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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПОНИМА 
БОЛЬШОЙ АДЖАЛЫКСКИЙ ЛИМАН (ЧЕРНОЕ МОРЕ)

В статье рассматриваются вопросы возникновения, изменения и употребле-
ния топонима Большой Аджалыкский лиман. Лиман расположен в северо-за-
падной части Черного моря. Топоним встречается на картах и в литературных 
источниках XVIII – XXI веков. Для выделения географического объекта ис-
пользуется несколько названий. Выполнено хронологическое сопоставление 
использования топонимов, принятых для обозначения Большого Аджалыкско-
го лимана на картах и в научной литературе. 

Ключевые слова: Большой Аджалыкский лиман, Дофиновский лиман, карто-
графический метод, топоним.

ВВЕДЕНИЕ

Топонимика, как наука о географических названиях, в настоящее время яв-
ляется самостоятельной географо-историко-лингвистической наукой [4, 27]. 
Большинство исследователей сходится во мнении, что предметом топонимики 
являются топонимические системы, состоящие из территориально организо-
ванных общностей населения, исторических, демографических, экономиче-
ских, физико-географических условий и процессов [3, 9, 27]. Предмет изуче-
ния топонимики до сих пор вызывает дискуссии среди представителей разных 
наук. Авторы статьи считают, что наиболее близким к пониманию предмета 
топонимики является понятие топонимический ландшафт, для которого харак-
терны ряд закономерностей внутри географического ландшафта, словесных 
обозначений, собственных имен или топонимов и соотношение названий на 
определенной территории, как это было сформулировано в [9, 27].

Географические названия лиманов относятся к категории топонимики – ги-
дронимы (название водных объектов), подкатегории – лимнонимы [3, 22, 25]. 
Гидронимы являются результатом языковой и общественной практической де-
ятельности человека в историчнском разрезе времени. Они тесно связаны с 
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физико-географическими условиями территории, особенно с ее гидрографией. 
Гидронимы имеют важное значение для описания и стандартизации языковой, 
исторической и географической информации, как дополнения водного када-
стра [22]. Изучение топонимики лиманов также связано с краеведением и ту-
ристической деятельностью региона.

Современные названия лиманов северо-западного побережья Черного моря 
отражают сложные исторические процессы освоения и изучения территории. 
Несмотря на то, что географические названия большинства лиманов были стан-
дартизованы в практике картографии и гидрографии уже к 30-м годам ХХ века, 
вопросы топонимики региона до сих пор остаются актуальными [15]. Одним 
из таких объектов является Большой Аджалыкский лиман. На современных 
картах отражено географическое название – Большой Аджалыкский лиман, в 
литературных источниках для описания лимана используется несколько топо-
нимов. Наиболее употребимым является – Дофиновский лиман. В некоторых 
случаях используется сложное название – «Дофиновский лиман (Большой Ад-
жалыкский или Бюю-Аджалык)» [1, 6, 26].

Цель статьи – установить по литературным и картографическим источни-
кам особенности возникновения и употребления топонима Большой Аджалык-
ский лиман.

Объект исследования – топоним Большой Аджалыкский лиман.
Предмет исследования – географические и исторические особенности воз-

никновения, изменения и современного использования топонима Большой 
Аджа лыкский лиман.

В соответствии с этим решались следующие основные задачи:
1) сбор картографических и литературных источников, содержащих топо-

нимы, принятые для обозначения Большого Аджалыкского лимана;
3) проверка качества, точности и достоверности используемых карт и лите-

ратурных источников;
4) сопоставление в хронологическом порядке и установление изменения 

и преемственности использования топонима Большой Аджалыкский лиман в 
картографических материалах и литературных источниках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под топонимом или географическим названием объекта в статье понимает-
ся собственное название географического объекта, используемое для его рас-
познавания и установления отличия от других объектов [3, 10]. В ходе исследо-
вания изучены цифровые копии карт 1792-2006 гг. издания, доступные в сети 
интернет [2, 8, 13, 17, 19, 24, 28]. Копии карт выбраковывались при нечетком 
прочтении номенклатуры, мелком масштабе и деформации изображения. Это 
позволило учесть влияние на достоверность полученных результатов точности 
карт и свойств картографического изображения водоема. Выполнен визуаль-
ный анализ карт, как наиболее употребительный прием исследования [20].
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Проведен анализ доступных литературных источников 1801-2017 гг. изда-
ния [1, 6, 21, 23, 26]. Особое внимание уделено статьям, непосредственно по-
священным изучению природы лимана и справочным изданиям.

Проведенное исследование ограничено качеством исходных картографиче-
ских и литературных источников, временными интервалами их издания, до-
ступностью. Исследование проводилось путем применения картографическо-
го, исторического и сравнительно-географического методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Лиман расположен в Бугско-Днестровскй низменной области Причерно-

морского среднестепного края. Его генезис связан с трансгрессией моря в 
долину реки Большой Аджалык и последующим отчленением песчано-раку-
шечной пересыпью. Акватория Большого 
Аджалыкского лимана подразделяется на 
Малый и Большой бассейны, соединенные 
проливом (рис. 1) [1, 23, 26]. На основании 
морфометрических параметров по лимноло-
гической классификации он отнесен к очень 
малым [23].

Литературные источники. В статисти-
ческом очерке А. А. Скальковского [21] отме-
чено, что прибывшие в 1801 г. в Херсонскую 
губернию греческие и болгарские пересе-
ленцы Адрианопольского округа Румелии 
основали колонии, названные ими в память 
Отечества. Одна из них – Малый (Кючукъ) 
Буялыкъ (Беллык), располагалась в 22 вер-
стах от Одессы в устье реки Большой Аджа-
лык, впадающей в одноименный лиман. Из 
этого следует, что названия реки и лимана 
существовали до основания колонии, о чем 
свидетельствует сохранение топонима реки 
колонистами. Название лимана указано кос-
венно – одноименный с впадающей в него 
рекой. Сам топоним реки и лимана имеет 
турецкое происхождение (Бююк, Бюю – ту-
рецкое Большой) [1, 26]. Это закономерно, 
поскольку в XVIII веке северное побережье 
Черного моря принадлежало Османской им-
перии.

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона приводится статья «До-

Рис. 1. Географическое положение 
(на врезке указанно стрелкой) и 

подразделение акватории Большого 
Аджалыкского лимана [26]:  

1 – Большой бассейн, 2 – Малый 
бассейн, 3 – Александровский пруд
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финовский лиман» [30, с. 83]. Как следует из содержания статьи, старинное (ту-
рецкое) название водоема – озеро Бююк-Аджалык. Далее отмечается путаница в 
названии Дофиновский и Григорьевской лиман. В книге В. П. Зенковича дается 
подробное описание пересыпи Дофиновского лимана [11]. В работе М. Ш. Ро-
зенгурта название Дофиновский лиман упоминается в типе закрытых при под-
разделении лиманов северо-западной части Черного моря по соотношению ком-
понентов водного баланса [18]. В словаре гидронимов Украины нет специальной 
статьи, посвященной реке Большой Аджалык. В статье «Малий Аджалик» упо-
минается, что река Малый Аджалык впадает в Малый Аджалыкский лиман, рас-
положенный между (реками) Большим Аджалыком и Тилигулом [22, с. 343].

В фундаментальном труде «Геология шельфа УССР, Лиманы» [12] исполь-
зуется топоним Большой Аджалыкский лиман. В то же время, в географиче-
ской энциклопедии Украины, в статье Ю. А. Амброз «Великий Аджаликський 
лиман» [7, с.151] при описании географических особенностей водоема ис-
пользуется название «Дофинівський лиман». П. В. Шекк использует сложное 
географическое название – Дофиновский (Большой Аджалыкский) лиман [29]. 
В научной литературе последних лет используется преимущественно геогра-
фическое название Дофиновский лиман. Нередко в тексте используется более 
длинное и громоздкое название – Дофиновский лиман (Большой Аджалыкский 
или Бюю-Аджалык) [26].

Картографические материалы. На картографических источниках, издан-
ных до 1845 г. Большой Аджалыкский лиман отображен схематично, ввиду 
мелкого масштаба (рис. 2, А). Представленная на картах территория в этот пе-
риод только осваивалась и в картографическом отношении была изучена слабо. 
На карте «Новоприобретенной области от Порты Оттоманской, присоединен-
ной к Екатеринославскому Наместничеству...», помещенной в [19], Большой 
Аджалыкский лиман обозначен меридионально вытянутым водоемом, отде-
ленным от моря сплошной пересыпью. В лиман впадает небольшая река с на-
званием Малый Аджалык. С северо-запада впадает река Сухой Аджалык. На-
звание лимана не указано.

«Гидрографическая карта северных берегов Черного моря…» из атласа [8] 
представляет географический интерес отметками глубин, характеризующих 
водность лимана в указанный период. Глубины в северной части 1-2 фута (0,3-
0,6 м), в восточной – 3 фута (0,9 м), в центральной – 5-12 футов (1,5-3,7 м). 
На карте указано название лимана – Малый Аджалык. Картографический ма-
териал «Подробная милитерная карта на границе России с Турциею…» [13] 
представляет интерес названиями балок и рек, впадающих в лиманы: балка 
Малый и Сухой Аджалык – в Большой Аджалыкский и Большой Аджалык – 
в Аджалыкский лиманы. В источнике «Генеральная карта Херсонской губер-
нии…» из атласа [17] название лиманов и впадающих в них рек не указано. 
Для дальнейшего понимания изменения топонима лимана необходимо отме-
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тить наличие названия почтовой станции на губернской дороге – Дофинская 
или Аджалыкская.

Качество карт, начиная с 1845 г., значительно улучшилось (рис. 2, Б). Изме-
нилась приборная база, методика топографической съемки и картографирова-
ния, проведена более подробная съемка территории.

Рис. 2. Контуры Большого Аджалыкского лимана  
по картографическим материалам, изданным до 1825 г (а) и после (б)  

(источники по датам представлены в табл. 1, 2017 г. – космический снимок)

Для исследования представляет интерес «Карта северного берега Черного 
моря от Очакова до Одессы», помещенная в атласе [2]. Лиман на ней обозначен 
как Дофиновский (рис. 3, а). На источнике «Специальная карта Европейской 
России…» [24] отражено впадение реки Большой Аджалык в Большой Аджа-
лыкский лиман. На источнике «Военно-топографическая карта Российской 
Империи…» [5] указано название – Большой Аджалыкский лиман (Буялык) 
(рис. 3, б).
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   а б

Рис. 3. Фрагмент «Карта северного берега Черного моря от Очакова до Одессы» 1841 г [2] 
(а), фрагмент «Военно-топографическая карта Российской Империи ...» 1869 г. [5] (б) 

На топографических картах, составлен-
ных и изданных после 1923 года, исполь-
зуется название Большой Аджалыкский 
лиман. Это географическое название утвер-
дилось и в навигационных картах государ-
ственной гидрографической службы Украи-
ны. На навигационных картах используется 
название лимана – «Великий Аджалицький 
лиман». С 1923 года до настоящего времени 
географическое название на топографиче-
ских и навигационных картах не изменя-
лось (рис. 4).

Хронология употребления топонима. 
Сопоставление литературных и картогра-
фических источников (табл. 1) позволило 
синхронно проследить изменения топони-
ма Большой Аджалыкский лиман во време-
ни.

Практически на всех картографических 
источниках отражен топоним Большой Ад-
жалыкский лиман (Великий Аджалицький 

Рис. 4. Фрагмент карты  
«Чорне море північно-західний берег  

від Одеси до селища Залізний порт» [19]
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лиман). Это название присутствует на ранних картах и соответствует топони-
му, приведенному в работе А. А. Скальковского [21]. Данное обстоятельство 
позволяет достаточно обоснованно утверждать, что топоним Большой Аджа-
лыкский лиман является местным названием турецкого происхождения. Этот 
топоним был принят отечественными картографами и нашел свое отражение 
на картах в соответствии с принципами унаследованности. Исключение со-
ставляет «Карта северного берега Черного моря» из атласа [2]. На ней указано 
название – Дофиновский лиман. Использование этого топонима можно объ-
яснить тем, что исследования производились со стороны моря, что достаточ-
но распространено в отечественной исследовательской практике [16]. Лиману 
было присвоено название населенного пункта (почтовой станции) Дофиновка, 
расположенного на стыке коренного берега и пересыпи. Как отмечалось выше, 
уже существовали картографические произведения, на которых был указан то-
поним Большой Аджалыкский лиман, но они не были учтены составителями.

Таблица 1
Источники и топонимы, используемые для обозначения 

 Большого Аджалыкского лимана
Источники Год издания Топоним

[8] 1793-1796 Малый Аджалик

[2] 1845 Дофиновский Лиман

[21] 1848 Большой Аджалыкский

[24] 1865 Большой Аджалыкский

[5] 1869 Большой Аджалыкский (Буялык)

[30] 1893 Дофиновский (Григорьевский)

[11] 1960 Дофиновский

[18] 1974 Дофиновский

[12] 1984 Большой Аджалыкский

[7] 1989 Великий Аджалицький, Дофинівський

[29] 2004 Дофиновский

[28] 2006 Великий Аджалицький

[1, 6, 23, 26] 2008-2017 Дофиновский

В справочных изданиях используется топоним Большой Аджалыкский ли-
ман (сегодня Великий Аджалицький лиман), который соответствует картогра-
фическим источникам, что отражает путь стандартизации географических на-
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званий. В современной научной литературе наметилась тенденция к широкому 
использованию географического названия Дофиновский лиман, что связано, 
вероятно, с традицией применением его в региональной научной литературе.

Одна из возможных причин использования географического названия До-
финовский лиман связано с отражением на картографических источниках то-
понимов Большой Аджалыкский лиман и Малый Аджалыкский лиман (Ад-
жалыкский лиман). Такое близкое написание топонимов упрощают путем 
использования названий населенных пунктов Дофиновка и Григорьевка, рас-
положенных на берегах лиманов. В результате этого сформированы и применя-
ются топонимы Дофиновский лиман, Григорьевский лиман. Традиционное для 
научной литературы региона использование топонима Дофиновский лиман все 
же нарушает правила использования и стандартизации географических назва-
ний [3, 10].

ВЫВОДЫ

Топоним Большой Аджалыкский лиман отражает исторические особенно-
сти освоения и природные условия территории северного побережья Черного 
моря. Современное название Большого Аджалыкского лимана сформирова-
лось несколькими путями: 1 – принятие иностранных форм турецкого проис-
хождения и привнесенного переселенцами греками и болгарами; 2 – развитие 
национальной номенклатуры путем сохранения его части, изменения и транс-
литерации в современный вид. При этом прослеживается следующая цепь 
изменений названия – река Бююк-Аджалык (тур.) – река Большой Аджалык 
(рус. – тур.) – Большой Аджалыкский лиман (рус.) – Великий Аджалицький 
лиман (укр.).

Можно отметить также распространенное в практике картографирования 
изменение топонима: 1 – при изучении территории с суши по названию впада-
ющей в лиман реки – река Большой Аджалык – Большой Аджалыкский лиман; 
2 – принятое в морской практике присвоение названия географических объ-
ектов по названиям портов или прибрежных населенных пунктов – Дофиновка 
(Аджалово) – Дофиновский лиман.

Современный этап характеризуется стандартизацией географических на-
званий. Приводится в соответствие топонимика на картографических материа-
лах и в литературных научных и справочных публикациях.

Исторические и природные условия территории наилучшим образом от-
ражает топоним Большой Аджалыкский лиман. Он сформировался в соот-
ветствии с отечественной практикой картографии. В целях стандартизации 
географических названий рекомендуется использовать топоним Большой Ад-
жалыкский лиман в научных публикациях.
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ВИНИКНЕННЯ І ВЖИВАННЯ ТОПОНІМУ ВЕЛИКИЙ 
АДЖАЛИЦЬКИЙ ЛИМАН (ЧОРНЕ МОРЕ)

Резюме
Географічні назви більшості лиманів північно-західної частини Чорного моря 
стандартизовані в практиці картографії і гідрографії вже на початку 30-х 
років ХХ століття. Для позначення водного об’єкту на картах застосовується 
географічна назва – Великий Аджалицький лиман. В літературних джере-
лах, на відміну від картографічних, для опису лиману використовується 
топонім – Дофинівський лиман або складна назва – Дофинівський Великий 
Аджалицький або Бюю-Аджалык. Мета статті – встановити за літературними 
і картографічними джерелами особливості виникнення і вживання топоніма 
Великий Аджалицький лиман для його однозначного використання в науково-
практичній діяльності.
Вивчені копії сканованих карт 1792-2006 рр. видання. Використані матеріали 
вибраковувалися при нечіткому прочитанні номенклатури, дрібному масштабі 
і деформації зображення карт, що впливають на точність, і властивості 
картографічного зображення водойми. Виконано візуальний аналіз карт, як 
найбільш вживаний прийом дослідження. Проведений аналіз доступних 
літературних джерел 1801-2017 рр. видання. Особлива увага приділена стат-
тям присвяченім вивченню природи лиману і довідковим виданням.
Сучасна назва Великого Аджалицького лиману сформувалася декількома шля-
хами: 1 – прийняття іноземних форм турецького походження і привнесеного 
переселенцями греками і болгарами; 2 – розвиток національної номенклатури 
шляхом збереження його частини, зміни і транслітерації в сучасний вигляд. 
Можна відмітити також вплив на топонім проведення специаспеціальних 
досліджень: 1 – при вивченні території з суші використана назва річки, що 
впадає в лиман – Великий Аджалик – Великий Аджалицький лиман; 2 – при-
йняте в морській практиці привласнення назви географічних об’єктів по на-
звах портів або прибережних населених пунктам – Дофинівка (Аджалово) – 
Дофинівский лиман.
Сучасний етап характеризується стандартизацією географічних назв. Приво-
диться у відповідність топонімія на картографічних матеріалах і в літературних 
наукових і довідкових публікаціях.

Ключові слова: Великий Аджалицький лиман, Дофинівский лиман, 
картографічний метод, топонім.
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THE ORIGINS AND USE OF THE TOPONYM GREAT 
ADZHALYK ESTUARY (BLACK SEA)

Abstract
Problem Statement and Purpose. For the purposes of cartography and hydrography, 
geographical names of most estuaries in the northwestern part of the Black Sea have 
been standardized by the 1930s. Since that time, the geographical name used to mark 
this body of water on maps has been “Great Adzhalyk Estuary”. However, most 
literary sources use the toponym “Dofinivka Estuary” to describe it. The purpose 
of this article is to establish, based on literary and cartographic sources, the origins 
and specifics of application of the toponym “Great Adzhalyk Estuary” to ensure its 
unambiguous use for scientific and practical purposes.
Data & Methods. Scanned copies of maps published in 1792-2006 have been studied. 
Materials with illegible nomenclature, small scale or distorted image affecting the 
accuracy of map or properties of cartographic imaging have been discarded. Visual 
analysis of maps was employed as the most commonplace research technique. 
Available literary sources published in 1801-2017 have also been analyzed. Special 
attention was given to articles devoted to the study of the estuary’s nature and to 
reference publications.
Results. Formation of the geographical name “Great Adzhalyk Estuary” took place 
in several phases: 1) adoption of foreign forms of Turkish origin and those brought 
by Greek and Bulgarian settlers; 2) development of the national nomenclature by 
preserving a part of the name, changing and transliterating it into the contemporary 
form. The effect on the toponym of the area’s development history is also worth 
noting: 1) the name of the river emptying into the estuary: Great Adzhalyk – hence 
Great Adzhalyk Estuary – was used for studies conducted from the mainland; 2) 
the naming of geographical objects according to the name of the port or the nearby 
human settlement used in marine practice: Dofinivka (Adzhalovo) – hence Dofinivka 
Estuary.
The contemporary phase is characterized by standardization of geographical names. 
The toponyms used on cartographic materials are being harmonized with literary 
sources.

Keywords: Great Adzhalyk Estuary, Dofinivka Estuary, cartographic method, 
toponym.
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ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СТАЦІОНАРУ  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Представлені результати польових досліджень біорізноманіття трав’янистих 
рослин у межах умовно-природної схилової ділянки на території дослідження 
навчально-наукового польового стаціонару геолого-географічного факультету 
«Кринички» ОНУ імені І. І. Мечникова (с. Кринички, Балтський район, Одесь-
ка область). Наведені видовий склад рослинних угруповань, оцінка рясності 
видів за шкалою Друде, показники біорізноманіття (коефіцієнт С’єренсена, 
індекс засміченості). Проаналізовані умови формування рослинних угрупо-
вань. Зроблений висновок щодо стійкості дослідженої умовно-природної гео-
системи та біологічного різноманіття трав’янистих рослин. 

Ключові слова: біологічне різноманіття (біорізноманіття), фіторізноманіття, 
флористична схожість, індекс засміченості, шкала рясності, Балтський район, 
навчально-науковий стаціонар.

ВСТУП

Біологічне і ландшафтне різноманіття розглядаються як фундаментальна 
властивість природних та умовно-природних комплексів, яка забезпечує їхню 
стійкість і проявляється на різних рівнях їхньої ієрархії [9]. Одним з типів біо-
різноманіття є фіторізноманіття – різноманіття рослин. На сьогоднішній день в 
умовах значного перетворення, забруднення або повного знищення природних 
ландшафтних комплексів незначні площі умовно-природних ландшафтів ста-
ють осередками досліджень, а також збереження та відновлення біологічного 
різноманіття і охорони навколишнього середо вища в цілому. Проблема біль-
шості регіонів України полягає в нерівномірності та суттєвій недостатності 
природоохоронних об’єктів та територій обмеженого використання, що реаль-
но загрожує біорізноманіттю і стійкості геосистем.

Стійкість геосистем напряму залежить від кількості видів живих організ-
мів, що формують складні відносини у межах ланцюгів живлення та боротьби 
за виживання. Чим більше видів, тим вища стійкість системи. Це означає, що 
у разі втрати одного виду, є велика імовірність того, що інший вид візьме на 
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себе його функції. Якщо видів буде недостатньо і не буде кому зайняти вільну 
екологічну нішу, система втратить одну свою ланку, в результаті чого виникне 
дисбаланс, який ростиме із втратою наступних видів. У результаті геосистема 
може повністю зруйнуватися або трансформуватися із втратою видів рослин та 
тварин, що її населяли.

Біорізноманіттю, його збереженню та відновленню, стійкості природних та 
умовно-природних систем присвячено чимало наукових та науково-публіцис-
тичних праць, серед них [4, 5, 7, 9, 10]. Здебільшого дослідження різноманіття 
видів та ландшафтів відбувається у межах заповідних територій, але праці [2, 
3, 12 та ін.] свідчать про високу роль і умовно-природних ділянок, що не за-
лучені безпосередньо до антропогенної діяльності, але при цьому не являють-
ся заповідними. Для рівнинної території України це частіше всього круті або 
складні за поперечним та поздовжнім профілем схили ерозійних форм (балок, 
ярів), окремі ділянки солонців, мочарів тощо. Зрозуміло, що більшість таких 
ділянок малі за площею і не можуть виконувати природоохоронних функцій, 
але геосистеми, що складаються і функціонують у їх межах можуть стати 
об’єктом досліджень фіторізноманіття та індикатором змін у навколишньому 
середо вищі. 

Метою дослідження є оцінка фіторізноманіття умовно-природної ділянки, 
що тривалий час (більш, ніж 15 років) не залучена у діяльність людини, на 
основі даних польових досліджень, а також визначення змін в умовно-при-
родній системі у трирічному інтервалі часу. Основні задачі, що вирішува-
лись для досягнення мети – кількісна та якісна оцінка видового різноманіття 
трав’янистих рослин геосистеми умовно-природної ділянки, аналіз погодних 
умов, аналіз окремих геокомпонентів (ґрунтовий покрив, рельєф).

Об’єктом дослідження є угруповання трав’янистих рослин умовно-при-
родної ділянки на схилі балки, предмет дослідження – фіторізноманіття 
трав’янистих рослин умовно-природної ділянки. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження виконувались у межах умовно-природної ділянки, що розта-

шована на лівому схилі балки Лабушна (місцева назва) південно-західної екс-
позиції (рис. 1). Водозбір балки Лабушна є частиною території досліджень 
навчально-наукового польового стаціонару геолого-географічного факульте-
ту (ГГФ) «Кринички» Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова. 

Схил має складний поперечний профіль (випукло-ввігнуто-випуклий), до-
вжину близько 400 м (від брівки до підошви), середній ухил 8°. Ухили вздовж 
схилу змінюються від 3° до 14°. Ділянка знизу (днище балки) та зверху (приво-
додільний схил) оточена сільськогосподарськими угіддями. Рослинний покрив 
представлений трав’янистими угрупованнями. 
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Рис. 1. Місцеположення та космічний знімок ділянки дослідження  
(межі ділянки показані на знімку чотирикутником,  

напрям стоку води – пунктирною стрілкою) 

Дослідження біорізноманіття трав’янистих рослин виконувались вздовж 
трансекту (смуги) шириною 5 м, закладеного від привододільного схилу до 
підошви схилу балки у центральній частині ділянки. На трансекті візуально 
виділялись рослинні угруповання за зовнішніми ознаками. У межах кожного 
угруповання виконувалась стандартна геоботанічна зйомка, в ході якої визна-
чались види рослин, рясність кожного виду (%), домінантні види, склад та 
висота ярусів рослин, проективне покриття (%). Такі дослідження виконані у 
2015 та 2018 роках. Час виконання досліджень – третя декада червня. Для роз-
рахунків та оцінки фіторізноманіття отримані два ряди даних. 

До оцінки біологічного різноманіття у наданому дослідженні використаний 
видовий склад угруповань, коефіцієнт флористичної схожості С’єренсена та 
індекс засміченості. 

Для оцінки видового складу підрахована загальна кількість видів рослин, 
що визначені на основі [11], як найбільш повного зведення вищих судинних 
рослин на території України із зазначенням їх місць зростання. 

На основі видового складу розрахований коефіцієнт флористичної схожості 
С’єренсена за [6] як безрозмірний показник схожості двох об’єктів, який широ-
ко застосовують у біології, екології, географії та ін. У цих розрахунках ділянка 
кожного року розглядалась як окрема геосистема, тобто використані ряди да-
них розглядались як два окремих угруповання рослин:

    1002
b+a
j=k  ,  (1)



27

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

де k – коефіцієнт С’єренсена (%); j – кількість загальних видів у двох угрупо-
ваннях (на ділянці за два дослідження); a – кількість видів у одному угрупован-
ні (один рік дослідження); b – кількість видів у другому угрупованні (другий 
рік дослідження). 

Індекс засміченості рослинного угруповання характеризує відносну кіль-
кість видів, що не притаманні угрупованню, у наведеному дослідженні такими 
вважалась бур’янові види:

    100
a
d=C  , (2)

де C – індекс засміченості (%); d – загальна кількість видів в угрупованні; а – 
кількість видів, що не притаманні угрупованню (адвентивних, у тому числі 
бур’янових).

Рясність домінантних видів оцінена за шкалою Друде [13] (табл. 1).

Таблиця 1
Рясність видів за шкалою Друде

Показник Оцінка рясності

Шкала Друде Un Sol Sp Cop1 Cop2 Cop3 Soc

Рясність, % до 1 1-5 Біля 5 5-25 25-50 50-75 більш, 
ніж 75

Середнє проективне 
покриття виду, % 1 2 7 17 33 50 67 і 

більше

Un – одиничні екземпляри; Sol – рідкісні види; Sp – види, що зустрічаються зрідка; Cop1 – 
Cop3 – рясні, дуже рясні і надрясні види; Soc – фонові види

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Навчально-науковий польовий стаціонар ГГФ «Кринички» заснований у 
1980 році як навчальний і науково-дослідний комплекс, основне призначен-
ня якого – проведення навчальних і виробничих практик студентів-географів 
геолого-географічного факультету, а також наукової роботи. Загальна сучасна 
площа досліджень складає 130,45 км2. Територія досліджень стаціонару зна-
ходиться у межах Шляхівської, Новопольської та Коритненської сільських рад 
Балтського району Одеської області.

У морфологічній структурі і функціонуванні ландшафтів території основну 
роль відіграють неогенові піски та глини балтської світи, перекриті континен-
тальними червоно-бурими глинами і лесоподібними суглинками [8]. 

Відносна рихлість осадових порід, що формують сучасний рельєф, пере-
вищення вододілів над місцевими базисами ерозії (80-130 м) і значна горизон-
тальна розчленованість території (0,6-0,8 км/км2) сформували сильно розчле-
новані височинні хвилясто-горбисті лесові лісостепові ландшафти, з долинами 
річок і балками, які врізані в неогенові піщано-глинисті відклади балтської сві-
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ти [14]. Особливості геологічної і гідрогеологічної будови території обумовили 
строкатий набір зональних модальних ґрунтів – чорноземів типових, реградо-
ваних, вилугуваних; та окремих ареалів чорноземів опідзолених [8]. Актив-
не розорювання території призвело до широкого розвитку ерозійних процесів 
ґрунтового покриву і розвитку численних ерозійних форм рельєфу – борозни, 
яри, улоговини, лощини тощо. 

Рослинний покрив території представлений розмаїттям різнотравних, різ-
нотравно-злакових, бобово-різнотравних та бобово-злакових сухих луків, 
перезволожених ділянок із переважанням очерету та різних видів осок та 
широколистяних бузиново-ясенево-дубових, кленово-ясеново-дубових, гледи-
чієво-дубових та бересклетово-черешнево-дубових лісів.

За розрахунками, виконаними на основі космічних знімків останніх років 
та з використанням можливостей геоінформаційного пакету настільного кар-
тографування MapInfo Professional, отримано, що загальна розораність терито-
рії дослідження стаціонару «Кринички» у межах трьох сільських рад складає 
55,4 %. Лісові ділянки, у тому числі прибалкові та схилові протиерозійні наса-
дження, займають 21,6 % площі території. Загальна площа умовно-природних 
ділянок, що не розорені і не зайняті лісами та населеними пунктами, складає 
17,49 км2, або 13,4 % площі дослідної території. Частина з них є пасовищами 
та сінокосами, а інша частина, у тому числі і досліджувана ділянка, вилучені з 
використання повністю.

За результатами польових досліджень отримано, що кількість видів у 
2015 році складала 49, у 2018 – 44 (табл. 2). Загальними домінуючими видами 
та видами, що часто зустрічаються вздовж трансекту, але не домінують в рос-
линних угрупованнях, для двох років дослідження є пирій повзучий (Elytrigia 
repens Nevski), парило звичайне (Agrimonia eupatoria); тонконіг стиснутий (Poa 
compressa); cуниці зелені (Fragaria viridis); бородач звичайний (Bothriochloa 
ischaemum Keng); кипець (келерія) гребінчастий (Koeleria cristata); в’язіль бар-
вистий (Coronilla varia); молочай гострий (Euphorbia esula). Ці види зустрі-
чаються вздовж схилу у багатьох угрупованнях із різною рясністю. Рясність 
деяких з них у обох рядах даних перевищувала 60% та у деяких рослинних 
угрупованнях сягала 100% (табл. 3).

Таблиця 2
Результати спостережень за фіторізноманіттям  

у межах дослідної ділянки

Рік 
Кількість опадів 

(попередньо), 
мм

Середня 
температура 
повітря, °С

Кількість 
виділених 

угруповань, шт.

Кількість 
видів, 

шт. 

Кількість 
бур’янових 
видів, шт.

2015 148 19,2 28 49 9

2018 184 20 42 44 12

Коефіцієнт флористичної схожості С’єренсена дорівнює 58%, що свідчить 
про високу флористичну схожість і у даному випадку невисоку часову дина-
мічність фіторізноманіття геосистеми, або її відносну стійкість. 
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Таблиця 3
Рясність видів рослин для двох рядів досліджень

Вид рослин
Оцінка рясності (шкала Друде)

Un Sol Sp Cop1 Cop2 Cop3 Soc

2015 рік

Пирій повзучий +

Парило звичайне +

Тонконіг стиснутий + +

Суниці зелені + +

Бородач звичайний + + +

Кипець (келерія) 
гребінчастий + +

В’язіль барвистий + + +

Молочай гострий + +

2018 рік

Пирій повзучий + +

Парило звичайне + + +

Тонконіг стиснутий + + +

Суниці зелені + +

Бородач звичайний +

Кипець (келерія) 
гребінчастий +

В’язіль барвистий +

Молочай гострий + +

Засміченість угруповань вздовж всієї ділянки по двох роках для 2015 року 
складає 18% і для 2018 – 27%. Результати говорять про те, що у середньому 
близько чверті видів рослин є бур’яновими, нехарактерними для природних 
рослинних угруповань лісостепу. 

Для 2018 року спостерігається наявність посухостійких видів рослин, та-
ких як дивина борошниста (Verbuscum lychnitis), нечуйвітер волохатенький 
(Hieracium pilosella) (від 2 до 30 % у угрупованнях у центральній частині схи-
лу), волошка розлога (Sentaurea diffusa) (Sol за шкалою Друде), полин гіркий 
(Artemisia absinthium). Ці види не зустрічались вздовж трансекту у 2015 році. 
Вважаємо, що впливовим фактором для розвитку рослинних угруповань є ре-
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жим погоди, а саме зволоженість та температури повітря території. За дани-
ми спостережень на метеорологічній станції Любашівка (на відстані 80 км на 
південний схід від навчально-наукового польового стаціонару), загальна кіль-
кість опадів за 90-добовий попередній дослідженням період у 2015 році склала 
148 мм [1], що на 20%, менше, ніж у 2018 році (табл. 2). При цьому більша 
кількість опадів протягом обох років надходила у червні (що цілком характер-
но для даного регіону), але якщо у 2015 році у попередній дослідженням пері-
од (протягом травня та квітня) опади розподілялись рівномірно, то у 2018 році 
квітень видався надто сухим (до 10 мм опадів). Середня температура останньої 
декади червня у 2015 році 19,2 і у 2018 – 20,0°С [1]. 

Помічено, що асоціації з переважанням пирію повзучого характерні для 
верхньої частини схилу. Це пояснюється розташуванням сільськогосподар-
ського угіддя на частині привододільного схилу та на вододільній поверхні. Бо-
родачеві та суничні моно- та мішані асоціації характерні для середньої третини 
схилу, де за візуальним спостереженням ґрунтовий покрив характеризується 
значним ступенем змитості і материнські породи (важкі суглинки та глини) 
виходять на денну поверхню. Нижня третина схилу характеризується різно-
травними та різнотравно-бобовими рослинними угрупованнями.

Частина верхньої третини схилу (у бровки) (рис. 1, позначено короткими 
штрихами) характеризується як надзволожена ділянка (мочар), ознакою чого є 
різнотравні рослинні асоціації із переважанням очерету звичайного (Phragmites 
Adans australis) (Cop2 за шкалою Друде, табл. 1) та домішками осоки лисячої 
(Carex vulpina), грястиці збірної (Dactilus glomerata), куничника наземного 
(Calamagrostis epigeios). Подібні рослинні асоціації у межах території навчаль-
но-наукового стаціонару мають чіткі межі та формуються на оглеєних ґрунтах.

ВИСНОВКИ

На прикладі наведених досліджень умовно-природної ділянки можна зро-
бити попередній висновок, що в цілому рослинні угруповання території нав-
чально-наукового стаціонару «Кринички» характеризуються досить високим 
фіторізноманіттям. Чергування рослинних угруповань підкоряється певній 
просторовій закономірності, що пов’язано із зовнішніми факторами (вплив 
людини, рівень ґрунтових вод, погодні умови) і внутрішніми особливостями 
ділянки (форма та експозиція схилу, ґрунтовий покрив). У середній частині 
ділянки сформовані стійкі рослинні угруповання, що повторюються протягом 
наведених років дослідження. Значення коефіцієнту С’єренсена (58%) гово-
рить про високу схожість видового складу рослин протягом років дослідження, 
з чого можна зробити висновок, що в цілому геосистема ділянки характеризу-
ється певною стійкістю. За значеннями індексу засміченості рослинні угру-
повання містять значну частку адвентивних видів, наявність яких ймовірніше 
всього пов’язана із діяльністю людини. 
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВНИЙ 
УЧЕБНО-НАУЧНОГО СТАЦИОНАРА ОДЕССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. 
МЕЧНИКОВА

Резюме
Представлены результаты полевых исследований биоразнообразия травяни-
стых растений в пределах условно-природного склонового участка на террито-
рии исследований учебно-научного стационара геолого-географического фа-
культета ОНУ имени И. И. Мечникова (с. Кринички, Балтский район, Одесская 
область). Приведены видовой состав растительных сообществ, оценка обилия 
видов по шкале Друде, показатели биоразнообразия (коэффициент Сьеренсе-
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на, индекс засоренности). Проанализированы условия формирования расти-
тельных сообществ. Сделан вывод о стойкости исследуемой условно-природ-
ной системы и биологического разнообразия травянистых растений. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие (биоразнообразие), фитораз-
нообразие, флористическая схожесть, индекс засоренности, шкала обилия, 
Балтский район, учебно-научный стационар.
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PHYTODIVERSITY OF THE RESEARCH TERRITORY 
OF THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC STATIONARY 
OF THE ODESA I. I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY 

Abstract
Problem Statement and Purpose. Biological and landscape diversity is considered 
as the fundamental property of natural complexes, which ensures their stability and 
manifests itself at different levels of their hierarchy. One of the types of biodiversity 
is phytodiversity which is the variety of plants. The stability of geosystems 
directly depends on the number of species of living organisms that form a complex 
relationship within the supply chain and struggle for survival. The more species is 
the higher stability of the system. This means that in the case of loss of one species, 
there is a high probability that another species will assume its functions. If species 
are not enough the ecosystem will lose one link, resulting in an imbalance. Finally, 
the geosystem can be completely destroyed.
The purpose of the study is the estimation of the phytodiversity of the area, which 
for a long time (more than 15 years) is not involved in human activity, as well as the 
determination of changes in the conditionally natural system in a three-year interval. 
The main tasks are quantitative and qualitative estimation of the species diversity of 
grassy plants of the geosystem, analysis of weather conditions, analysis of individual 
geocomponents.
Data & Methods. The investigations were carried out within the area which is located 
on the left slope of the Labushna Valley of the southwestern exposition. The slope 
has a complicated profile. Its length is about 400 m, average slope is 8 °. The area is 
surrounded by fields of crop rotation. It is situated on the territory of the Educational 
and Scientific Stationary of the Odessa I. I. Mechnikov National University. 
The study of biodiversity of grassy plants was carried out along the 5 m transect 
(strips), laid from top to bottom of the slope. On transect, plant groups were 
distinguished by external signs. Within each group, a standard geobotanical 
research was carried out, during which species of plants, the abundance of each 
species (in %), dominant species, composition and height of plantations, projective 
coverage (in %) were determined. Such studies were conducted in 2015 and 2018. 
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The time of observation is the third decade of June. Two rows of data are obtained 
for calculations and estimation of phytogenic diversity.
Also, in the study floristic germination and index of adventitious species are 
calculated on the basis of the species composition. Abundance of dominant species 
in two years of research was estimated on the Drude scale.
Results. The Stationary was organized in 1980 for to study the conditions of the 
forest-steppe landscapes, and the regime of excessively moist soils (wetlands, 
mochars), as well as their melioration. The vegetation of the territory is represented 
by the diversity of grasses, grass, cereal, leguminous grass and legume-cereal dry 
meadows, overgrown areas with a predominance of cane and various species of 
ascension and broadleaf elderberry-ash-oak, maple-ash-oak and birch leaf-cherry-
oak forests.
The total cultivation of the Baltic Stationary is 55.4%. Forest areas, including peat 
and sloping anti-erosion plantings, occupy 21.6% of the area. The total area of   
conventionally natural areas which are not used for arable land and not occupied by 
forests and settlements is 17.49 sq. km, or 13.4% of the area.
The investigated area is characterized by a high diversity of plant species. The 
alternation of plant groups is subject to a certain spatial pattern associated with 
external factors (human impact, groundwater level, weather conditions) and internal 
features of the area (shape and exposition of the slope, soil cover). The value of the 
Sierressen floristic germination (58 %) indicates a high similarity of species during 
the years of study, from which it can be concluded that the geosystem of the area 
is sustainable enough. According to the values   of the index of adventitious species, 
the plant groups contain a significant proportion of the adventitious species (18 % in 
2015 and 27 % in 2018).

Keywords: biological diversity (biodiversity), phytodiversity, floristic germination, 
index of adventitious species, abundance scale, Balta district, educational-scientific 
stationary.
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MODERN THREATS TO NATURAL FOREST LANDSCAPES 
IN THE SOUTH WEST REGION OF CAMEROON:  
THE CASE OF THE CAMEROON MOUNTAIN

The article reviews the natural and anthropogenic factors that have influenced the 
rapid deforestation and degradation of the forest landscapes of the Mount Cameroon 
ecosystem. One of the greatest riches of Cameroon in addition to mineral exploitation 
is the moist evergreen equatorial forest. This forest ecosystem is known for its high 
degree of speciation, biological diversity and very high biological productivity in 
the Guinea-Congolese regional zone of endemism. However, this ecosystem has 
not been very stable over the past decades. The forest has witnessed significant 
damages due to some natural and anthropogenic activities. These activities range 
from unsustainable agricultural practices, uncontrolled and spontaneous growth of 
infrastructures. This has led to the continuous degradation of the forest cover to the 
extent that there is a complete disappearance of vegetation cover. This has serious 
consequences on the soils through accelerated erosion and leaching, displacement 
of wild animals, destruction of microorganisms, accelerated dryness of springs and 
small streams, thereby, worsening the impact of climate change. 
The study therefore, analyzes the vegetation structure of the Cameroon mountain 
(mangrove, lowland/foot-hills and montane/afromontane forest landscapes) and 
reviews the natural and anthropogenic factors that impact the forest landscape. 
Furthermore, analysis of the dynamics, transformation and changes within a period 
of 50 years (1965-2015) will equally be studied. 
The methodology used in this work is descriptive, analytic and comparative. 
Secondary data from satellite images were used to study the land use dynamics in 
1978, 2000 and 2015 
The results of our findings revealed that a combination of natural and human factors 
has reduced the forest landscape of this eco-region to about 79%. But man in 
particular has raped huge tracks of forest landscapes for his selfish economic gains 
without making any commensurate effort for their sustainability and conservation. 
It is however obvious that such irrational use of nature takes place against the 
background of the lack of professional organization of the territory and programs 
for the use of forest resources. The rational use, protection and preservation of 
forests and forest landscapes is the basis for the harmonious development of the 
natural environment, which is based on modern scientific and practical structural and 
geographical research. This study therefore, proposed some urgent environmental 
strategies to rescue this eco-region from further degradation. 
 
Keywords: natural forest landscapes, mount Cameroon, south-west region of 
Cameroon.
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INTRODUCTION 

Problem statement. Much research has been done on the causes and impacts of 
forest degradation in Cameroon. But it is rather unfortunate that these studies have 
been so generalized in their analysis without focus on a particular ecosystem. The 
result of their findings is based on estimates without practical field measurements. 
Failure of these studies to carry out a detail analysis based on practical constructive 
geography that show the transformation, dynamics and changes in vegetal cover has 
made it difficult for policy makers to understand the gravity of forest degradation 
in Cameroon. Worst of all is the fact a handful of these authors who have attempted 
to study forest dynamics have only emphasized on the causes of forest degradation 
without proposing adaptive environmental strategies for their protection and 
rational use. 

Owing to the fact that the Mount Cameroon forest is a peculiar ecosystem which 
provides a biological mosaic that contributes to extremely high diversity in the 
Guineo-Congolian regional area of endemism, and it is regarded as one of the main 
Pleistocene refugia postulated for Africa with around 4,000 higher plant species and 
about 50 of these are endemic to Mount Cameroon (Fig. 1). This was the last area 
in Africa where natural vegetation remained unbroken from lowland forest at sea 
level to the sub-alpine grassland at the summit. But today it is rather unfortunate that 
the rate at which this forest ecosystem is being hewed down for various reasons of 
developments leave much to be desired.

Fig. 1. Map of the study area projected through satellite image on the left  
(Mount Cameroon ecosystem in the south west region) and (the map of Cameroon) right
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Natural and human activity has had a profound impact on the natural forest 
landscapes of this massif to the extent that the high intensity of these phenomena 
has created cultural landscapes which have swallowed up the natural ones thereby 
alternating the balance sheet within the natural ecosystem in this region. 

Literature review. It is worth mentioning that in Cameroon there is insufficient 
and reliable information about forest cover and forest resources. No official data 
and temporal series exist about the extent of forest cover. These notwithstanding 
a handful of studies have attempted some tentative research to examine the forest 
landscape in a generalized manner. Their results have contributed fully or partially 
to the realisation of this article. 

Some of the most renowned studies include the works of [26], who viewed 
mountainous environments as example of less recognized regions with critical types 
of biodiversity where mountain dwellers live at the economic margins on forest-
dependent livelihood activities [5]. With increasing demographic pressure and 
access to markets, the sustainability of the forests and therefore local livelihood 
are threatened by degradation, [4]. In this light, [15] concluded that conservation 
approaches that ignore local livelihoods are doomed to fail. 

The research of [14] affirms that Mountain ecosystems comprise between 10 000 
to 15 000 different species of plants and animals. Such a situation is explained by 
altitudinal elevation which produces different climatic bands. Also, [13, 29] confirms 
that the soils, fuana, flora as well as the level of precipitation vary from the foot of 
the mountain to the summit and from the windward side to the leeward side of the 
mountain. 

The Mount Cameroon region falls in line with this generalized ecosystem 
known of its high endermism [11]. The past human activities caused considerable 
damage to the biological and physical environments, thus threatening the survival 
of the ecosystem. According to [19, 21] it was for this reason that the MCP (Mount 
Cameroon Project) was established to check the current spiralling system of self 
destruction. In line to the view [7] concluded that the unsustainable use of natural 
resources and biodiversity loss has of the last decade has not been given great 
attention by policy-makers, international institutions and scholars. 

According to [28], in most of the tropical states, the trend of biodiversity loss 
is above all other factors, more or less influenced by institutional weaknesses 
or failures. This according to [20, 22] the uncontrolled use of wildlife products 
is contributing to species extinction and loss of biological diversity, the yearning 
for tropical hardwoods and fibre by developed world, and the growing human 
population even without accompanying economic development, place increasing 
demand on natural resources and ecosystem process that are already improvished 
and stressed [9]. 

Furthermore, the biodiversity upon which human survival depends is still 
poorly known in the study area [21]. It is for this reason that [7] concluded that 
poor governance is a major determinant to unsustainable use of resources. This 
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tendency has more or less encouraged local people to prey on natural resources, 
which have affected the biodiversity and forest ecosystems in general, a view 
supported by [23, 24]. 

Since man is placed at the centre of the environment, it is either he nurtures or he 
destroys it. But looking at a critical view in our study area, [25], man has failed to 
play his fundamental role as a conservator. This is the reason why we are witnessing 
faster rates of forest disappearance today. The slash and burn methods of farming 
according to [6] do not give room for regeneration as it destroys the bacteria and other 
soil components. Besides the actual cutting down of the forest there is no possibility 
for regrowth. Also the method of bush fallowing still practiced in some communities 
especially as concerns food crops for sale like cassava and melon (egussi) calls for 
the clearance of forest for new farms when fertility is exhausted [21]. 

According to [3, 18] debt-induced poverty has caused the country to exploit natural 
resources in the most profitable but least sustainable way. Worst still, according to 
[12] those responsible for managing wildlife and protected area are poorly paid, have 
insufficient opportunities for advancement, lack specialized training, and have low 
prestige. As concerns deforestation statistics [30], the exact rate of deforestation in 
Cameroon is unknown, as much of what exists is based on estimates. 

On a general note, deforestation rate estimates in Cameroon range from 80,000 
to 200,000 hectares per year [27]. According to [8] the annual average deforestation 
rate in Cameroon for the 1980–1995 period was 0.6 % or a loss of close to 2 million 
ha [27]. From 1990–2000 the rate reportedly rose to 0.9 % and reached 1% between 
2000 and 2005, [8]. The FAO figures from 2005 to 2010 show a loss of around 
200,000 ha per year, which corresponds to about 1 % of the forest cover, which 
means a decline in forest area from 22 million ha to 20 million ha. 

Previously unresolved questions this paper is dedicated. The complexity of forest 
types and their species over time in the mount Cameroon eco-region has remained 
a bewildering attribute of nature. This complex nature underlies the reasons for the 
highly diversified ecosystems and complex biodiversities. But the ecosystems have 
not remained stable as the forest ecosystems have been influenced by a number of 
factors which may range from natural causes to anthropogenic activities as man over 
historic time has manifested himself as a serious threat to the forest ecosystem. 

The main drivers or threats to natural ecosystem in the Mount Cameron region 
can be attributed to natural and anthropogenic factors. The natural habitats of this 
eco-region have been seriously threatened and are being lost through conversion to 
agriculture, unsustainable exploitation of forest resources, illegal timber exploitation, 
fires from farmland, and the collection of firewood, construction materials and 
uncontrolled urbanization. Because volcanic rock produces good soils, there is 
considerable pressure to convert large forest areas to farmland. 

The paper aims: This article analyses the distribution, structure and variability 
of forest landscapes in the Mount Cameroon ecosystem, and will establish forest 
landscape maps that will illustrate areas of anthropogenic influences and patterns 
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of forest landscape formation. The altitudinal variation of vegetation on Mount 
Cameroon and analysis of the natural threats posed by the flow of hot fluid lava 
during volcanic eruptions will be studied. 

A critically review of the diverse human activities on the slopes of the mountain 
will be carried out. The results of the analysis will be used as a guide to develop 
adaptive strategies for an optimal organization of economic activities, environmental 
protection and the sustainable use of natural resources in this region. On the basis 
of the above, a detail and practical study on the Mount Cameroon ecosystem will be 
documented. The study will form the basis that policy makers in south west region 
of Cameroon have to apply in order to efficiently manage forest, its resources and 
human habitation. 

DATA AND METHODS
During the writing of this article we made us of primary and secondary sources of 

data collection. The primary source obtained information from field descriptions and 
measurements, while the secondary source dwelt with the results from office data 
processing and materials of scientific publications. 

The GIS methods (GIS packages MapInfo Professional, Saga and Golden 
Software Suffer) helped us to obtain digital maps. Remote sensing methods of 
Earth remote sensing equally helped us to study the dynamics of forest landscapes 
for 1978, 2000 and 2015 vis-avis human activities on the slopes of the Cameroon 
Mountain. Comprehensive landscape methods were used to study the structure and 
dynamics of forest landscapes of the studied area. This data was analyzed in the form 
of tables, graphs and maps. 

RESULTS AND DISCUSSION
The mount Cameroon eco-region provides a biological mosaic that contributes 

to extremely high diversity of endemism, and it is regarded as one of the main eco-
refugia postulated for Africa. The massifs and surrounding foothills contain around 
4,000 higher plant species and about 50 of these are endemic to Mount Cameroon 
(Fig. 1). But within the past 20-30 years the region has recorded significant damages 
to its ecosystems following the unsustainable use and over exploitation of natural 
resources. The mount Cameroon eco-region is located in latitude 3o 371 to 4o 281 
N and from longitudes 8o 581 to 9o 241 E of the prime meridian. For decades this 
ecosystem has remained one of the most productive in Cameroon. As the cultural 
landscapes continue to swallow the natural ones due to the high rate of anthropogenic 
alterations introduced by man in his quest for better socio-economic development, 
the balance sheet between natural existing systems have always been negative. 

This region is characterized by a variety of distinct forest landscapes from the 
coastal lowlands to the peak of the mountain. The mount Cameroon region harbours 
diverse forest landscapes (Fig. 2). These include the mangrove forest landscape, 
the lowland and foothills forest landscape and the montane/afromontane forest 
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landscapes. The montane and afromontane forest landscapes are sub- divided into 
the Sub-montane forest 800–1700 m, the Montane forest 1600-1800 m, the Montane 
Shrubs above 1800 m, the Sub-alpine grassland (2000–3000 m) and the sub-Alpine 
prairie (2800– 4095 m) to which a bare surface lava is added. Each of these vegetation 
sub-categories comprise of a mosaic of sub-variant plant communities. 

Fig. 2. The different forest landscapes on mount Cameroon volcano

The Mangrove Forest Landscape (0-200 m). The mangrove forests occupy the 
swampy zones of Tiko Creeks and ends at Kangue located at about 30–35 km in the 
south east of Buea at the foot of Mount Cameroon. It altitude never exceeds 200 m 
above sea level. These sites are noted to be the two of the thirty four fishing sites 
located within or adjacent to the 19,000 ha of mangrove forests in the Fako-Meme 
forest regio.n of Cameroon [19]. These mangrove forest landscapes are dominated 
by Rhizophora racemosa and Pandunus satabiei, Saccoglottis gabonensis, Andira 
inermis, Cynometra hankei, Coula edulis and Pycnanthus angolensis, and there is an 
exceptional abundance of Lophira alata [1, 2]. 3 m and dbh 40 cm.

Mangrove forests are extremely productive ecosystems that provide numerous 
goods and services both to the marine environment as well as to the in situ and ex 
situ communities. 

The lowland and Foot Hills Forest (200 – 800 m). It is covered with equatorial 
evergreen forest (tropical rainforest) from which we can distinguish different 
alternations of vegetation with altitude. It should be noted that between 200–800 m 
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above sea level, the natural forest vegetation has been cut down to create settlements, 
farms and plantations. This area has developed a sort of secondary forest. The 
lowland forest occurs inland of the coastal forest mainly between 200 and 800 m 
above sea level. 

Table 1
The main Mangrove species in mount Cameroon eco-region

Scientific name Common name

Acrostichum aureum Golden leather fern

Avicennia germinans Black mangrove

Conocarpus erectus Buttonwood mangrove

Laguncularia racemosa White mangrove

Nypa fruticans Mangrove/nypa palm

Rhizophora harrosonii Red mangrove

Rhizophora mangle Red mangrove

Rhizophora racemosa Red mangrove

The lowland forest surrounding Mount Cameroon is distinguished into three 
major forest types. These include the Atlantic Biafran lowland forest, the moist 
evergreen forest dominated by Caesalpiniaceae; important genera include 
Afzelia, Brachystegia, Cynometra, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, 
Monopetalanthus and Paraberlinia and the Coastal forest dominated by onbangia 
alata and recent second growth forest. The region’s original vegetation has been 
altered from thick rain forest to anthropogenic vegetations such as the palm and 
banana plantation’s of the Cameroon Development Cooperation (CDC) and the man 
made vegetation such as the Limbe Botanical Garden.

The Montane/Afromontane Forest Landscape (800-4095 m). The montane 
landscape lies inland immediately after the Lowland forest Landscape. The zone 
starts from about 800–1700 m above sea level. Unlike the Lowland forest landscape, 
primary forest can be found at an altitude of 915 m (above Buea Town). The forest 
is immense, luxuriant and has a continuous canopy of leaves. It is dark and damp 
and has very thin undergrowth; this is because little or no sunlight ever reaches 
underneath. 

This rainforest is the home for many animals like the elephants, the monkeys, the 
chimpanzees and many rodents. The forest extends up to an altitude of 1700 m above 
sea level and gives rise to savanna grassland vegetation. 

The grass is much shorter and can be termed prairie from a height of 3000–
3500 m. We found five distinct vegetation belts on the volcano as one climbs up the 
mountain. The wealth of this region in terms of biodiversity is enormous with more 
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than 250 species of trees, of these, 49 are endermic and 52 restricted to the Central 
African region Letouzey, 1985 [9, 16, 17]. 

By altitudinal variation of vegetation, we refer to the vertical layering of the 
different vegetation strata. This classification is done in accordance to the different 
heights to which their plants grow. The stratozones are inhabited by different plants 
and animals. This stratification is influenced by the life form of the plants, their size, 
branching and leaves which in a generalized manner is influenced by the vertical 
gradient of light. 

The vegetation type equally influenced the human activity in the stratum. For 
example, at about 3000 m where we have savanna, the main human activity here 
is hunting. At the height of 1000 m where we have the lowland tropical forest it 
is very obvious that diverse human activities have if not raped the entire forest 
landscape, Fig. 3. We find a plethora of agro-industrial plantations, rapid expansion 
of infrastructures, subsistence agricultural practices, just to mention a few. 

Fig. 3. Diagramatic Repesentation of the Vegetation Pattern  
on Mount Cameroon

The Lowland evergreen forest 200-800 m; the Sub-montane forest 800–1700 m; 
the Montane forest 1600–1800 m; the Montane Shrubs above 1800 m; the Sub-
alpine grassland (2000–3000 m); the Sub-Alpine prairie (2800–4095 m). To these 
can added bare surfaces of lava

The vertical classification of forest landscapes in the Mount Cameroon region 
depicts the different vegetation strata, the different species of trees, shrubs, herbaceous 
layers and forest floor. It is therefore very important for a more detail study to be 
carried out on the Mount Cameroon to make a careful inventory of the different plant 
species, their heights, the dbh and their canopy. This type of study will help forest 
planners to know the species and quantity of trees which need to protected or planted 
in degraded areas. 
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Evidence from (Fig. 3), shows that the vegetation changes from the foot hills to 
the mountain top and the forest gives way to savanna and prairie due to the influence 
of very strong winds. The vegetation stratum is influenced by the slope gradient of 
the mountain, Fig. 3. 

From the slope gradient (0-15o) we have the low land Biafran forest which covers 
the height from 0 to 1000 m. The forest ecosystem here has been highly tempered for 
various purposes. Taking into consideration that the Mount Cameroon region is in 
its 3rd stage of economic growth, urbanization and its concomitant problems of land 
scarcity, expansion of settlements, large agro-industrial plantations, and unsustainable 
agricultural practices are common vises that contributes to forest degradation. The 
fact that the forest-adjacent communities storm the forest on daily basis to secure 
their immediate needs only helps to aggravate the intensity of resource depletion. 

The gradient increases to (30o) from the height of 1000 to 2000 m. Human 
activities reduce with height on Mount Cameroon. Here we witness the dense tropical 
mountain forest in its natural stage with very insignificant foot prints. 

From 2000 to 3000 m we have an escarpment (50°) gradient) savannah dominates. 
This is the steepest level of the mountain. At this level hunting becomes very vital. 
The only set-back is because this activity is carried out indiscriminately without 
respect of the animal husbandry law. 

From 3000m to the summit, the gradient reduces to 10 and 25°, there is prairie 
vegetation and steppe disappears with altitude to give way to lichens and mosses 
beyond 3800m.

The mount Cameroon volcano has been witnesses a drastic reduction in its 
forest landscapes as natural and anthropogenic forces continue to intertwine. The 
main natural threat in this region is volcanic eruption. Other threats with minor or 
insignificant impact include landslide and mudflow.

Threats from Volcanic Eruptions. Over the extreme arcs of Earth’s history, areas 
have been deforested because continental drift has moved regions into climate types 
which are not supportive of forests. So, too, ancient deforestations can be recognized 
as being caused by volcanic eruptions and explosions and, more extensively, by 
basaltic lava flow covering hundreds of thousands of square kilometers. This is 
the case with mount Cameroon. This region has witnessed rampant eruptions and 
explosions of such basaltic lava flows covering vast areas previously occupied by 
forest. Their flows have been very uncompromising to the forest landscapes and their 
occurrences have been frequent in recent times. 

For example, Mount Cameroon erupted thirteen times in the last 200 years, thus 
making it a very active volcano in West Africa. Mount Cameroon stands as a replica 
of volcanic mountains which send out hot lava that flows through the vents Fig. 
4. This active volcano has been known to pose great threats not only to lives and 
properties but also to the natural environment within the region. These dangers result 
from lava flows, gas emissions, ash falls and mass flow of volcanic debris derived 
from the mountain flank or sector collapse. These natural disasters such as the recent 
Mount Cameroon volcanic eruption have been implicated in the Charing of forests. 
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Fig. 4. Map showing the Different Lava Sites and their Eruption

Nature remains capricious and as usual, could «defy the predictions and make 
nonsense of the human mathematisation of sub-terranean geologic phenomena». 
Plantations of oil palms, vegetation to name just a few have been destroyed by 
advancing of hot basaltic lavas with very high temperatures. In addition to this, 
most of the animals in the region have been displaced; others are threatened and 
could even go into extinct. Human or forest safety through geological time cannot be 
guaranteed most especially in the inhabited eastern slopes of Mount Cameroon. To 
this effect, forest landscapes are threatened by constant volcanic eruptions on active 
volcanic mountains. 

Anthropogenic Threats to Forest Landscapes on the Slopes of Mount 
Cameroon. Аnthropogenic deforestation has been a significant imprint on landscapes 
of the Mount Cameroon eco-region for a very long time. Humans have become 
inexorably intertwined with deforestation. Some of the main human activities that 
have helped to rape the natural forest landscapes include unsustainable agricultural 
activities, uncontrolled agro-industrial plantations of palms, rubber and tea, 
spontaneous urban growth and uncontrolled population increase just to mentioned a 
few as epitomized in (Fig. 5). 

With today’s rapid increase in population, deforestation is of increasing concern. 
«Man has been endowed with reason, with the power to create, so that he can add 
to what he’s been given. But up to now he hasn’t been a creator, only a destroyer. 
Forests keep disappearing, rivers dry up, wild life’s becomes extinct, the climate’s 
ruined and the land grows poorer and uglier every day». 
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The Mount Cameroon ecosystem is a replica of a High Conservation Value 
Forest (HCVF) under continuous menace caused by natural and human drivers. 
There are thus too many demands on the limited natural resource base [10]. Pointed 
out a similar view that as long as man lives on the natural resources, humanity is 
currently faced with the prospects of further development which evidently calls for 
an accelerated forest disappearance. 

The over exploitation of these forest landscapes have yielded greater benefits to 
the forest-adjacent communities but the beneficiaries have not made commensurate 
investments in terms of their sustainability and adaptation to this wanton exploitation. 

 

Fig. 5. Settlement and Tea Plantation at the height of 1000 m

Human mismanagement of the biological resources, often stimulated by 
misguided economic policies and faulty institutions that enable the exploiters to 
avoid paying the cost of their exploitation has been the cause of such anarchical 
activities as displayed in Fig. 6. It is visible that at the height of 1000 m, the eastern 
slopes of Mount Cameroon are being exploited as projected from satellite images. 

Fig. 6. Rubber Plantation and Farms at the height of 1000 m
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With such an anarchical exploitation of forest it only obvious that the mount 
Cameroon eco-region has undergone changes in its forest landscapes. These changes 
were studied with the use of satellite image interpretation in three separate periods, 
1978, 2000 and 2015 as shown in (Fig. 7 and Table 2). 

Fig. 7. Change of land-use pattern in the mount Cameroon eco-region 
 (1978-2000-2015)

Evidence from Fig. 7 and Table 2 shows that five land use types were identified 
in this eco-region. These land use include forest, settlement, Plantation & farmland, 
mangrove and low vegetation (savana & prairie). Their mutation over time was 
studied and the corresponding result presented in a tabular manner. It is very clear 
that these land use have changed over space and time. The natural forest landscape 
has been unrest as man continues to rape huge portions of land for his economic 
gains without making any commensurate efforts to their sustainability. 

The surface occupation of this region shows dynamism of land use types changing 
as years goes by from 1978 to 2000 and finally 2015 (Fig. 8).

The major threats to forest landscapes in the Mount Cameroon forest region 
are defined in terms of insufficiently protected areas, excess poaching, poor law 
enforcement, land encroachment, unsustainable methods of exploiting forest 
resources, poor methods of agriculture and illegal logging. 
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Table 2
Land use change in the mount Cameroon eco-region  

(1978, 2000 &2015)

Land use types Surface area 1978 
in km2

Surface area 2000 
in km2

Surface area 2015 
in km2

Forest 1950.5 1718.5 1460

Settlement 37 47.8 197.8

Plantation & farmland 1143.2 1430.15 1730

Mangrove 1122.04 915.1 414.14

Low vegetation (savanna & prairie) 747.26 888.45 1198.06 

Total 5000 5000 5000

Fig. 8. Land use dynamics in the mount Cameroon eco-region

The fundamental threats lie beyond protected areas in sectors such as agriculture, 
pollution, settlement patterns and other factors relating to the Mount Cameroon 
regional economy. It is now very clear that the mount Cameroon eco-region is facing 
the highest rate of forest loss. The rich volcanic soil that surrounds the foot hills and 
slopes of the mountain has attracted a high population of immigrants from other 
parts of the country to settle for agricultural purposes. It is for this reason that the 
local populations do not respect protected areas. The forest reserves that are found 
in this area are considered as a free for all property from the bounty of nature. This 
paper has viewed surface occupation with the use of satellite images and their results 
have been analyzed in details. 
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Evidence from the surface occupation diagrams of 1978, the year 2000 and 2015 
shows that, there is a continuous reduction in the forest cover. This reduction is 
clearly epitomized in the bar chart in (Fig. 8). 

In 1978 forest covered 39 % of the territory while in the 2000 it occupied 34 % 
and in 2015 it occupied 29 %. This indicates a drastic reduction in forest cover.

While forest is reducing we noticed an increase in low vegetation (savanna & 
prairie). In 1978 low vegetation occupied 15 % and in the year 2000 it occupied 
18 % and in 2015 it occupied 29 %. This is proof of forest disappearance. When 
forest is cleared low vegetation automatically occupies the cleared surface.

As concerns settlement, in 1978 we noticed 1 % of settlement, in 2000 we had 
1 % and in 2015 we witnessed a sharp increase to 4 %. This is proof of a spontaneous 
urban growth.

In line to plantation and farm land, mount Cameroon remains the agricultural 
cornucopia or better stills the bread basket of the South West region. In 1978 
plantation and farmlands occupied 23 % of the territory and in the year 2000 they 
occupied 19 % and 35 % in the year 2015. Plantation and farmlands have been in 
a steady rise thanks to the fertile volcanic soil and an exploding rate of immigrants 
from other regions who come to look for greener pastures.

As concerns mangrove, this is a very fragile and unstable landscape. In 1978 
mangroves covered 22 % of the territory, in the year 2000 they occupied 18 % and in 
2015 they occupied only 8 % of the territory. This shows a high rate of exploitation 
in the mangrove zone. The mangroves have reduced drastically, almost 3 times from 
its original size.

As concerns the slopes of mount Cameroon, the Eastern slopes of are more 
affected than the Western slopes. As viewed from satellite projections in Fig. 5 & 6, 
large arches of land are been converted into agro-industrial plantations growing tea, 
rubber and palms. Coupled with the high rate of urbanization witnessed within this 
years, there is a spontaneous increase in residential infrastructures. The high cost 
of land within the city center have pushed many city dwellers to construct on very 
steep slopes which are exposed to natural hazards like land slide and soil creep most 
especially at the heart of the rainy season. The over increasing population growth 
rate from immigrants who come to look for greener pastures as a result of fertile 
volcanic rocks and employment opportunities offered by the numerous Cameroon 
Development Corporation (CDC) have only help in mounting pressure on the already 
depleted forest resources. 

The western slopes remain untouched. It is in this area that we have natural forest. 
The slopes are much closed to the Atlantic Ocean with very difficult terrain. This 
natural advantage makes it difficult for the forest-adjacent communities to invade. 
Here, we have a series of protected areas with the Mount Cameroon Project (MCP) 
as the biggest. Other international projects like the REDD (Reduced Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation) have been initiated in the area to protect the 
forest and its resources from continuous depletion. 
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CONCLUSION

Forest degradation in the Mount Cameroon eco-region can be explained by the 
combination of physical and socio-economic factors. But the role played by human 
comes to the forefront. This eco-region has lost closed to 79 % of its natural forest 
by the year 2015. If this barbaric rape of the forest landscapes continue without 
abatement, it is very clear that by the year 2040 forest will become history.

Taking into consideration the importance of mountanious regions as concern 
resource base for endermic species, it becomes vital for policy makers to implement 
adaptive environmental strategies for the sustainable management of this eco-region. 
Thus the author therefore, proposes a Participatory forest management approach 
through the involvement of the forest-adjacent communities as the best method 
to protect, conserve and to rationally use forest resources in this region. Taking 
cognizant of the fact that the forest-adjacent communities argue the state has created 
forest reserves on their land, it is obvious that a participatory forest management 
approach will give them a sense of ownership of the resources. This will give them 
the courage and hope to protect and conserve the forest. 

The success of this approach depends on the establishment of genuine partnerships 
for sustainable management of forest resources between the state forestry departments 
and the forest-adjacent communities. Participation leads to incorporation of new 
kinds of information in environmental decision-making, and shifts the responsibility 
of environmental conservation from the state to the forest-adjacent communities. 
Therefore, any forest management plans in the Mount Cameroon eco-region that 
does not carter for the needs of the forest-adjacent communities who solely depend 
on the exploitation of forest resources for their livelihood is bound to fail. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИРОДНИЙ 
СТАН ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ 
ЧАСТИНІ КАМЕРУНУ (НА ПРИКЛАДІ ГОРИ КАМЕРУН)

Резюме
У статті розглянуті природні та антропогенні чинники, які вплинули на швид-
ке збезлісення та руйнування лісових ландшафтів екосистеми гори Камерун. 
Результати дослідження показали, що поєднання природно-антропогенних 
чинників призвело до зменшення площі лісових ландшафтів даного екорегіону 
до 79%. Причиною цього слугувало нераціональне використання місцевим на-
селенням природних ресурсів заради своїх корисливих економічних вигод, не 
роблячи при цьому ніяких дій для їх стійкості та збереження. Найбільш поши-
реними загрозами в даному регіоні є агресивні методи ведення сільського го-
сподарства й розширення агропромислових плантацій, виверження вулкана та 
як наслідок пожежі на сільськогосподарських угіддях, неконт рольоване вико-
ристання деревини (збір дрів та будівельних матеріалів) і т.д. Все це призвело 
до втрати біорізноманіття, зменшення потоків води в струмках і річках, а також 
до зниження якості «зеленого» туризму та забезпечення місцевого населення 
життєво важливими ресурсами в умовах постійного зростання населення.
На основі польових і дистанційних методів дослідження нами була 
проаналізована вертикальна структура природних лісових ландшафтів гори 
Камерун (мангрові ліси, рівнини/пішохідні пагорби та гірські/афромонтанні 
лісові ландшафти). Також, вивчена їх динаміка й трансформація у продовж 
останніх 50 років (1965-2015 рр.) На основі супутникових знімків трьох 
найбільш показових часових періодів – 1978, 2000 і 2015 років.
Розроблено адаптивні стратегії раціонального управління лісовими ресурсами 
та запропоновано деякі невідкладні природоохоронні стратегії для порятунку 
природних лісових ландшафтів в еко-регіоні Камеруну. Запропонований авто-
ром підхід, заснований на залученні до управління лісами суміжних з даним 
регіоном спільнот як кращий метод раціонального використання, захисту та 
збереження лісових ресурсів в цьому регіоні.

Ключові слова: природні лісові ландшафти, гора Камерун, південно-західний 
регіон, Камерун.
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИРОДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ КАМЕРУНА (НА ПРИМЕРЕ ГОРЫ КАМЕРУН)

Резюме
В статье рассмотрены природные и антропогенные факторы, которые повли-
яли на быстрое обезлесение и деградацию лесных ландшафтов экосистемы 
горы Камерун. Результаты исследования показали, что сочетание природно-ан-
тропогенных факторов привело к уменьшению площади лесных ландшафтов 
данного экорегиона до 79%. Причиной этого послужило нерациональное ис-
пользование местным населением природных ресурсов ради своих корыстных 
экономических выгод, не предпринимая при этом никаких действий для их 
устойчивости и сохранения. Наиболее распространенными угрозами в данном 
регионе являются агрессивные методы ведения сельского хозяйства и расши-
рение агропромышленных плантаций, извержение вулкана и как следствие по-
жары на сельскохозяйственных угодьях, не конт ролированное использование 
древесины (сбор дров и строительных материалов) и т.д. Всё это привело к 
утрате биоразнообразия, уменьшению потоков воды в ручьях и реках, а также 
к снижению качества «зеленого» туризма и обеспечения местного населения 
жизненно важными ресурсами в условиях постоянного роста населения. 
На основе полевых и дистанционных методов исследования нами была про-
анализирована вертикальная структура природных лесных ландшафтов горы 
Камерун (мангровые леса, равнины/пешеходные холмы и горные/афромон-
танные лесные ландшафты). Также, изучена их динамика и трансформация в 
течении последних 50 лет (1965-2015 гг.) на основе спутниковых снимков трёх 
наиболее показательных временных периодов – 1978, 2000 и 2015 годов. 
Разработаны адаптивные стратегии рационального управления лесными ре-
сурсами и предложены некоторые неотложные природоохранные стратегии 
для спасения природных лесных ландшафтов в эко-регионе Камерун. Пред-
ложенный автором подход, основанный на привлечении к управлению лесами 
смежных с данным регионом сообществ как лучший метод рационального ис-
пользования, защиты и сохранения лесных ресурсов в этом регионе.

Ключевые слова: природные лесные ландшафты, гора Камерун, юго-запад-
ный регион, Камерун.
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ПОРТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА БЕРЕГОВУЮ ЗОНУ ЧЕРНОГО МОРЯ

В течение минувших нескольких десятилетий экономико-промышленная де-
ятельность населения Земли привела к широкому распространению различ-
ных сооружений, построек, выемок грунтовой массы и прочего. Актуальной 
стала проблема их подробного исследования. Важно, как искусственные объ-
екты влияют на окружающую природу, какое влияние оказывает окружающая 
природа на искусственные объекты, какова степень влияния объектов на при-
родные ресурсы. Такая постановка вопроса требует развития географического 
направления «антропогенная геоморфология». Эта статья анализирует и дает 
оценку нескольким искусственным формам рельефа в береговой зоне Черного 
моря, между устьями Днепра и Дуная. На основании выполненных оценок раз-
работана и предложена концепция антропогенной геоморфологии на примере 
портовых, навигационных и берегозащитных сооружений.

Ключевые слова: Черное море, береговая зона, строительство, порт, канал, 
мол, буна, гавань, анализ, антропогенная геоморфология, концепция.

ВВЕДЕНИЕ

Данная тема является важной для оценки искусственно созданных искус-
ственных форм рельефа в береговой зоне и особенностей их влияния на окру-
жающую природу. В настоящее время береговая зона как притягательная для 
людей и обладающая ценными ресурсами, бальнеологическими прежде всего, 
активно застраивается, заполняется виноградниками, засевается технически-
ми и зерновыми культурами. Береговые территории переходят в частную соб-
ственность. Расширяются особенно прибыльные предприятия, в том числе и 
морские порты. Они занимают большие площади береговой зоны как надво-
дные, так и подводные. Их строительство коренным образом преобразует мор-
ской берег и подводный склон, как например, в Сухом и Мал. Аджалыкском 
лиманах. Поэтому портовые сооружения оказывают сильное влияние на окру-
жающую природу и требуют специального анализа в условиях активизации 
антропогенного фактора и современных изменений климата.

К тому же в специальной литературе стали появляться результаты иссле-
дований по антропогенной геоморфологии. Речь не только о характеристике 
отдельных искусственных форм рельефа, в том числе и в береговой зоне моря. 

© Ю. Д. Шуйский, 2019
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Накопилось столь большое количество разнообразных описаний, аналитиче-
ских и оценочных работ, сравнений, указаний на взаимовлияние искусствен-
ного и естественного рельефа, что напрашивается необходимость широких 
обобщений, выработки определенной теории, решения методологических за-
дач и оформления теории антропогенной геоморфологии. Считаем, что на пути 
к этому вполне допустимы соответствующие разработки для отдельных фаци-
альных условий. 

К данной теме обращались многие авторы, начиная от М. Н. Герсеванова и 
В. Д.Зарудного в 60-80-е годы XIX столетия. Большое значение имели расче-
ты В. Ю. Руммеля, В .Е. Тимонова, В. И. Чарномского, П. Е. Мунх-Петерсена, 
В. А. Пастакова, Д. С. Свищевского и П. С. Чеховича по развитию навигацион-
ных путей и строительству портов на Черном, Азовском и Балтийском морях 
[9]. Их разработки всегда максимально учитывали реакцию природы на искус-
ственные формы рельефа и степень влияния природы на состояние сооружений 
(искусственных форм рельефа). На Черном море на данную проблему обрати-
ли внимание после строительства портовых сооружений в устье р. Жоэквары, у 
мыса Бурун-Табие и возле устья р. Сочи. Проанализирован опыт строительства 
портов Скадовск, Хорлы, Евпатория, Одесса, Генуя, Бари, Александрия и ряда 
других. Многочисленные примеры портовых и берегозащитных сооружений 
приводится в монографии Н. А. Айбулатова [1]. При этом портовые, берегоза-
щитные, навигационные и подобные сооружения, по форме положительные и 
отрицательные, изготовленные из разных строительных материалов, П. К. Бо-
жичем, Н. Н. Джунковским, Д. Г. Пановым, О. К. Леонтьевым, П. И. Яковле-
вым, В. П. Палиенко были названы «искусственными формами рельефа». Раз-
работки ряда ученых Украины положили начало использованию морфометрии 
естественного берегового рельефа для создания моделей берегозащитных и 
портовых гидротехнических сооружений как искусственных форм рельефа 
[9, 13, 30, 32]. Их взаимодействие с соседними естественными формами стало 
важнейшей задачей не только береговедения, но и геоморфологии в целом как 
науки географической [10]. Один из первых опытов исследования взаимовли-
яния береговых естественных и искусственных форм рельефа на Черном море 
был получен Е. Е. Китраном, А. М. Ждановым, А. М. Дранниковым и Р. Р. Ми-
никиным. Как видим, практический интерес к искусственным формам рельефа 
в береговой зоне возникал еще более 150 лет назад. Он строился на необходи-
мости решения технических задач, но не рассматривался как искусственная 
форма рельефа с позиций геоморфологии и физической географии вообще. По-
этому долгое время даже в учебники не включался соответствующий раздел. 

Ценный опыт был получен после строительства портов Алжир, Мерсин, 
Порт-Саид, Цеара, Клайпеда, Владиславово, Сулина, берегозащитных форм 
на Одесском, Крымском и Кавказском побережьях Черного моря, на Южном 
берегу Балтийского моря и на многих других. Полученный при этом опыт и 
анализ научных материалов позволил установить основные направления – 
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взаимодействие между искусственными формами рельефа и его последствия 
[13], что сыграло важную роль в становлении прибрежно-морской антропоге-
оморфологии. На основании исследования опыта портостроения В. Г. Яковен-
ко и Ю. М. Омельченко [26] обозначили главные последствия от влияния на 
окружающую природу. К ним относятся, прежде всего, загрязнения воздуха и 
морской воды, утилизация грунтовой массы от дночерпания, дноуглубления и 
планирования береговой территории, создание донных отвалов, строительство 
искусственных островов, технологические особенности портостроения. Это 
наиболее широкий и чаще всего решаемый круг задач. В то же время морфо-
логии и динамике рельефа, перестройке литодинамических и морфодинами-
ческих процессов отводится второстепенное значение. В настоящее время вся 
сумма задач решается инженерной географией [3, 5, 19, 24] и ставится вопрос 
о развитии антропогеоморфологии [2]. 

Для того, чтобы портовые и берегозащитные сооружения эксплуатиро-
вались без перерыва и неожиданных препятствий, без стойкого негативного 
влияния на природу береговой зоны, необходимо располагать качественной и 
разнообразной научной информацией, четко представлять поведение сооруже-
ния по отношению к разным элементам окружающей природы. Немаловажное 
значение имеют природные закономерности развития береговой зоны морей, в 
том числе и Черного. Именно они в целом и отдельные их составляющие обе-
спечивают длительную эксплуатацию сооружений и сохранение природных 
ресурсов береговой зоны. К настоящему времени накоплен значительный опыт 
изучения закономерностей взаимовлияния портовых сооружений и окружаю-
щей природы береговой зоны морей, в том числе и Черного. С позиций этого 
опыта мы предпринимаем попытку достичь цели данной работы.

Цель работы состоит в оценке влияния портовых и берегозащитных соору-
жений как форм рельефа разных типов на природу береговой зоны Черного 
моря и возможное ее преобразование. Для достижения этой цели следует ре-
шить ряд задач: а) выполнить описание основных портовых и берегозащитных 
гидротехнических сооружений; б) проанализировать окружающие физико-
географические условия, в которых построены и эксплуатируются портовые 
и берегозащитные сооружения; в) оценить влияние окружающих условий на 
исследованные сооружения; г) выполнить анализ изменений береговой зоны 
моря под влиянием искусственных сооружений, что требует изменения орга-
низационного статуса антропогеоморфологии; д) попытаться установить, хотя 
бы первоначально, некоторые положения концепции теории антропогеоморфо-
логии и антропогеографии в целом.

В этой связи объектом исследований является освоенная хозяйственной 
деятельностью береговая зона Черного моря с разнообразными природными 
факторами и процессами, на которые влияет техногенная деятельность. Пред-
метом исследований является анализ и физико-географическая оценка взаи-
мовлияния основных портовых и ряда берегозащитных сооружений разных ти-
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пов и разных компонентов природы береговой зоны. Автор исходит из того, что 
для береговой зоны инородными являются все гидротехнические сооружения. 
Данная оценка имеет важное практическое значение для обоснования место-
положения порта, выбора конструкции, разработки методов и правил эксплу-
атации сооружений разных типов, для оценки изменений природы береговой 
зоны под влиянием портовых и берегозащитных сооружений («искусственных 
форм рельефа»). Поэтому тема работы имеет важное практическое значение. 
Одновременно она обобщает наглядный опыт строительства и эксплуатации 
сооружений, их и природы взаимовлияние, верифицирует отдельные положе-
ния инженерной географии и береговедения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения основных задач нашего исследования информация была полу-
чена в процессе маршрутно-экспедиционного обследования ряда морских пор-
тов (Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский, Ильичевск, Одесса, Очаков и др.) 
(рис. 1). В отличие от других авторов, природа береговой зоны исследовалась 
в пределах всей литодинамической ячейки, где расположен тот или иной порт. 
При этом основное внимание уделялось внешним гидротехническим соору-
жениям. Учитывалось местоположение сооружений, длина занимаемого ими 
берега, насколько сооружения выдвинуты в море и на какую глубину, продоль-
ными или поперечными они являются. Кроме того, имела значение экспозиция 
по отношению к основным ветрам и волнам того берега, где находится порт, 
возвышенным или пониженным является берег, отмелым или приглубым явля-
ется подводный склон, каковы контуры изобат, каков состав наносов в целом 
и на разных глубинах, какова продуктивность источников питания наносами, 
каковы размеры волн и скорости волновых течений, каков ветро-волновой ре-
жим вообще. Особое значение придавалось режиму вдольбереговых потоков и 
поперечных миграций наносов, к какому их участку приурочен порт и все пор-
товые сооружения с конкретными размерами. При этом мы руководствовались 
необходимостью соблюдения стратегических положений застройки береговой 
зоны моря, как рекомендуют принципы и правила стратегии застройки [16, 20, 
22, 28, 29, 32].

Различные подходы к исследованиям применяются к трем группам портов: 
а) в полузакрытых бухтах или лиманах; б) на открытом выровненном берегу; 
в) в устье реки, и в-четвертых – г) (лучше – а также) к различным берегоза-
щитным сооружениям. В каждой группе различаются подгруппы по признакам 
уклонов подводного склона и запасов наносов. В данной работе мы обращаем-
ся в основном к тем портам, которые расположены в лиманах, но имеют внеш-
ние навигационные и портовые сооружения. 

Основной метод исследований, который применен нами в данной работе, 
это картографический. По мере его применения, нами проанализированы ос-
новные параметры и основные свойства окружающей природы, но с учетом 
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физико-механических свойств горных пород, напряженности волнового поля, 
баланса наносов, местоположения в пределах литодинамической ячейки, ре-
льефа прибрежного дна. Особые требования были предъявлены к методу си-
стематизации исходного материала, нахождения необходимых научных по-
ложений и однотипных выводов в работах разных авторов. Кроме того, были 
применены методы ретроспективный, системный, сравнительно-географиче-
ский, аналитический, графический. Учитывались также основные нормы и 
правила, регулирующие влияние сооружений на природу береговой зоны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Для достижения цели работы прежде всего обратимся к оценке влияния 

портовых сооружений разных типов на природные черты береговой зоны Чер-
ного моря, на примере побережья между Крымским п-вом и устьем Дуная. Эта 
тема недостаточно полно исследовалась разными авторами. Даже в наиболее 
полной и известной публикации [26] о влиянии портовых сооружений на при-
роду береговой зоны Черного моря ей уделено крайне мало места. Сейчас, ког-
да накоплен достаточно объемный материал, а тема стала как никогда до этого 

Рис. 1. Расположение морских портов на отмелом побережье Черного моря

1 – Очаков, рыбная гавань; 2 – п/п Очаков; 3 – Южный; 4 – Одесса;  
5 – Черноморск (Ильичевск до 2015 года); 6 – Белгород-Днестровский;  
7 – Усть-Дунайск; 8 – Сулина (не вошла в карту)
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актуальной, её можно раскрыть на примере портов в северо-западной части 
Черного моря.

Порт Очаков. Этот старый порт имеет три небольшие гавани. Одна, состо-
ящая их трех небольших причалов (глубина до 6 м), находится на берегу Чер-
ного моря к западу от м. Очаковского (рис. 2). Она является наиболее старой, 
существует с конца XVIII столетия. К ней подведен судоходный канал. Ранее 
портовая гавань была закрытой, огражденной волноломами и ограждающими 
шпорами [18, 24, 27]. Со временем портовые сооружения были перенесены 
в лиман при создании рыбного порта. В 70-х годах ХХ века были построены 
сооружения портовой базы по обслуживанию строительных организаций, за-
нятых перекрытием Днепро-Бугского лимана (рис. 3), – планировалось лиман 
превратить в пресное озеро по аналогии с лиманом Сасык. 
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Рис. 2. Расположение различных положительных и отрицательных искусственных форм 
рельефа в западной части Днепро-Бугского лимана, северное побережье Черного моря 

1 – изобаты (в м); 2 –искусственные гидротехнические сооружения (молы, пирсы, причалы, 
валы, гряды); 3 – притопленные баржи; 4 – судоходные каналы с отметками глубин (в м);  
5 – искусственные песчаные насыпи; 6 – защитная каменная наброска

С точки зрения физико-географических условий, эксплуатация портовых 
сооружений различна. Для старого порта к западу от м.Очаковского (на мор-
ской стороне) наиболее опасными являются ветры и волнения от юго-запада 
и запада. Положение спасает отмель Одесской банки и, частично, – выступ 
о. Березань. Подводный склон здесь претерпевает активную абразию, но по-
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ставляет почти исключительно алеврито-пелитовые фракции. Их количество 
добавляется из лимана – это днепро-бугские аллювиальные наносы, и тоже 
взвешенные. Они заносят Очаковский морской канал, но понемногу, а ремонт-
ные черпания производятся без особого труда [18]. Зато две гавани в лимане 
находятся на пути действия восточных ветров, весьма сильных, с наибольшей 
повторяемостью штормовых (рис. 3). Поэтому размер волн, высота нагона и 
скорости течений являются повышенными, способными к большому влиянию 
на портовые сооружения. По этой же причине возможна значительная заноси-
мость подходных каналов, но мелкозерным материалом. 

1000 0 2000м

о. Березань

коса Лагерная

О ч а к о в 

5

10

5

10

5

55

БДЛК
БДЛК

ОЧК

ВКБЛ

ч
е

р н о е м о р е

5 1 2

Рис. 3. Расположение искусственных отрицательных форм донного рельефа –  
судоходных каналов на дне северной части Черного моря 

1 – изобаты (в м); 2 – береговые искусственные гидротехнические сооружения;  
БДЛК – Бугско-Днепровский лиманский канал; ВКБЛ – входной канал Березанского лимана; 
ОЧК – Очаковский судоходный канал

В данном примере более сильным выступает влияние окружающих условий 
на сооружения, чем наоборот. Сооружения образовали два искусственных вы-
ступа, которые отклоняют трассы стокового речного и волновых течений. Они 
нарушили рельеф лиманного дна выемкой судоходного канала (глубина до 4,7 
м) и защитными набросками у подножья оградительных портовых строений. 
Занятый портом участок берега, ранее абразионного, превратился в стабиль-
ный. Строения и защитные наброски стали субстратом для крепления ряда 
бентосных организмов, в основном пресноводных. На флангах одного и друго-
го порта в лимане образовались входящие углы, которые заполняются местны-
ми наносами. Но поскольку береговая зона лимана испытывает весьма острый 
дефицит наносов, то и «углы» характеризуются минимальными размерами. 
В них значительное содержание раковинного детрита. Усилилось загрязнение 
воды. Хотя и появился дополнительный субстрат для бентосных организмов и 
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дополнительное средство очистки воды, но все же негативное влияние оказы-
вает загрязнение воды. 

В практике строительства и эксплуатации портов наибольшие неудобства 
и затраты обусловлены влиянием штормов и заносимостью подходных кана-
лов и акваторий [1, 6, 26]. Очаковские лиманные гавани не испытывают суще-
ственной заносимости, зато подвержены неблагоприятному влиянию волн и 
волновых течений. Заметного деструктивного влияния на сопредельные бере-
га не обнаружено, а естественный дефицит наносов сохраняется на прежнем 
уровне. Поэтому целесообразно применение искусственных пляжей на всем 
Очаковском абразионном участке, к западу от порта, в сторону Лагерной косы.

Еще один лиман, Малый Аджалыкский (или Григорьевский) был занят 
портом Южным, возникшим в 1974 г. как перевалочный пункт азотных удо-
брений, серы и фосфоритов, а сейчас – еще и нефти. В начале XXI века в ак-
ватории лимана добавился частный порт «ТИСС». В 2010 г. их грузооборот со-
ставил более 18400 тыс. т/год. В естественном состоянии лиман имел глубину 
до 3,5 м, а в среднем 1,8 м. Дно было выстлано толщей илистых отложений 
антропогена. Длина лимана была равной 10 км, ширина 0,2-1,1 км, а площадь 
6,3 км2. В настоящее время днище лимана углублено до 14-18 м. Его акватория 
соединяется с морем судоходным каналом, шириной 120-140 м, а глубиной до 
18 м (рис. 4). Пересыпь разрезана на две части, её рельеф полностью изменен, 
а в целом канал является искусственной формой. 

В процессе строительства берега лимана срезаны, частично – террасиро-
ваны, местами – выположены. Прибрежная часть его дна углублена, приняла 
практически вертикальное положение. На значительном протяжении она об-
лицована бетонными блоками или укреплена сваями при создании причалов. 

Таким образом, строительство портовых сооружений потребовало суще-
ственного изменения рельефа как на дне Малого Аджалыка, так и на окру-
жающих береговых склонах. Ложе лимана, вместе со склонами, превратилось 
в искусственную форму берегового рельефа. Ее борта укреплены, частично 
террасированы, приобрели стойкость и практически утратили динамичность. 
В этой связи данная искусственная форма утратила природные морфометриче-
ские черты, свои размеры, ход и интенсивность взаимодействия с соседними 
формами рельефа, испытала изменение соотношения между эрозионно-дену-
дационными и аккумулятивными экзогенными процессами. Эта отрицатель-
ная форма продолжена в направлении моря, длиной до 3 км и шириной до 
140-150 м. От морского края пересыпи лимана судоходный канал огражден 
внешними молами («парными шпорами»), которые выходят на глубину около 
5 м. Пересыпь лимана осталась положительной формой рельефа, но оказалась 
состоящей из двух частей – западной и восточной (рис. 4).

Представленный перечень изменений рельефа в процессе портового стро-
ительства потребовал значительного объема экскавации. Количество переме-
щенной грунтовой массы превысило 18 млн. тонн [4, 19]. И конечно же, эту 
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массу надо было куда-то девать. Обломки глинистых пород были истрачены 
на засыпку оврагов, частично пошли на подводный отвал и на формирование 
территории [20, 23]. Однако, места для 65% глинисто-известняковой грунто-
вой массы не находилось. Тогда кафедрой физической географии и природо-
пользования ОНУ им. И.И. Мечникова была разработана рабочая схема ути-
лизации излишков этой массы в виде серии нескольких (до 10-15) береговых 
террас у подножья абразионно-оползневого клифа между лиманами Малый 
Аджалыкский на западе и Сычавский на востоке (рис. 5). Фронтальную часть 
террас было предложено отсыпать из крупных обломков местного неогеново-
го кристаллизованного известняка, и их волновая переработка могла бы быть 
источником наносов, которые образовали бы пляжи в вогнутостях между от-
дельными террасами. В данном случае могли бы проявиться несколько весьма 
полезных последствий. Однако, разнородная грунтовая масса была высыпана 
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в виде новой территории для промышленной зоны в верховьях Малого Аджа-
лыкского лимана, уже за пределами береговой зоны моря.

И все-таки часть наброски скальных пород послужила для создания одной 
опытной берегозащитной террасы. Считалось так, что после постройки внеш-
них оградительных молов и канала к западу от них, с подветренной стороны, 
возникнет закономерный очаг береговой абразии. И этим будет создана опас-
ность существованию молов. Для упреждения этого негативного явления с за-
падной стороны от оградительных молов была построена универсальная грун-
товая терраса (рис. 4, 3). На её внешнем обрамлении были подобраны свойства 
пород и размеры обломков таким образом, что под волновым влиянием они 
продуцировали песчано-гравийные частицы и служили дополнительным сред-
ством питания пляжей наносами. Структура скальных пород была благоприят-
на для поселения бентосных животных, в первую очередь – моллюсков-филь-
траторов, в основном мидий (Mytilus galloprovincialis). В итоге был создан очаг 
биологической очистки морской воды от загрязняющих веществ. 

В этой связи можно считать, что возле порта Южный была применена уни-
кальная для того времени берегозащита, которая не имела тогда и не имеет се-
годня аналогов на Украине [4, 29, 30]. Она представляется в виде одной или не-
скольких последовательно расположенных террас, сложенных естественными 
разнородными грунтовыми массами на наиболее абразионно-опасных участ-
ках [29, 31] (рис. 5). Размеры и расположение террас рассчитывается рассчи-
тываются для каждого берегового участка отдельно, в соответствии с законом 
географической локальности [16]. Данная берегозащита обеспечила синхрон-
ное сосуществование таких свойств: а) утилизацию избыточной грунтовой 
массы после обильной экскавации; б) сохранение большой площади пахотных 
черноземов высочайшей ценности, где могла быть складированной огромная 
масса бросового грунта; в) защиту участка морского берега от разрушения в 
наиболее опасном месте; г) создание дополнительного источника наносов, ко-
торый способствовал увеличению размеров прислоненных пляжей и росту их 
рекреационной емкости; д) существенное увеличение размеров пляжей, что 
является фактором уменьшения скоростей абразии клифов; е) способность 
очищения морской воды от загрязняющих веществ вблизи большого морского 
порта и зоны отдыха города Южный; ж) экономия трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов.

Вместе с тем внешние сооружения порта (рис. 4 5) перекрыли распростра-
нение вдольберегового потока наносов от востока в западном направлении. 
Конструкция и экспозиция восточной шпоры оказалась такой, что практически 
вся нагрузка потока наносов оказывается в канале. Пока не был выработан про-
филь равновесия фронтальной части искусственной защитной террасы, поте-
ри наносов в канале компенсировались размывом этой террасы. Но выработка 
профиля (через 10-13 лет) привела к снижению поступлений настолько, что 
восточнее порта размеры пляжей сократились и активизировались скорости 
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абразии клифов. Их защитные размеры уменьшились почти в 2 раза, и это при-
вело к дополнительным потерям береговой территории. Как видим, в данном 
случае часть положительных форм искусственного рельефа в виде крупных 
внешних молов сказывается негативно на балансе наносов в Аджиясской лито-
динамической системе.

5

1
2
3
4
5

620

10

5

К 
   

   
 А

   
   

  Н
   

   
  А

   
   

   
Л

Рис. 5. Расположение береговых искусственных террас  
из разнородных грунтов между портом и пос. Южный 

1 – абразионно-оползневые клифы; 2 – абразионно-обвальные клифы; 3 – отмершие кли-
фы; 4 – грунтовые террасы; 5 – изобаты; 6 – береговые аккумулятивные формы

Как и возле всякого крупного современного порта, вода в море бывает гряз-
нее, чем на соседних акваториях [1, 26, 27, 32]. Здесь наличие порта обуслови-
ло несколько антропогенных источников загрязнения: а) суда разного класса, 
назначения, тоннажа, состояния; б) химический комбинат – Одесский При-
портовый завод; в) морской торговый порт Южный; г) морской торговый порт 
ТИСС; д) смыв со склонов лимана во время дождей и таяния снегов. Примеча-
тельно, что на протяжение последних 20-25 лет Одесский Припортовый завод 
и морской порт не нарушали природоохранных законов Украины. Загрязнения 
от всех перечисленных источников были, но они редко превышали предельно 
допустимые концентрации.

Гавань «Сосновый Берег». Ряд примеров показывает, что и небольшие пор-
товые сооружения в виде искусственных форм рельефа могут играть суще-
ственную роль в изменениях рельефа береговой зоны. В частности, со стороны 
Одесского залива на западном фланге м. Северного Одесского была построена 
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небольшая гавань для катеров и яхт «Со-
сновый Берег», общей площадью 100х150 
м (рис. 6). Оградительные сооружения 
выходят на глубину до 3,5 м. Возведенные 
ограждения гавани преобразили прежде 
всего рельеф вокруг мыса – они повлияли 
на состояние клифа и бенча. Искусствен-
ная положительная форма рельефа гавани 
оказалась стабилизированной и стала пре-
градой на пути движения осадочного мате-
риала вокруг мыса в Одесский залив. При 
этом основная трасса движения наносов с 
востока, от м. Аджияск, приуроченная к 
глубинам от 1,5 до 4,5 м, была нарушена. 
Крупные наносы (Ø ≥ 2,5 мм) движутся в 
интервале глубин главным образом 0-2 м. 
Они составляют до 30% мощности Аджи-
ясского вдольберегового потока наносов и 
полностью идут на питание пляжей в вер-
шине Одесского залива. 

Следовательно, возведенные искус-
ственные сооружения гавани «Сосновый 
Берег» оказались непропуском для таких 

крупных наносов, с восточной стороны сооружений начал заполняться «вхо-
дящий угол», а потому пляжи в заливе лишились значительной части питания. 
К тому же удлинение восточной части выступа мыса усилило вынос энергети-
ческими и компенсационными течениями на дно залива более мелких наносов 
(песчаных и алевритовых), что в еще бóльшей степени уменьшило питание 
пляжей на берегу Одесского залива. Следовательно, строительство данной га-
вани и смежных с ней сооружений нельзя назвать рациональным. Они пере-
крыли движение наносов во вдольбереговом потоке настолько, что в вершине 
береговой дуги Одесского залива слабая аккумуляция наносов на пляже (+0,5 
м3/м·год) сменилась размывом (–1,1 м3/м·год) за последние 15-16 лет. Поэтому 
линейные размеры пляжа также стали уменьшаться, что заставляет природо-
пользователей ежегодно завозить до 10 тыс. тонн песчано-ракушечных нано-
сов на Лузановские пляжи в вершине залива. Хотя это почти в 3 раза меньше 
того, что разгружал естественный Аджиясский вдольбереговой поток наносов 
в заливе еще в середине ХХ века. 

Конечно же, искусственное изменение конфигурации мыса Северный Одес-
ский и глубин вокруг него, создание новых положительных и отрицательных 
форм берегового рельефа изменило процесс рассеивания волновой энергии и 
режим волновых течений при входе в залив. Система этих течений оказалась 

Рис. 6. Расположение малой гавани 
для лодок и яхт на мысе Северном 

Одесском при входе в Одесский залив, 
Черное море
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смещенной в сторону моря, в её составе усилились сгонно-нагонные течения, 
возросла интенсивность волновой турбулентности токов воды. А это в целом 
негативно отразилось на динамике окружающего естественного рельефа.

Морской торговый порт Одесса является наиболее старым в исследован-
ной части Черного моря. Поэтому его сооружения давно (с 1793 г.) и весьма 
чувствительно повлияли на природную обстановку береговой зоны моря (рис. 
7). Согласно первым гидрографическим картам Одесского залива [6, 20], на 
южном фланге данного залива возле м. Ланжерон естественный берег явля-
ется и до сих пор высоким, оползневым, террасированным. Согласно картам 
капитана и кавалера И. И. Биллингса и описаниям натуралиста М. Гаюи, абра-
зионно-оползневые клифы тогда были присущи фланговым берегам Одесского 
залива. Еще в 1812 г. здесь развивались большие оползни [7, 9]. Волны имели 
возможность абрадировать подножье клифа и постоянно нарушать устойчи-
вость склона. 

Морское дно было более отмелым и менее расчлененным. Встречались мно-
гочисленные оползневые формы, вплоть до валов выпирания и многочислен-
ных их крупных обломков скальной породы. На многих участках прибрежного 
дна были распространены залегания таких пород, что существенно повышало 
трудоемкость дноуглубления для создания причалов торговой коммерческой 
гавани, купно с эллингом для строительства флота. Отдельно у причалов соз-
давались необходимые глубины, чтобы ошвартовывать коммерческие суда и 
военные корабли. Поверхность каждого причала выравнивалась для подвоза 
грузов, для выгрузки/погрузки товаров. 

От выступа м. Ланжерон внутрь залива была вытянута естественная песча-
но-гравийно-ракушечная коса, с примесью крупных обломков известняка [7, 
9]. Длина косы не превышала 500 м, ширина 50 м, а толщина слоя наносов 
была не более 1,5 м. Но она играла роль естественного волнолома, который 
давал возможность мелкосидящим судам и лодкам укрываться от штормов. 
Поэтому строительство порта началось с отсыпки искусственной грунтовой 
террасы для получения новой территории под защитой косы и углубления мор-
ского дна. Портовые пирсы возникли на месте современных Каботажной и Но-
вой гаваней, на выходе из Карантинной и Военной балок, а затем была создана 
и Карантинная гавань (рис. 7). Для этого по трассе упомянутой малой косы 
был отсыпан Карантинный мол, к концу XIX века продолженный Карантин-
ным волноломом («брекватором»). Одновременно продолжалось углубление 
дна и увеличение портовой территории за счет отвоевания у моря все бóльшей 
площади акватории Одесского залива за счет отсыпок террасы, в основном ма-
териала дноуглубления. 

В настоящее время грузооборот порта Одесса превышает 25 млн т/год. 
Его искусственные (техногенные) сооружения заняли длину берега более 8,5 
км. При этом длина причальной линии превышает 18 км, т.е. получается, что 
коэффициент извилистости береговой линии у искусственных форм рельефа 
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составил 2,85. Это обычно указывает на очень высокую плотность портовой 
застройки, весьма своеобразные искусственные формы берегового рельефа, а 
значит – на высокую степень антропогенного пресса [1, 2, 12]. К искусствен-
ному техногенному рельефу относятся молы с причалами, углубленные ковши 
отдельных гаваней, подходные каналы, волноломы, отдельные пирсы, времен-
ные свалки грунта и др. (рис. 7).
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Рис. 7. Карта-схема Одесского морского торгового порта на берегах 
Одесского залива, Черное море. Обозначения: а – изобаты (в м); б – 

искусственные сооружения

1 – Карантинная гавань; 2 – Новая гавань; 3 – Каботажная гавань; 4 – Практи-
ческая гавань; 5 – Заводская гавань; 6 – Рабочая гавань; 7 – Нефтяная гавань

Особенно масштабные изменения претерпел подводный склон моря до 
глубины 14-15 м. На нем создано 5 больших гаваней (№№ 1-4 и 7), выходы 
из Карантинной и Практической, подходной канал к Практической и Нефтя-
ной гаваням. До 6-8-метровой глубины вычерпано дно в Арбузной, Заводской, 
Хлебной и Рабочей гаванях. Для защиты от штормовых волн и волновых те-
чений дополнительно построено 4 крупных волнолома. Основной вход в Ка-
рантинную и Новую гавани защищает Карантинный мол с Воронцовским мая-
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ком на оконечности. Основные гавани № 1-4 защищены Старым волноломом, 
установленном на глубине около 10 м. Новый волнолом обеспечивает судо-
ходство по каналу к Нефтяной гавани. Заводская, Арбузная и Рабочая гава-
ни дополнительно защищены Заводским волноломом. В течение минувших 
25 лет создана обширная дополнительная площадь контейнерного терминала 
на внешней стороне Карантинного мола, на глубинах 6-9 м. Все это показывает 
весьма сложную структуру портовой застройки, разнообразие искусственных 
форм рельефа, разную степень влияния сооружений на окружающие участки 
береговой зоны и на виды техногенного преобразования морского берега (рис. 
7). Масса обломков горных пород и донных осадков была использована так-
же и для наращивания площади порта, улиц Приморская и Де-Волановская. 
В течение развития порта создавались каменные наброски на внешнем контуре 
портовых сооружений. Можно четко видеть, что естественный берег корен-
ным образом уничтожен, а сам порт представляет собой комплекс искусствен-
ных форм берегового рельефа. Да и построен порт вместе с ул. Приморской 
на искусственно отсыпанной грунтовой террасе, которой большей частью не 
было в естественном состоянии. Очевидно также и на примере искусственных 
форм рельефа («портовых сооружений») Одесского торгового порта, как и для 
сравнения портов Скадовск, Бердянск, Очаков, Южный и прочих, что положи-
тельные и отрицательные формы не должны быть динамичными и все время 
меняться. Их основная особенность – быть прочными, стабильными, неизмен-
ными, устойчивыми. 

Как можно видеть, в данном порту сконцентрированы разнообразные по на-
значению, форме и размерам искусственные формы рельефа, как и для срав-
нения, – в портах Южный и «ТИСС». Одни являются подводными, другие – 
надводными. В отличие от других эти портовые формы создавались вместе с 
городскими формами, – берегозащитными, транспортными и селитебными. 
Поэтому исследовать необходимо не только каждую искусственную форму в 
отдельности или их функциональное множество, но и взаимоотношения, взаи-
мовлияние в условиях воздействия естественных факторов, процессов и меха-
низмов окружающей природы.

Одесский порт занимает всю южную часть Одесского залива между пере-
сыпью Хаджибейского лимана и м. Ланжерон. До 60-х годов ХХ века счита-
лось, что портовые сооружения полностью перекрыли трассу вдольберегового 
потока песчано-гравийных наносов [9, 11, 20]. Зарождаясь якобы далеко на 
юго-западе вдоль Бурнасского абразионного участка, этот поток, согласно ста-
рым несовершенным представлениям, наращивал свою мощность на пути к 
м. Ланжерон. Как раз он якобы и образовал небольшую косу у м. Ланжерон. 
А затем полностью разгружался в Одесском заливе, привел к образованию и 
обеспечивал прирост пересыпей Хаджибейского и Куяльницкого лиманов, на-
копление наносов и выдвижение береговой линии в сторону моря. В итоге об-
разовался самый крупный, комфортный и стойкий пляж Одессы в урочище Лу-
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зановка, на котором могли отдыхать сотни тысяч рекреантов. Таким образом, 
еще в период 50-х годов ХХ века ряд инженеров и ученых были уверены, что 
именно огромный порт, сооружения которого достигают глубины 10-15 м, не 
позволили потоку наносов и впредь разгружаться в вершине Одесского залива 
[14, 29]. Эти сооружения оказались «непропуском» для наносов и, согласно 
тогдашним оценкам, стали главной негативной причиной деградации фрон-
тального фасада пересыпей Хаджибейского и Куяльницкого лиманов, вместе 
с широким пляжем.

Но на самом деле, если исходить из дополнительных исследований с по-
мощью различных методов во второй половине ХХ столетия, формирования и 
структуры берега между м. Аджияск и Одесским заливом, портовые сооруже-
ния Одессы не могли оказать существенного отрицательного влияния на при-
роду береговой зоны Черного моря. Не они привели к деградации лузановских 
пляжей в вершине Одесского залива, как это следует из анализа влияния гавани 
«Сосновый Берег» у м.Северного Одесского на окружающую природу. Наобо-
рот, благодаря строительству порта, была создана дополнительная площадь 
территории Одессы на грунтовой террасе вдоль активного оползневого кли-
фа в южной части залива. Интенсивные здесь оползни были стабилизирова-
ны. Прекратились потери городской территории. Но, вместе с тем, конечно же, 
были нарушены условия обитания живых организмов, что привело к гибели 
немалого числа растений и животных. Сложившаяся ситуация, тем не менее, 
оказалась допредельной, сохранившей возможность восстановления негатив-
ных геологических, геоморфологических, гидробиологических и естествен-
ных ландшафтных явлений. 

Черноморск (Ильичевск до 2015 года) представляет собой еще один круп-
ный морской порт (сегодня грузооборот более 15 млн т/год), построенный на 
исследованном побережье в Сухом лимане и начавший свою работу с 1957 г. 
Как и Южный, он соединен с открытым морем подходным судоходным кана-
лом до глубины 17,5 м. Борта канала ограждены парными шпорами, выдви-
нутыми до глубины 5,5 м (рис. 8). Дно лимана было вычерпано до глубин 12-
18 м. Береговая линия оконтурена свайными и из бетонных блоков причалами, 
вдоль которых глубина сразу же может превышать 12-18 м. Причалы морского 
торгового порта расположились вдоль западного берега, включая и преобразо-
ванную пересыпь. На западе нижней части лимана расположилось хозяйство 
Ильичевского судостроительно-судоремонтного завода, а на востоке – между-
народного железнодорожного парома. Далее, в пределах устьевой части лима-
на на его восточном берегу расположился рыбный порт, причалы производ-
ственного объединения «Антарктика» и завода деликатесных морепродуктов. 
Устьевая часть лимана прилегает к пересыпи и выходу в море. Характеризует-
ся близостью к гидрохимическому и гидробиологическому режиму соседнего 
участка моря. 
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Рис. 8. Карта-схема Ильичевского морского торгового порта и подходной канал  
к нему на побережье Черного моря 

1 – изобаты (м); 2 – искусственные гидротехнические портовые сооружения; 
3 – подводный карьер по добыче строительных песков

Все это означает, что Сухой лиман, в отличие от многих других изученных, 
был подвержен и подвергается сейчас сильному антропогенному влиянию 
[24]. Причем, это влияние вызвано в основном водным транспортом и работой 
береговых предприятий. Отличием порта является его неуклонное развитие, 
включая грузовой порт, рыбпорт, железнодорожную переправу и судоремонт-
ный завод. 

В последние несколько лет разрабатывается проект строительства стацио-
нарного моста и дноуглубления у стенок причалов с целью преодоления Су-
хого лимана напрямую из Одессы в Ильичевск и обратно, минуя окружное 
шоссе. Все дополнительные работы увеличивают число и разнообразие искус-
ственного рельефа по сравнению с тем, если бы существовали бы одни лишь 
портовые сооружения. Со строительством морского порта было тесно связано 
сильное преобразование пересыпи Сухого лимана и прилегающего морского 
дна с помощью ряда искусственных форм берегового рельефа. На месте южно-
го отрезка пересыпи была отсыпана искусственная грунтовая терраса и обра-
зована дополнительная территория для порта (положительная форма рельефа), 
площадью 13,5 га. С целью предотвратить абразионное разрушение клифа и 
потерю территории, у м. Северного была отсыпана дополнительная защитная 
грунтовая терраса, как и западнее входа в порт Южный. Чтобы не допустить 
размыва северного отрезка пересыпи в месте причленения с ней оградитель-
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ной шпоры был возведен контрбанкет с обратным фильтром, длиной около 400 
м. Застроенным оказался и сопредельный абразионный берег, где на террасах 
были возведены летние домики и лодочные причалы.

Громадный объем грунтовой массы был перемещен и утилизирован во вре-
мя выравнивания склонов Сухого лимана. Экскавация была сплошной и про-
водилась в интересах строительства причалов, пирсов, прокладки автомобиль-
ных и железных дорог, электродорог под подъемно-транспортную технику, под 
строительства мастерских, зданий, складов и прочего. Получается, что дно и 
берега Сухого лимана являются одними из наиболее преобразованных, по сути 
искусственной выемкой для морского порта и его инфраструктуры на побере-
жье Черного моря.

В связи со строительством порта было преобразовано также и прилегаю-
щее дно Черного моря. На первых шагах строительства причалов, складов и 
внешних гидротехнических сооружений в качестве сырья стал использовать-
ся песок из подводного карьера невдалеке от берега. Он находился на глуби-
нах 6-10 м, т.е. в сфере влияния штормовых волн (рис. 8). В итоге подводный 
склон стал круче – от 0,0174 до 0,0233 – т.е. почти на 35%. В итоге размеры 
прислоненных пляжей к северо-востоку значительно уменьшились, а скоро-
сти абразии, мощность и частота оползневых подвижек возросли [4, 8, 14, 19]. 
Выемка стала перехватывать наносы пляжеобразующих фракций. Но посколь-
ку участок расположения порта Ильичевск приурочен к району зарождения 
Северо-западного потока наносов, а второстепенные подвижки с юго-запада 
перехватываются прорезью судоходного канала, то заполнение карьера идет 
очень медленно. Даже после полувека выемка карьера не заполнилась: если 
бы эта часть береговой зоны относилась к очагу разгрузки потока наносов, как 
утверждали авторы [9, 24], то остатков карьера уже давно не было бы. В дан-
ном случае малоубедительными оказались доводы Р. Я. Кнапса и Н. И. Дзид-
зикашвили, которые категорически утверждали о распространении мощного 
вдольберегового потока наносов в направлении на северо-восток. Однако, со 
временем было выполнено специальное обоснование направления и мощности 
вдольберегового потока, причем, комплексно, на принципах физической гео-
графии, с помощью расчетов по четырем кондиционным гидрометметодам, по 
методам петрографо-минералогических индикаторов, люминесцентных трас-
серов, морфодинамическим разной длительности, и ситуативных процессов 
размыва-аккумуляции. На участке между мысами Бол. Фонтан и Санжейский 
применялись длительные стационарные измерения, анализ состава береговых 
и донных наносов, оценивались запасы наносов и изменения уклонов подво-
дного склона, анализировались процессы заполнения «входящих углов» у пар-
ных оградительных молов, наблюдались процессы заносимости подходного 
канала, выполнялись расчеты энергетических элементов по методам Шишова, 
Жданова, Кнапса и БДШ, проводились эксперименты с мечеными песками, 
учитывались геоморфологические характеристики береговой зоны [15, 20]. 
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В настоящее время заносимость канала не превышает 30 тыс. м3/год в среднем 
за многолетний период. Это не так уж и много, а потому практически не меша-
ет судоходству на канале. 

С другой стороны, этот карьер находится «вверх» по вдольбереговому по-
току ветро-волновой энергии. В этих условиях основная часть наносов (65-
70%) сносится на юго-запад, в сторону судоходного канала. Убедительным 
подтверждением такого направления является процесс нарастания подводного 
«наветренного» входящего угла у северной оградительной шпоры [15]. В то 
же время резкое усиление «подветренного» размыва, в углу южной шпоры, за-
ставило нарастить берег грунтовой террасой. В итоге здесь ширина пересыпи 
в 4 раза больше, чем на северном отрезке. Это привело к еще более сильному 
изменению рельефа не только берега, но и подводного склона. В итоге терра-
са выдвинулась в море на подводный склон до глубины почти 5 м в то время, 
как северо-восточнее канала изобата –5 м отстоит от берега на расстояние до 
470 м. Для уменьшения заносимости по обе стороны подходного канала были 
устроены кулисообразные выемки, которые предназначены для улавливания 
части наносов перед каналом (рис. 8). Как видим, произошло всестороннее ан-
тропогенное влияние на рельеф береговой зоны Черного моря на участке рас-
положения торгового порта Южный. 

Что касается влияния природных процессов на портовые сооружения Ильи-
чевска, то оно гораздо скромнее. Ряд причалов у подножья крутых склонов 
испытывают повышенное давление со стороны морских волн, а потому испы-
тывают деформации, ослабление крепежа, а потому требуют ремонта. Важно 
рассчитать время, за которое гидротехническое сооружение потребует ремонт-
ных работ. Это касается не только причалов, но также внешних стенок, откосов, 
оградительных шпор. Стенки и крутые откосы часто провоцируют образование 
волн отражения, а потому скорости в таких волнах являются размывающими. 
В итоге ранее находившиеся здесь односклонные пляжи обычно размывались 
и исчезали полностью. Этим самым нагрузка на гидротехнические сооружения 
возрастала. Мало того, прибойный поток получал прямой контакт с поверхно-
стью сооружения, а потому возникали благоприятные условия для проявления 
абразивного эффекта. Прибойный поток подхватывал определенную массу на-
носов и на сооружения действовала пульпа. Так, нередко бывали случаи, когда 
под влиянием наносов, которые трутся в потоке прибоя по сооружению, стен-
ки, сваи или блоки истирались существенно, а сваи перепиливались надвое [6, 
8, 10]. Значительные изменения претерпевала также и искусственная отсыпка 
на юго-западной стороне преобразованной пересыпи Сухого лимана. Выдви-
нутая в море до глубины 4 м, она оказалась под влиянием больших малораз-
рушенных волн. Поэтому и до сих пор она требует искусственного питания 
наносами или соответствующей грунтовой массой.

В итоге, и в данном случае, в районе расположения порта Ильичевск, можно 
видеть сильно измененную окружающую природу морского побережья. Мож-
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но с уверенностью утверждать, что портовые сооружения в условиях Черного 
моря в максимальной мере вторгаются в природную ситуацию. Они приводят 
к самым сильным изменениям береговой природной структуры. Но в то же 
время и сами могут испытывать негативное воздействие со стороны неблаго-
приятных природных факторов и процессов. 

Морской порт Белгород-Днестровский. Наиболее старым портом на по-
бережье Черного моря в пределах Украины является Белгород-Днестровский. 
В VI веке до Р.Х., во время нимфейской фазы голоцена он возник на самом 
полноводном рукаве Днестра как важный торговый центр античной Эллады с 
местными скифскими народами. Перейдя под власть Византии, порт служил 
центром торговли со славянскими государствами. В течение последующих ве-
ков в депрессии Нижнего Днестра сформировался лиман. Порт из речного пре-
вратился в морской, который достиг расцвета в IХ-XI веках в период расцвета 
Византии. Важное значение приобрел Белгород-Днестровский порт и одно-
именный город в составе России, а затем ― и Советского Союза. 

Его нахождение внутри мелководного лимана имело много преимуществ. 
Портовые сооружения и сейчас остаются защищенными от ветров, ветровых 
волн и сильных течений. Вдоль лиманного берега в месте расположения пор-
товых сооружений отсутствует вдольбереговой поток наносов волнового поля 
большой мощности, и с этой стороны нет серьезной опасности [22]. Акватория 
порта испытывает некоторую небольшую заносимость, она обеспечи вается 
речными и лиманными взвесями. Относительно мало наносов попадает в судо-
ходный канал, проложенный по дну лимана от порта до Цареградского гирла. 
Однако, в условиях активного промывного режима в лимане это не причиняет 
сколько-нибудь серьезного беспокойства. Гораздо бóльшие неудобства достав-
ляет выход из лимана и состояние подходного судоходного канала с морской 
стороны пересыпи (рис. 9). Непосредственно в гирле глубины превышают 
14 м, но в направлении моря препятствием является устьевой бар, над кото-
рым в естественном состоянии глубины составляли до 2,0-2,5 м. 

В начале ХХ столетия, пока в Белгород-Днестровский (бывший Аккерман) 
заходили суда с небольшой осадкой, достаточно было естественных глубин 
и ложбины стока. Но когда возникла необходимость в судах с осадкой более 
5 м, то сквозь бар по естественной ложбине стока был построен канал, глу-
биной до 6,5 м (рис. 9). В последующие годы средний грузооборот порта до-
стиг 1050 тыс. т/год. В условиях действия вдольберегового потока у морского 
берега Днестровской пересыпи происходит заносимость данного канала в ко-
личестве 40-50 тыс. м3/год [21, 22]. При действии волнений на юго-запад или 
даже на северо-восток наносы обязательно попадают в канал. Но поскольку от 
северо-востока количество ветро-волновой энергии больше на 30% в среднем 
за многолетний период, то именно северо-восточная составляющая определяет 
заносимость данного канала. Во время сильных штормов от северной стороны 
горизонта при паводках в Днестре в выемке канала развиваются сильные те-
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чения (до 2 м/с). Попадающие в канал наносы из вдольберегового потока вы-
носятся на морской край устьевого конуса, где заносимость канала максималь-
на. Затем господствующими от северо-востока и востока, наиболее частыми 
сильными штормами по южному краю конуса наносы подаются к берегу вдоль 
изобат -4 м и -5 м. На меньших глубинах к югу от канала, где сильнее всего 
гасятся штормовые волны, образовалась бóльшая часть конуса и по площади, 
и по объему наносов. 

Рис. 9. Расположение искусственной выемки на морской части подходного  
Днестровско-Цареградского судоходного канала вдоль побережья Черного моря.  

Сплошные тонкие линии – изобаты, в метрах

В этом необычном явлении решающую роль сыграло стоковое течение в 
выемке канала: как «гидравлическая буна», она на 30-40% гасила энергию 
вдольберегового потока ветро-волновой энергии (волн и энергетического те-
чения). В этой связи резко снижалась наносодвижущая способность волнового 
потока и создавались более благоприятные условия для аккумуляции нано-
сов – вот почему конус скошен на юго-запад. Как видим, особенности динами-
ки Цареградского конуса выноса, с учетом влияния судоходного канала, сводят 
деструктивное его воздействие к нулю. Наносы из вдольберегового потока (от 
СВ) перехватываются каналом, но не задерживаются в нем. Стоковым течени-
ем они приходят на внешний край конуса, в сферу влияния северо-восточных и 
восточных волнений, вдоль изобат смещаются к берегу на подветренный уча-
сток относительно расположения конуса и распространяются далее по трассе 
вдольберегового потока наносов. Поэтому в данном случае отпадает необходи-
мость в применении «бай-пассинга». Но при этом остается весьма актуальным 
обязательный учет общего острого дефицита прибрежно-морских наносов по 
трассе данного вдольберегового потока наносов. 
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Таким образом, для возникновения и развития Белгород-Днестровского 
порта важнейшее значение имела защищенность от штормовых волн и волно-
вых течений и от заносимости из вдольберегового потока наносов внутри Дне-
стровского лимана. Полностью вся акватория лимана не была использована для 
портовых нужд по причинам того, что лиман имеет важное рыбопромысловое 
значение. Его пересыпь широко используется в рекреационном хозяйстве, а 
природа устьевой области Днестра уникальна для сохранения биологическо-
го разнообразия и дикой природы. Сейчас грузооборот порта не достигает 1,5 
млн т в год, как и много лет назад.

Порт Усть-Дунайск по своему расположению принципиально отличается 
от многих остальных черноморских портов. Он находится в дельте Дуная, в 
южной части дельтовой Жебриянской бухты, вдоль северного фланга дельты 
(рис. 10). Он разместился между дельтовыми островами Полуночный на за-
паде и Шабаш на востоке вдоль гирла Шабаш, на широком прибрежном мел-
ководье устьевого взморья Дуная (рис. 1, 10). Такое расположение определяет 
все возможные негативные последствия дальнейшей эксплуатации порта. Они 
были определены и сформулированы еще на стадии строительства. 

При этом использовался опыт эксплуатации выхода из порта Сулина и 
особенности динамики дельты Дуная [15, 17], однако, основные рекоменда-
ции не были учтены. Оказалось, что со временем негативные черты влияния 
окружающей природы обострились и, в конечном итоге, привели к существен-
ному ограничению деятельности порта. Еще 20 лет назад грузооборот Усть-
Дунайска превышал 200 тыс. тонн в год, а в 2015 г. составил всего 28,1 тыс. 
тонн, или 31,8% от показателя предыдущего года.

В 70-х годах ХХ века этот порт начал функционировать наряду с прямым 
водным путем в Дунай через дельтовый рукав Прорва (работал с 1957 г.). К се-
редине 80-х годов сильное русловое удлинение этого рукава достигло такого 
состояния, что борьба с заносимостью оказалась нерентабельной. Отдельно 
Усть-Дунайск использовал более благополучный т.н. «технический» канал. 
При этом сильной заносимости был подвержен подходной канал к ковшу 
порта. Ситуация была хотя и неблагоприятной, но все же терпимой за счет 
огромных объемов переработки грузов (до 7-8 млн тонн в год). Но когда Про-
рва удлинилась и была забита «пробкой» наносной отмели, то сток наносов из 
Очаковского гирла стал сбрасываться по «техническому» каналу, т.е. прямо в 
гавань порта (рис. 10). 

Поскольку сток наносов из Дуная превышал десяток млн тонн в год, наносы 
поступали также от сопредельного мелководного дна взморья во время волне-
ний северного сектора горизонта, а заносимость канала и гавани превышала 
4,5 млн тонн в год. Наносы поступали не только с мелководий Жебриянской 
бухты и из крайнего устья рукава Прорва, но и из технического канала. Во-
дность его неуклонно растет, что усилило отмирание Прорвы. Кстати, морфо-
динамический анализ показал [25], что долгих перспектив у подходного канала 
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Усть-Дунайска нет, они укла-
дываются в рамки четвертого 
класса капитальности. В тече-
ние первых лет XXI века порт 
еще держался, хотя грузообо-
рот снизился до 1,0 млн тонн/
год. Ситуация оказалась такой, 
какой она была представлена 
в отчете [25]: авторы пришли 
к выводу, что через 30-40 лет 
порт и подходной канал к нему 
будет занесен и практически 
полностью выйдет из строя. 
Главной причиной было назва-
но изменение берегов дельты 
Дуная, изменение ветро-вол-
нового режима и перестройка 
трасс движения наносов. Ана-
логичные причины привели к 
острой проблеме эксплуатации 
порта Сулины и Сулинского 
рукава в целом. Именно эти 
причины заставили искать за-
мену рукаву Прорва как основ-
ному судоходному. Выбор пал 
на рукав Быстрый [17]. Но уже 
сейчас, после 10 лет устойчи-
вой эксплуатации, стала ясной 
необходимость начинать тща-
тельный морфолого-генетиче-
ский анализ природы Килий-
ской дельты для определения 
сроков надежной эксплуатации 
Быстрого как основного судо-
ходного канала для Украины в 
дельте Дуная. 

Мало того, из-за отсутствия потоков грузов суда стали загружаться высо-
кокачественными песками на дельтовой территории и вывозиться в другие 
страны в качестве стройматериала. Этим наносился значительный ущерб тер-
ритории Дунайского Биосферного заповедника: ведь речь шла о физическом 
уничтожении среды обитания растений и животных, в т.ч. и краснокнижных.

Рис. 10. Антропогенное преобразование дна 
Жебриянской бухты путем создания ковша гавани  

и подходного канала к порту Усть-Дунайск  
(схема 1992 года). Темная заливка – поверхность 

дельтового конуса
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В 2004 г. началась эксплуатация многоводного дельтового рукава Быстрый 
как трассы глубоководного пути. Этот вариант был выбран в связи с использо-
ванием его еще в период 40-50-х годов ХХ века. Он имел много преимуществ 
и снимал ряд острых вопросов, обеспечивая рациональное природопользова-
ние в дельте Дуная [17]. Этот ход быстро «набрал обороты», а необходимость 
в Усть-Дунайске как крупном портовом предприятии фактически отпадала. 
В общем оправдался прогноз сорокалетней давности, – место для расположе-
ния Усть-Дунайска было выбрано крайне неудачно [25]. В этой связи надо за-
метить, что и в устье Быстрого, в общем, строительство портов и их влияние 
на береговую зону чаще всего приводит к сокращению запасов наносов в бере-
говой зоне морей и росту дефицита наносов. 

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось сильнейшей заносимостью 
подходного судоходного канала Усть-Дунайска. В отсутствие необходимого 
черпания грунтовой массы на канале, на глубинах от 12 м возле портового ков-
ша до 1 м на мористом крае канала заполнение дунайскими наносами произо-
шло очень быстро – за 6-8 лет. На месте выемки канала появились пионерные 
аккумулятивные формы рельефа. Величины аккумуляции на выемке достигали 
от 930 м3/м до 53 м3/м, или соответственно от 155 м/3м∙год до 6 м3/м۰год на 
разных участках канала и в течение разных лет. В общем, была прослежена 
тенденция с максимальной величиной заносимости в течение 90-х годов и ее 
плавное снижение до 2010-2013 гг. В результате к 2015 г. проход более-менее 
больших судов прекратился, а подходной канал (рис. 10) оказался полностью 
занесен наносами.

ВЫВОДЫ

1. Портовые и берегозащитные гидротехнические сооружения являются 
условно вписанными в природную среду исследованного побережья Черного 
моря. Одновременно они приводят к существенному преобразованию не толь-
ко рельефа побережья Черного моря, но также и качества воды, растительного 
покрова, животных, болотных почв и проч. Важнейшим последствием оказа-
лись нарушения литодинамического режима береговой зоны.

2. Наибольшие нарушения побережий при строительстве портов были за-
фиксированы в лиманах – Сухом и Малом Аджалыкском (порты Ильичевск 
и Южный). Полностью были преобразованы не только лиманы, но и приле-
гающий подводный склон моря, прилегающие берега. Наибольшее отторже-
ние природа оказала сооружениям порта Усть-Дунайск, быстрее остальных и в 
максимальной степени.

3. На побережье Черного моря между устьями Дуная и Днепра располага-
ются многочисленные подводные и надводные портовые сооружения, весьма 
разнообразные, разных размеров, конструкций, назначения, степени влияния 
на природу. Совокупность искусственных форм рельефа, анализ их размеров, 
мест расположения, взаимовлияния на сопредельные берега Черного моря яв-
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ляется одним из важных обстоятельств и объектов для разработок теории ан-
тропогенной геоморфологии. 

4. Во время строительства и эксплуатации морских портов на изученном 
побережье Черного моря приобретен богатый опыт строительства и эксплуа-
тации портовых сооружений, которые гармонизированы в природную систе-
му морского побережья. При оценках эффективности портовых сооружений 
важно придерживаться принципа единства состояния надводных и подводных 
форм искусственного (антропогенного) рельефа в рамках инженерно-органи-
зованных геоморфологических систем.

5. Разработаны основные положения концепции гармоничного взаимодей-
ствия между искусственными сооружениями морских портов и природой окру-
жающего побережья как части теории антропогенной геоморфологии. Главней-
шие требования концепции: а) сооружения должны эффективно противостоять 
негативным явлениям природы береговой зоны; б) сооружения должны быть 
прочными, стойкими, не размываться и не разрушаться; в) сооружения не 
должны быть активными, не должны способствовать заносимости и активизи-
ровать абразию прилегающего берега и подводного склона, должны сохранять 
необходимые глубины в портовых гаванях и подходных каналах.
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ПОРТОВІ СПОРУДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БЕРЕГОВУ ЗОНУ 
ЧОРНОГО МОРЯ

Резюме
Протягом кількох минулих десятиріч економіко-промислова діяльність насе-
лення приморських країн призвела до широкого розповсюдження численних 
та різноманітних будов, споруд, екскаваційних виємок тощо. Ця тенденція 
зачепила також і узбережжя Чорного моря в межах України між гирлами 
Дніпра та Дунаю. Всі вони, за визначенням ІГ НАН України, були віднесені 
до штучних (антропогенних) форм рельєфу. Виникла необхідність їх деталь-
ного дослідження. Актуальною стала проблема активного впливу штучно-
го портового рельєфу на навколишнє середо вище, а з іншого боку – вплив 
навколишньої природи на споруди. Вирішення цих питань виконане шляхом 
розвитку географічного напрямку «антропогенна геоморфологія». В статті 
розглядається, аналізується та надається оцінка портовим спорудам кількох 
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морських торгівельних портів України в межах дослідженого узбережжя. 
На підставі досліджень, що виконані, вперше встановлена різноманітність 
штучних форм прибережно-морського рельєфу, особливості їх розташування, 
відміни форм підводних від надводних, позитивних від негативних, складених 
різними матеріалами в напруженому хвильовому полі берегової зони моря.
Найважливіші наслідки виявилися у вигляді порушень литодинамічного режи-
му в береговій зоні. Вони проявилися поперше в лиманах – в Сухому і в Мало-
му Аджалицькому (морські порти Іллічівськ та Южний). Повністю був транс-
формований рельєф не тільки в лиманах, але й в межах прилеглого підводного 
схилу та суміжних берегів. Найбільше отторгнення склалося для споруд порту 
Усть-Дунайськ, бистріше за інші та максимально. Це створює різноманітну 
реакцію та наслідки впливу споруд на берегову зону та берегової зони на спо-
руди. Вони розглядаються як штучні форми рельєфу різних видів та різних 
типів у різних умовах експлуатації для подальшої розробки положень і теорії 
антропогенної геоморфології. Сьогодні ця теорія розвивається на прикладах 
тих споруд, які розташовані на суходолі, тому умови берегової зони є особливо 
важливими.
Прибережно-морське середо вище принципово інакше впливає на розви-
ток процесів рельєфоутворення, це додає певний оригінальний матеріал в 
геоморфологічні розробки. Справа в тому, що тут розвиваються дві протилежні 
довкілля – надводне та підводне. Таких умов більше немає в жодній частині 
географічної оболонки. Тому треба обов’вязково ураховувати принцип єдності 
стану надводних та підводних споруд у цілому чи їх частин в межах інженерно-
організованих геоморфологічних систем..

Ключові слова: Чорне море, берегова зона, будівництво, порт, канал, мол, 
буна, гавань. 

Yu. D. Shuisky 
Odessa I. I. Mechnikov National University,
Physical Geography Department,
2, Dvoryanskaya St., Odessa, 65082, Ukraine, 
physgeo_onu@ukr.net 

SEA-PORT CONSTRUCTIONS AND THEIR IMPACT ON THE 
BLACK SEA COASTAL ZONE 

Abstract
Problem Statement and Purpose. Any anthropogenic violation of the natural mode 
of development of the coastal zone of the sea causes a restructuring of the coastal 
system. Such an impact can lead to both positive and negative consequences. In 
order to foresee them in the process of monitoring and to maintain harmonious 
interaction between port hydraulic structures and elements of the sea coast is actual 
in the Black sea region. The purpose of the work is to assess the impact of port and 
coastal protection structures as different forms of relief on the nature of the coastal 
zone of the Black Sea and its possible transformation. 
Data & Methods. The basic data were received during coastal routes for cartographic 
development the Black Sea coasts between the Dnieper estuary and Danube delta. 
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On constructed maps were represented different sea-ports in Ochakov, Yuzhniy, 
Odessa, Ill′ichevsk etc., the 9 ports in total. During geographical elaboration were 
considered shores, limans, submarine slopes and other elements of the Black Sea 
coast. Essential attention was devoted to navigation canals to different sea-ports. All 
the port′s constructions represented as artificial hydro technical forms of shore relief. 
The article is an introduction to the theory of anthropologic geomorphology. 
Results. Investigated port facilities are located in a harsh natural environment, with 
a different wave energy field, with various deposits of sediment, of various sizes 
and shapes. This creates a variety of reactions and consequences of the impact 
of buildings on the coastal zone and the coastal zone on the buildings. They are 
considered as artificial forms of relief of various types and different types in different 
conditions of exploitation for the further development of the provisions and the 
theory of anthropogenic geomorphology. Today, this theory develops on examples 
of those structures that are located on the land, so the conditions of the coastal zone 
are particularly important.
Coastal and marine environment fundamentally differently influences the development 
of relief formation processes, it adds some original material to geomorphological 
developments. The fact is that there are two opposing environments – surface and 
underwater. Such conditions are no longer present in any part of the geographic 
shell. It should take into account the principle of the unity of the state of surface 
and underwater structures in whole or their parts within the engineering-organized 
geomorphological systems.

Keywords: Black Sea, coastal zone, construction, sea-port, canal, jetty, groin, 
harbour. 



83

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

ГРУНТОЗНАВСТВО  
ТА ГЕОГРАФІЯ ГРУНТІВ

УДК 631.445.4(210.7)(262.5)(477.74) 
DOI: 10.18524/2303-9914.2019.1(34).169713

Я. М. Біланчин1, канд. геогр. наук, доцент
І. В. Леонідова2, канд. геогр. наук, асистент
А. О. Буяновський1, канд. геогр. наук, доцент
М. Й. Тортик1, канд. геогр. наук, доцент
1Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру,
Шампанський пров., 2, Одеса, 65058, Україна,
grunt.ggf@onu.edu.ua.
2Одеський державний аграрний університет,
кафедра геодезії та природокористування,
вул. Пантелеймонівська, 13, Одеса, 65012, Україна
leonidova999@gmail.com.

ЧОРНОЗЕМНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ – ГЕОГРАФО-
ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ

В статті узагальнено й аналізуються результати багаторічного, починаючи 
з 2003-2005 рр., вивчення умов і процесів утворення та географо-генетич-
них особливостей чорноземних ґрунтів о. Зміїний. Встановлено тенденції 
сучасних процесів чорноземоутворення та вірогідні сценарії еволюційної 
зміни чорноземів острова. Обґрунтовано стратегію заходів щодо збереження 
унікального степового ландшафту острова з генетично-своєрідними чорнозем-
ними ґрунтами.

Ключові слова: острів Зміїний, чорноземні ґрунти та їхні географо-генетичні 
особливості, вірогідні сценарії еволюції острівних чорноземів. 

ВСТУП

Загальновідомо, що ґрунт і ґрунтовий покрив території є функцією її при-
родно-господарських умов та результатом відповідного цим умовам процесу 
ґрунтоутворення. І залежно від особливостей умов території і процесів ґрунтот-
ворення низкою особливостей вирізняються сформовані тут ґрунти і ґрунтовий 
покрив загалом. У пропонованій статті проілюструємо сказане результатами 
нашого багаторічного, починаючи з 2003-2005 рр., вивчення і картографування 
ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний і домінуючих у покриві чорно-
земних ґрунтів. На цьому невеликому (всього 20,5 га) острові – куполоподіб-
ному останці девон-юрського періоду в північно-західній акваторії Чорного 
моря вперше візуально діагностували тамтешні ґрунти чорноземами топограф 
© Я. М. Біланчин, І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, 2019
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М.Д. Критський у 1823 р. і перший дослідник природи острова професор Рі-
шельєвського ліцею (м. Одеса) О. Д. Нордман у 1841 р. В подальшому, бук-
вально до 2003-2005 рр., спеціальних досліджень генетичної природи, складу і 
властивостей чорноземних ґрунтів острова не проводилось.

З часів В.В. Докучаєва утворення і поширення чорноземних грунтів зазви-
чай асоціюється з багатою лучно-степовою і степовою трав’яною рослинністю 
лісостепової і степової зон в умовах слабоаридного клімату з добре вираженою 
його сезонною контрастністю. Ґрунтоутворювальними породами тут найчас-
тіше є карбонатні високопористі лесові і лесоподібні суглинки і глини легкі. 
Активна мінералізація і гуміфікація опаду багатої трав’яної рослинності та її 
потужної кореневої системи впродовж відносно вологого і теплого весняно-
ранньолітнього періоду змінюється періодом поліконденсації – ускладнення 
новоутворених гумусових речовин у наступні жарку і посушливу та морозну 
пори року. В результаті у верхній частині профілю ґрунту і формується темно-
забарвлений до чорного гумусово-акумулятивний горизонт з високим вмістом 
(до 8-10% і більше) перегною та біофільних елементів, включно і Кальцію. 
Нижня частина профілю чорноземів – це зазвичай горизонт акумуляції карбо-
натів. Верхні горизонти чорноземів на лесових породах вирізняються пухким 
структурним складенням і грудкувато-зернистою структурою, нейтральною чи 
близькою до неї реакцією, високою ємністю катіонного обміну (до 40-50 і на-
віть 60 ммоль·екв/100 г) з домінуванням увібраного Кальцію (до 80-90% єм-
ності), високою забезпеченістю елементами живлення рослин. 

Безумовно, природно-екологічні умови невеликого о. Зміїний в акваторії 
Чорного моря доволі своєрідні і суттєво відмінні від умов утворення «кла-
сичних» чорноземів. Поверхня острова складена кислими породами значної 
міцності (конгломерато-брекчії, конгломерати, пісковики), а кора вивітрю-
вання цих порід малопотужна (до 25-40, рідко 60-70 см), сильнокам’янисто-
щебенювата. В результаті низкою особливостей і вирізняються процеси ґенези, 
морфологія, речовинно-хімічний склад і властивості чорноземних ґрунтів ост-
рова, що з різною детальністю відмічалось у публікаціях [1-8] та ін.

У зв’язку з викладеним мета дослідження – з’ясувати географо-генетич-
ні особливості чорноземних ґрунтів о. Зміїний як «дзеркала» своєрідних його 
природно-екологічних умов. Відповідно об’єктом дослідження є чорноземні 
ґрунти острова. Предмет дослідження – чинники і процеси утворення цих 
ґрунтів, географо-генетичні особливості їхньої морфології, речовинно-хіміч-
ного складу і властивостей та тенденції сучасної зміни.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В статті використані результати багаторічного вивчення, починаючи з 2003-
2005 і до 2015-2018 рр., природно-екологічних умов території о. Зміїний, чин-
ників і процесів утворення, географії та тенденцій сучасної зміни ґрунтів, і 
чорноземних зокрема, їхніх морфолого-генетичних особливостей, речовин-
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но-хімічного складу і властивостей. Дослідження проводились на 9 ключових 
ділянках і 6 ландшафтних (ґрунтово-рослинно-оролітологічних) профілях-
трансектах на різних геоморфолого-гіпсометричних та експозиційно-схилових 
рівнях поверхні (рис. 1). 

Рис. 1. Карта-схема ключових ділянок досліджень та ґрунтово-рослинно-оролітологічних 
профілів на о. Зміїний (укладачі – Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, 

А. О. Буяновський, І. В. Леонідова)

Умовні позначення
◦ОЗ-13…21 – ключові ділянки досліджень;
ҐРОПОЗ-1…6 – ландшафтні (ґрунтово-рослинно-оролітологічні) профілі;
1…5 – геоморфо-гіпсометричні рівні (зони) поверхні острова:
1 – рівень (зона) вершинно-вододільного гребенеподібного плато і привододільних спадистих 
схилів; 2 – рівень (зона) схилових місцевостей ухилом до 3-5(6)0, в межах яких виділено:  
2а – кам´янисто-схилові урочища в південно-східній та північно-східній частинах, 2б – середня 
третина схилу західної експозиції ухилом до 5-6º, 2в – урочища улоговин на північному схилі; 
3 – рівень (зона) делювіально-акумулятивних підніж схилів; 4 – рівень (зона) давніх морських 
терас; 5 – рівень (зона) узбережних крутосхилів і урвищ та фрагментарних ділянок сучасної 
морської тераси. 

Більшість ключових ділянок досліджень і ландшафтних профілів закладено 
у заповідній зоні острова, де у кращому стані вихідні природні умови, і зокре-
ма степові трав’яні ценози, порівняно із господарською частиною території, 
значно порушеною господарською діяльністю та військово-оборонним вико-
ристанням. При виконанні робіт і досліджень використано загальноприйняті 
в ґрунтознавчо-географічній практиці методи польового і лабораторно-аналі-
тичного вивчення та картографування ґрунтів [9, 10 та ін.] із залученням аеро- і 
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космічних знімків території. Основними методами ґрунтово-генетичних дослі-
джень на острові були порівняльно-географічний, профільно-морфологічний 
та порівняльно-аналітичний. Достатньо детально і повно методи та методика 
проведених досліджень висвітлені в публікації [8, с. 18-27]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Компоненти природно-екологічного середо вища острова як чинники чор-
ноземоутворення та їхній ґрунтоутворювальний потенціал. Як зазначалось 
вище, поверхня о. Зміїний складена щільними кислими породами палеозой-
ського віку, які повсюдно виходять на денну поверхню, займаючи від 5-10 до 
30-50% території, а інколи й більше. Кора вивітрювання цих порід малопо-
тужна і сильнокам’янисто-щебенювата. Клімат району острова помірно кон-
тинентальний з тривалим жарким літом і короткою м’якою зимою. Річна кіль-
кість опадів біля 300-350 мм, випаровуваність же за рік сягає 800-1000 мм. 
Встановлено, що схили північної і західної експозицій острова дещо краще 
вологозабезпечені порівняно із схилами південної і східної частин його тери-
торії. Практично цілорічно на поверхню острова з атмосферними опадами і 
відкладеннями та безпосередньо з моря поступають солі, головно хлориди і 
сульфати Натрію [4]. 

Ділянки поверхні між виходами щільних порід на 75,5% площі острова по-
криті практично незайманою степовою різнотравно-злаковою рослинністю. 
Сприятливіші умови для розвитку рослинності на делювіально-акумулятив-
них підніжжях схилів та днищах понижень, а також на дещо краще вологоза-
безпечених західній і північній схилових частинах території. Сумарна біомаса 
трав’яних степових фітоценозів тут сягає 70-85 до 110 т/га, в межах же ксе-
роморфніших східної і південної частин території вона у 3-4 (5) рази менша. 
Біля 60-70% біомаси трав зосереджено в горизонті ґрунтової дернини Hd + 
наземному шарі степової повсті Нс. Основна маса коріння трав сконцентрова-
на у періодично зволожуваному та менш кам’янистому верхньому гумусово-
акумулятивному горизонті профілю Нq чи Н до глибини пересічно 15-25 см. 
Встановлено надзвичайно високу здатність ґрунтової дернини і наземної по-
всті та верхніх високогумусних горизонтів ґрунтів акумулювати й утримувати 
атмосферну вологу. Поверхневий же, й особливо підґрунтовий стік на ділянках 
з покривом трав’яної рослинності мало інтенсивні і швидкоплинні [3]. 

Проведена нами вперше оцінка ґрунтоутворювального потенціалу природ-
них чинників ґрунтоутворення на острові [5] засвідчила пріоритетність біо-
логічного чинника, передусім степової трав’яної рослинності та її біомаси в 
утворенні чорноземів, оскільки визначає особливості процесу утворення і на-
копичення гумусу, формування морфології їхнього профілю, складу і власти-
востей та рівня природної родючості. Високозначимим є потенціал щільних 
кислих порід та малопотужної кам’янистої кори їх вивітрювання. Потужність 
ґрунтоутворювальної товщі, її літологія, склад і властивості суттєво впливають 
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на процес утворення, морфолого-генетичні особливості, речовинно-хімічний 
склад і властивості сформованих на цих породах ґрунтів. Мала потужність 
ґрунтоутворювального субстрату є перепоною для формування потужної коре-
невої системи рослин, а відповідно й потужнопрофільних ґрунтів. Сформува-
лись тут пересічно неповнорозвинені і короткопрофільні чорноземні ґрунти із 
потужністю гумусового горизонту до 25 і 25-45 см відповідно (рис. 2). А силь-
на кам’янистість ґрунтоутворювальної товщі і сформованих на ній ґрунтів зу-
мовлює дуже високу їх водопроникність та швидку зміну поверхневого стоку 
води на підґрунтовий. В результаті навіть на схилових ділянках поверхні під 
покривом трав’яної рослинності розвиток процесів ерозії ґрунтів малоймовір-
ний. При порушенні же чи зведенні покриву трав’яної рослинності на схилах 
ухилом 3-5 (6)° констатуються прояви слабкої чи навіть до середньої еродова-
ності ґрунтів. 

Ґрунтоутворювальним потенціалом клімату та атмосферно-хімічних умов 
острова зумовлюються сезонні відмінності процесів гуміфікації органічних ре-
шток, гумусоутворення і гумусонакопичення, засолення, а ймовірно, і осолон-
цювання ґрунтів. Потенціалом рельєфу, а точніше його рівнево-гіпсометрич-
ними та експозиційно-схиловими відмінностями, спричинюється просторова 
диференціація процесів формування морфології, речовинно-хімічного складу і 
властивостей чорноземних ґрунтів, до характеристики яких і переходимо.

Особливості морфології, речовинно-хімічного складу і властивостей чор-
ноземних ґрунтів острова. Деякі результати польового і лабораторно-ана-
літичного вивчення характеризованих чорноземних ґрунтів наведено у табл. 
1. Навіть ознайомлення нашвидку із наведеними даними дає підстави ствер-
джувати, що морфологія, речовинно-хімічний склад і властивості чорноземів 
острова сформувались і продовжують формуватись під визначальним впливом 
малопотужної кам’янистої кори вивітрювання щільних кислих порід. Впливом 
ґрунтоутворювальної товщі зумовлені їхня щебнистість-кам’янистість, корот-
копрофільність і кислотність, які посилюються до низу профілю, зазвичай пі-
щано-легкосуглинковий і супіщаний гранулометричний склад дрібнозему, не-
карбонатність і збідненість основами.

Характеризуються чорноземи квазірівноважно-динамічним режимом засо-
леності залежно від погодно-кліматичних умов та атмосферно-хімічних про-
цесів впродовж року. Найвищою по профілю зазвичай є концентрація легко-
розчинних солей у поверхневому горизонті ґрунтової дернини Нd (пересічно 
0,3-0,4 %). Тут, очевидно, акумулюється не тільки волога атмосферних опадів, 
а й поступаючі з ними і атмосферними відкладеннями та безпосередньо з моря 
солі. Засоленість же по профілю ґрунтів доволі неоднорідна як по території 
острова, так і в межах геоморфно-гіпсометричних рівнів поверхні – найчасті-
ше від 0,15-0,20 до 0,30-0,40 % (табл. 1).

Чорноземні ґрунти острова слабко мікроагреговані і практично безструк-
турні, на відміну від чорноземів півдня України на лесових породах. Вірогідно, 
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Рис.2. Карта-схема ґрунтів острова Зміїний   
(укладачі – Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова)

Умовні позначення

 
 

Рівень (зона) вершинно-вододільного гребенеподібного плато і привододільних 
спадистих схилів  

Чорноземи короткопрофільні в поєднанні з чорноземами неповнорозвиненими 
30-50% та виходами щільних порід і їх грубоуламкових розсипів до 10-20% 
Рівень (зона) схилових місцевостей 
Схили східної, північно-східної та південно-східної експозицій  

Чорноземи неповнорозвинені в поєднанні з чорноземами короткопрофільними 
до 30% слабозмиті* з виходами щільних порід та їх грубоуламкових розсипів 20-
30% 

Чорноземи неповнорозвинені з виходами щільних порід та їх грубоуламкових 
розсипів більше 50% 
Схили південної експозиції  

Чорноземи неповнорозвинені слабозмиті* з виходами щільних порід та їх 
грубоуламкових розсипів 10-20% 
Схили західної експозиції  

Чорноземи неповнорозвинені в поєднанні з чорноземами короткопрофільними 
до 20% слабозмиті* з виходами щільних порід та їх грубоуламкових розсипів 10-
20% 

Чорноземи неповнорозвинені середньозмиті* з виходами щільних порід та їх 
грубоуламкових розсипів до 20-30% 
Схили північної експозиції  

Чорноземи короткопрофільні в поєднанні з чорноземами неповнорозвиненими 
30-50% слабозмиті* з виходами щільних порід та їх грубоуламкових розсипів 20% 

Чорноземи намиті лучнуваті по днищах улоговин 
 

Рівень (зона) делювіально-акумулятивних місцевостей підніж схилів 
Чорноземи короткопрофільні в поєднанні з чорноземами неповнорозвиненими 

10% з виходами щільних порід та їх грубоуламкових розсипів біля 10% 
Рівень (зона) давніх морських терас 

Чорноземи короткопрофільні в поєднанні з чорноземами неповнорозвиненими 
30-50% з виходами щільних порід та їх грубоуламкових розсипів біля 10% 

Чорноземи неповнорозвинені локально слабоеродовані* з виходами щільних 
порід та їх грубоуламкових розсипів 30-50% 
Рівень (зона) узбережних крутосхилів та урвищ 

Виходи щільних порід та їх грубоуламкових розсипів із фрагментами 
примітивних ґрунтів на кам´янисто-щебенюватому субстраті 

 

* Примітка: Прояв ерозії вірогідний при порушенні чи зведенні покриву степової трав’яної 
рослинності 
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як зазначалось у наших публікаціях [1, 8 та ін.], це зумовлено солонцюватістю 
чорноземів і низьким вмістом коагуляторів у структурних «клеях», зокрема гу-
мату Са (фракції ГК-2), роль якого в утворенні структури та її водоміцності є 
визначальною [11 та ін.]. 

Заслуговують на увагу результати вивчення гумусового стану чорноземів 
острова, зокрема вмісту і розподілу гумусу по профілю ґрунтів та його якісно-
го складу (табл. 1). Результати досліджень засвідчують дуже високий вміст гу-
мусу як у верхніх гумусово-акумулятивних горизонтах (від 10-12 до 15-18 %), 
так і до низу профілю (5-8, до 11 %). Відношення СГК: СФГ зазвичай в межах 
2,5-3,3, що загалом властиво ґрунтам чорноземного типу. Водночас фракцій-
ний склад гумусу характеризованих чорноземів ґрунтів суттєво відмінний від 
складу гумусу чорноземів на лесових породах. Зокрема, у складі гумусу тут 
різко домінує фракція ГК-1 – «вільних» (новоутворених) і зв’язаних з півтора-
оксидами Fe і Al бурих ГК – 65-75 % від загальної суми ГК у верхніх горизон-
тах, донизу профілю зростає до 80-84 %. Такий аномально високий вміст у 
чорноземах острова фракції ГК-1 пояснюється [1, 2, 8] активною взаємодією 
новоутворених ГК з «молодими» оксидами Fe і Al – продуктами вивітрюван-
ня кислих щільних порід мінеральної основи ґрунту. Це разом із підвищеним 
вмістом відповідних фракцій фульвокислот (ФК-1 та ФК-1а), найімовірніше, 
і є одною із причин сильної кислотності ґрунтів острова. Другою специфіч-
ною особливістю досліджуваних ґрунтів є незвично низький вміст чи й від-
сутність у складі гумусу типової для чорноземів фракції темних ГК, зв’язаної 
з Са (фракції ГК-2). Дуже низький вміст цієї фракції (зазвичай 1-2, до 3-4 %) 
виявлено лише у верхніх гумусово-акумулятивних горизонтах, нижче по про-
філю вона відсутня зовсім.

Наведені результати досліджень дозволяють зробити два висновки стосов-
но процесів гумусо- і чорноземоутворення на острові. По-перше, гумус чорно-
земів утворюється, вірогідно, як із опаду трав’яної рослинності, так й із при-
життєвих водорозчинних органічних і органо-мінеральних виділень коріння 
трав. Власне у складі останніх, як встановлено В. В. Пономарьовою і Т. О. 
Плотніковою [11], присутні у значній кількості чорні гумінові кислоти із до-
мінуванням фракції ГК-2, зв’язаної із Са. Оскільки основна маса коріння трав 
на острові зосереджена у періодично зволожуваному та менш кам’янистому 
горизонті Нq чи Н до глибини пересічно 20-30 см – лише в цьому горизонті 
нами й фіксується наявність фракції ГК-2. Очевидно, при збереженні покриву 
степової трав’яної рослинності як вміст цієї фракції, так і глибина її низхід-
ного поширення по профілю буде зростати. І висновок другий. Зазвичай вва-
жається, що сталість чорноземного процесу й утворених чорноземних ґрун-
тів забезпечується наявністю карбонатів Са в материнській породі чи профілі 
ґрунтів. Оскільки в умовах острова як породи, так й утворені на них ґрунти не 
карбонатні, вірогідно, сталість процесу чорноземоутворення тут зумовлюється 
самою біохімічною сутністю цього процесу. Очевидно, гумусові речовини, які 
здатні осаджуватись новоутвореним кальцієм, утримують його від вимивання 
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і сприяють акумуляції в профілі, що встановлено дослідженнями ще В. В. По-
номарьової і Т. О. Плотнікової [11, с. 123]. 

Таким чином, в природо-екологічних умовах острова виразно прослідко-
вується тенденція до прогресуючого посилення чорноземних властивостей і 
характеристик тутешніх ґрунтів. Це зокрема наростання потужності профілю 
та його гумусово-акумулятивного горизонту, покращення якості гумусу і збіль-
шення в ньому долі фракції ГК-2, зростання вмісту основ та елементів жив-
лення рослин біогенної природи і зниження при цьому ступеня кислотності. 
Цими особливостями процесів ґенези характеризованих чорноземних ґрунтів, 
на нашу думку, й визначається направленість подальшої їхньої еволюційної 
зміни, до з’ясування якої і переходимо.

Вірогідні сценарії еволюційної зміни чорноземних ґрунтів острова. Отри-
мані результати багаторічного вивчення процесів ґенези острівних чорно-
земних ґрунтів, особливостей і просторових відмінностей їх морфології, ре-
човинно-хімічного складу і властивостей, оцінки стану залежно від ступеня 
антропогенного впливу і порушення / зведення при цьому покриву трав’яної 
рослинності дають підстави спрогнозувати вірогідні напрямки їхньої подаль-
шої еволюції. Можна говорити, мінімум, про два сценарії зміни острівних чор-
ноземів залежно від стану природно-господарського середо вища і тенденції 
його зміни – екологічно оптимістичний за умови збереження покриву степової 
трав’яної рослинності і прогресуючого зростання еколого-ресурсного потен-
ціалу біогеоценозів, а відповідно і прогресуючої інтенсифікації процесу чор-
ноземоутворення та екологічно загрозливий при суттєвому погіршенні стану 
природно-екологічного середо вища.

Екологічно оптимістичний сценарій зміни чорноземів острова вірогідний 
на більшій його частині, покритій практично незайманою степовою трав’яною 
рослинністю. Це територія в зоні суходільного заказника в межах узбережно-
крутосхилового рівня поверхні на північному-заході, півдні і сході острова та 
прилеглих до неї схилових місцевостей нижче вершинно-вододільного рівня. 
На поверхню і в ґрунтову товщу тут щорічно поступатиме все більша маса 
трав’яного опаду, що засвідчує прогресуючу інтенсивність біоколообігу хі-
мічних елементів і речовин. У результаті під покривом трав’яної рослинності 
зростатиме потужність поверхневого органогенного горизонту Нс + Нd, який і 
слугує основним джерелом гумусо- та чорноземоутворення. Поступово збіль-
шуватимуться потужность як гумусово-акумулятивного горизонту, так і про-
філю ґрунтів загалом шляхом наростання їх товщі догори [8]. Оскільки степова 
трав’яна рослинність є кальцієфільною, з інтенсифікацією процесу чорноземо-
утворення верхні горизонти ґрунтів збагачуватимуться Кальцієм, знижувати-
меться їхня кислотність, а в складі гумусу зростатиме вміст фракції ГК-2. При 
цьому під покривом трав’яної рослинності практично виключатимуться про-
яви ерозії ґрунтів. Для забезпечення подальшої еволюції чорноземів острова 
за екологічно оптимістичним сценарієм необхідно зберегти покрив степової 
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трав’яної рослинності і регламентувати господарське втручання, а при можли-
вості – й знизити його нинішній ступінь. 

Найбільша ж вірогідність екологічно загрозливого сценарію направленості 
ґрунтотворення та еволюції чорноземних ґрунтів острова на трьох локальних 
ділянках зведення чи розрушення покриву степової трав’яної рослинності в 
межах господарської функціональної зони. Це територія в межах селища Біле, 
доволі великої площі контур у центральній вершинно-вододільній частині з 
ділянками колишніх і нинішніх військово-оборонних об’єктів та складів на-
фтопродуктів і непридатної техніки, а також територія нинішнього складу на-
фтоцистерн у південно-західній частині острова. На фоні розрідженої і сильно 
пригніченої, а частіше й відсутності природної трав’яної рослинності в межах 
цих контурів візуально різко виділяються ділянки девегетації та розпушенос-
ті, забрудненості нафтопродуктами чи ерозії ґрунтів площею від 100-200 до 
400-500 м2. На таких ділянках необхідне, насамперед, проведення спеціальної 
землерекультивації з обов’язковим наступним відновленням покриву трав’яної 
рослинності.

ВИСНОВКИ

1. Чорноземні ґрунти о. Зміїний формуються на малопотужній (зазвичай 25-
40, до 50 см) кам’янисто-щебенюватій корі вивітрювання щільних кислих порід 
під покривом практично незайманої степової трав’яної рослинності за цілоріч-
ного поступання солей, головно хлоридів і сульфатів Натрію. Сумарна біомаса 
трав на краще вологозабезпечених схилах західної і північної експозиції сягає 
75-85, до 110 т/га, в межах же ксероморфніших східної і південної частин ост-
рова вона у 3-5 разів менше. 60-70 % біомаси трав зосереджено в горизонті 
ґрунтової дернини Нd + наземному шарі степової повсті Нс, які здатні запасати 
атмосферну вологу, а певною мірою і легкорозчинні солі. Поверхневий же стік 
атмосферної води на ділянках з покривом трав’яної рослинності практично 
відсутній, відповідно не проявляється тут ерозія ґрунтів. Особливістю процесу 
чорноземоутворення є наростання потужності гумусово-акумулятивного гори-
зонту і профілю ґрунтів догори по мірі зростання біопродуктивності трав’яної 
рослинності. 

2. Низкою особливостей вирізняється морфологія, речовинно-хімічний 
склад і властивості чорноземних ґрунтів острова. Вони короткопрофільні, 
щебенювато-кам’янисті, некарбонатні, практично безструктурні, кислі, різ-
ною мірою засолені (0,15-0,20, до 0,30-0,40 %), солонцюваті (4-8, до 11-13 % 
Nа), однак без солонцево-ілювіальної диференціації профілю. Дуже високий у 
верхніх горизонтах ґрунтів вміст гумусу (10-12, до 15-18 %) з типово чорно-
земним відношенням СГК:СФГ – 2,5-3,3. Однак, у складі гумусу домінує фракція 
ГК-1 (65-75 у верхніх і 80-84 % у нижніх горизонтах) за дуже низького вмісту 
(1-2, до 3-4 %) чи й відсутності типово чорноземної фракції ГК-2. Зважаючи на 
зазначені географо-генетичні особливості, доречною є пропозиція рецензентів 
підготовленого до опублікування варіанта цієї статті професорів З. П. Паньківа 
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та В. І. Михайлюка діагностувати-класифікувати чорноземні ґрунти о. Зміїний 
чорноземоподібними.

3. Встановлено тенденцію до незворотно-поступального посилення чор-
ноземних властивостей в ґрунтах острова – наростання потужності гумусо-
во-акумулятивного горизонту і профілю загалом, збільшення суми увібраних 
катіонів-основ та запасів гумусу і долі фракції ГК-2 в ньому, зниження кислот-
ності, зростання запасів елементів живлення рослин. Спрогнозовано два сце-
нарії еволюційної зміни чорноземних ґрунтів – екологічно оптимістичний на 
більшій частині території за умови збереження покриву трав’яної рослинності 
та екологічно загрозливий на ділянках посилення антропогенного впливу, по-
рушення і забруднення (головно нафтопродуктами) поверхні та розрушення/
зведення покриву природної трав’яної рослинності. Рекомендуються заходи зі 
збереження унікального степового ландшафту острова зі своєрідними чорно-
земними ґрунтами.
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ЧОРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ – 
ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ

Резюме
В статье обобщены и анализируются результаты многолетнего, начиная с 
2003-2005 гг., изучения условий, процессов образования и географо-генети-
ческих особенностей черноземных почв о. Змеиный. Установлены тенденции 
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современных процессов черноземообразования и вероятные сценарии эволю-
ционного изменения черноземов острова. Обосновано стратегию мероприятий 
по сохранению уникального степного ландшафта острова с генетически своео-
бразными черноземными почвами. 

Ключевые слова: остров Змеиный, черноземные почвы и их географо-гене-
тические особенности, вероятные сценарии эволюции островных черноземов.
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CHERNOZEM SOILS OF ZMIINY ISLAND – GEOGRAPHIC-
GENETIC FEATURES AND TRENDS OF EVOLUTION

Abstract
Problem Statement and Purpose. Even the first researchers of the nature of the 
small (20.5 hectares) rocky Zmiiny Island in the northwestern Black Sea region 
visually diagnosed the soil there with black earth. However, the first special studies 
of the genetic nature of morphology, substance-chemical composition and properties 
of the chernozem soils of the island were conducted only from 2003-2005. The aim 
of the research is to establish geographic and genetic features of the soils of the 
island as a mirror of its specific natural and ecological conditions.
Data & Methods. The materials cited in the article were obtained as a result of carrying 
out a considerable amount of field and laboratory-analytical work and research and 
mapping of soils of Zmiiny Island. Peculiarities of formation of chernozem soils on 
the island morphology, substance-chemical composition and properties and trends 
of modern change are analyzed using the methodological principles of the process-
genetic paradigm and the results of many years of research.
Results. Chernozem soils on the island are formed on a low-strength (25-40, up to 
50 cm) rocky-gravelly crust of weathering of dense acidic rocks under the cover 
of almost virgin steppe herbaceous vegetation and year-round salting from the 
sea, mainly chlorides and Na sulfates. About 60-70% of the biomass of grasses is 
concentrated in the horizon of the ground turf Hd + on the ground layer of the steppe 
fume Ns, which can store a significant amount of atmospheric moisture. Surface 
runoff of surface water on areas with herbaceous vegetation is practically absent, 
therefore soil erosion is not manifested. The peculiarity of the process of black soil 
formation on the island is the increase in the capacity of the humus and accumulative 
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horizon and the profile in general upwards direction as the bio-productivity of 
herbaceous vegetation increases.
The chernozem soils, which were formed, are short-profile, gravel-stony, non-
carbonate, practically non-structural, acidic, varyingly saline and solonettious, but 
without solonetso-iliuvial profile differentiation. The humus content in the upper 
horizons is very high (10-12, up to 15-18%), it is typical of the chernozem composition 
of the Chumic acid : Сfulvic acid (2,5-3,3), but with a sharp dominance of the fraction of HA-1 
(70% and more) and very low content (1-2, up to 3-4%) or lack of typical chernozem 
fraction of HA-2. It is established that there is a tendency of irreversible constant 
increase of the chernozem properties and characteristics in soils – increase in the 
capacity of the humus and accumulative horizon and the profile in general, increase 
of the amount of absorbed cation-bases and reserves of humus and the content of 
the fraction of HA-2, decrease of acidity, increase of reserves of nutrition elements 
of plants. Two scenario of soil evolution is forecasted – ecologically optimistic 
provided the herbaceous vegetation is kept, and ecologically threatening at three 
sites of violation and contamination of the surface and destruction/erosion of the 
cover of herbal vegetation within the economic functional zone. We recommend 
to take measures for preservation of the unique steppe landscape of the island with 
genetically peculiar chernozem soils.

Keywords: Zmiiny Island, chernozem soils and their geographic and genetic 
features, probable scenarios of the evolution of island chernozem soils.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ СЕЛА РОЗІВКА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ 
СТАН ҐРУНТІВ

У статті аналізується вплив господарської діяльності сільського населення на 
деякі фізико-хімічні властивості ґрунтів та їх екологічний стан. Розглянуто 
основні джерела забруднення ґрунтів села. Визначено вміст гумусу та сольо-
вий склад досліджуваних ґрунтів. Для оцінки екологічного стану ґрунтового 
покриву села використано метод біотестування за допомогою рослинних тест-
систем. В якості тест-культури використано горох сорту Green Peas Maxigolt. 
Результати визначення морфометричних показників Green Peas Maxigolt та 
фітотоксичного ефекту засвідчують, що основними чинниками, які впливають 
на проростання і розвиток рослин в умовах господарської діяльності сільського 
населення є не показники родючості ґрунтів, а забруднення їх різними токсич-
ними речовинами. 

Ключові слова: ґрунти села, господарська діяльність, біотестування, 
фітотоксичність.

ВСТУП

Сучасному етапу розвитку ґрунтознавства притаманне постійне зростання 
інтересу до процесів зміни ґрунтового покриву під впливом діяльності люди-
ни, що обумовлено збільшенням антропогенного навантаження як на природне 
середо вище загалом, так і ґрунтового покриву зокрема. 

Найбільших змін зазнають ґрунти урбанізованих територій, особливо в 
межах великих промислових міст. «…Місто – «живий організм» з ослабле-
ною імунною системою, що втратив здатність до самовідновлення і не здат-
ний протистояти негативним факторам середо вища...» [6, c. 200]. Тому ґрунтам 
міських екосистем, їх розвитку, властивостям та функціонуванню на сьогодні 
приділяють значну увагу. В публікаціях Строганової М. Н., Прокоф’євої Т. В. 
Герасимової М. І., Добровольського Г. В., Луцишина О. Г., Кучерявого В. П., 
Волошина І. М., Сараненко І. І., Тітенко Г. В., Тригуб В. І., Домусчи С. В. та ба-
гатьох інших вчених висвітлені питання класифікації, систематики, генезису, 
впливу антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив великих і середніх 

© С. В. Домусчи, В. І. Тригуб, 2019
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міст України, забрудненню їх важкими металами та іншими токсикантами [3-5, 
6, 8-10]. Проте мало дослідженим є екологічний стан ґрунтів в межах невели-
ких поселень (сіл та селищ), де ґрунт є основним засобом виробництва, почат-
ковою ланкою трофічного ланцюга «ґрунт → рослина → тварина → людина».

В межах сільських поселень основними забруднювачами є хімічні засоби 
захисту рослин та добрива, що використовують в сільському господарстві, 
викиди автотранспорту та окремих підприємств, сміттєзвалища. Зазначені за-
бруднення можуть негативно впливати на якість сільськогосподарської про-
дукції, що вирощується на с/г угіддях та присадибних ділянках сільського на-
селення. Тому дослідження екологічного стану ґрунтового покриву в межах 
територій сіл і селищ є актуальним і потребує детального вивчення.

Мета роботи – виявити вплив господарської діяльності сільського насе-
лення на екологічний стан ґрунтів. Об’єктом дослідження є ґрунтовий покрив 
території Розівської сільської ради Саратського району Одеської області, пред-
метом – окремі фізико-хімічні властивості та екологічний стан ґрунтів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наведені матеріали отримано в результаті власних польових і аналітичних 

досліджень, проведених в 2017-2018 роках. При виконанні робіт використано 
загальноприйняті методи польового і лабораторно-аналітичного вивчення та 
фізико-хімічних досліджень і оцінки ґрунтів Розівської сільської ради.

Відбір проб ґрунту проводився з урахуванням розташування основних за-
бруднювачів села (придорожні газони, ділянки біля промислового підпри-
ємства, сміттєзвалища та сільськогосподарські угіддя) і в межах природних, 
умовно чистих зон (присадибні ділянки, паркова зона) (рис.1). Ґрунтові зразки 
відбиралися у відповідності до ДСТУ 4287:2004 [11].

Аналітичні дослідження фізико-хімічних властивостей ґрунтів проводили-
ся за загальноприйнятими стандартизованими методиками [1]. У відібраних 
зразках ґрунтів визначали: реакцію ґрунтового розчину – потенціометричним 
методом, загальний вміст гумусу – методом Тюріна; сольовий склад ґрунтів – 
методом водної витяжки.

Для оцінки екологічного стану ґрунтового покриву було використано біо-
тестування ґрунтів за допомогою рослинних тест-систем. Біотестування ґрун-
тів дозволяє встановити токсичність середо вища за допомогою тест-об’єктів, 
які сигналізують про рівень екологічної безпеки або небезпеки незалежно від 
того, які саме токсиканти і в якому співвідношенні призводять до змін життє-
во важливих функцій у тест-організмах. Біотестування ґрунтів проводили за 
методикою А. І. Горової [4]. В якості тест-культури був використаний горох 
сорту «Максіголт» (Green Peas Maxigolt). Горох вирізняється швидким ростом 
і майже стовідсотковим проростанням та рекомендується для визначення за-
бруднення ґрунтів. Критерієм токсичності є відсоток зниження ростових по-
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казників біоіндикаторів: відсоток проростання насіння, довжина наземної і 
підземної частини паростків. Величину фітотоксичного ефекту ґрунту розра-
ховували за формулою:

ФЕ = (Lo-Lx)/Lo*100,

де Lo – cередня довжина кореня рослини, вирощеної на конт рольному середо-
вищі; Lx – середня довжина кореня рослини, вирощеної під впливом токсич-
ного фактора.

Рис. 1. Схема розміщення ключових ділянок

1 – парк «Розівка» – рівнинна ділянка на території парку з природною типовою деревною 
рослинністю; 2 – сільськогосподарські угіддя» – рілля, попередній посів – пшениця;  
1 – вул. Виноградна – придорожня ділянка з трав’яним покривом (1 м від дороги); 4 – ділянка 
біля промислового підприємства «Одесавинпром» – придорожня вирівняна ділянка з поодино-
кими кущами і густою трав’яною рослинністю (1 м від дороги, 5 м від підприємства);  
5 – ділянка біля річки Хаджидер – вирівняна ділянка з типчаково-ковиловою рослинністю;  
6 – ділянка неподалік сміттєзвалища – вирівняна ділянка з рідким рослинним покривом;  
7 – присадибна ділянка – вирівняна ділянка без рослинного покриву

Розмір фітотоксичного ефекту дозволяє виявити ступінь токсичності зразків 
ґрунту по відношенню до рослини і дає змогу оцінити ступінь екологічної без-
пеки або небезпеки існування людини на досліджуваній території. За шкалою, 
запропонованою Григорчуком І. Д. вирізняють 5 рівнів токсичності ґрунтів 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Шкала рівнів токсичності ґрунтів [5]

Фітотоксичний ефект, % Рівень токсичності

0-20 Відсутність або слабкий рівень

20,1-40 Середній рівень

40,1-60 Вище середнього рівня

60,1-80 Високий рівень

80,1-100 Максимальний рівень

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згідно фізико-географічного районування, територія Розівської сільської 
ради відноситься до Степової зони, Північностепової підзони, Дністровсько-
Дніпровського краю, Південномолдовської схилово-височинної області та 
Арцизько-Саратського району. Клімат помірно континентальний, із м’якою 
зимою і жарким літом [7]. Ґрунтовий покрив представлений чорноземами зви-
чайними неглибокими малогумусними, в долинах річок – лучними солонцю-
ватими ґрунтами. 

Сільське господарство села Розівка спеціалізується на вирощуванні зерно-
вих культур та виноградарстві. В нинішній час село має потужне господарство, 
спеціалізоване на виробництві винограду і виноматеріалів. Виноробна промис-
ловість села – одна з галузей, що має міжрегіональне та міжнародне значення. 
Значна кількість продукції вивозиться далеко за межі Одеської області (до Ки-
таю, Великобританії,Франції, Італії, Росії).

Загальновідомо, що більшість забруднюючих речовин накопичується на по-
верхні ґрунту, що може призводити до зміни їх хімічних і фізико-хімічних влас-
тивостей. Для більшості міських ґрунтів, у порівнянні з зональними ґрунтами, 
характерним є зміщення реакцій середо вища у лужний бік. Результати дослі-
джень рН ґрунтів території Розівської сільської ради засвідчили наступну зако-
номірність (табл. 2): всі досліджувані ґрунти мають слабко лужне-лужне середо-
вище і коливаються в межах рН 7,60-7,94. Найвищі значення рН (7,94) визначено 
у ґрунтах сільськогосподарських угідь, що є несприятливим для засвоєння рос-
линами основних елементів живлення і може бути обумовленим внесенням су-
часних, не завжди сертифікованих мінеральних добрив та гербіцидів.

Однією з найважливіших складових ґрунтової родючості є вміст гумусу. З 
кількісними та якісними показниками гумусу пов’язані практично всі ключові 
властивості ґрунтів. Вміст гумусу в досліджуваних ґрунтах території Розівської 
сільської ради коливається в широких межах – від 2,61% до 6,53%. Природним 
аналогам за вмістом гумусу відповідають лише ґрунти сільськогосподарських 
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угідь (3,22 %). Близькі значення мають ґрунти присадибних ділянок (2,96 %). 
Максимальний вміст гумусу визначено в ґрунтах поблизу сміттєзвалища 
(6,53 %). Таке різке збільшення (у 2 рази) можна пояснити викиданням різного 
роду сміття, в тому числі органічних решток.

Водна витяжка – найбільш відомий метод дослідження ґрунтів, за допо-
могою якого визначають склад водорозчинних речовин у ґрунті, в тому числі 
шкідливих для рослин солей. 

Результати аналізу водної витяжки ґрунтів села показують, що вміст водо-
розчинних солей варіює в широких межах 0,050-0,165 % (табл. 2). В ґрунтових 
зразках, відібраних поблизу сміттєзвалища сума солей є найвищою і складає 
0,165 %. Співвідношення окремих іонів ґрунтового розчину досліджуваних 
ґрунтів є несприятливим для розвитку рослин. Так, вміст токсичного хлор-іону 
в окремих розрізах сягає 0,011 %. Вміст аніонів SO4 2- у зразках, відібраних не-
подалік сміттєзвалища в 2 рази вищий, ніж в умовно чистій зоні. 

Сумарний вміст токсичних солей найвищий у ґрунтових зразках, відібраних 
неподалік сміттєзвалища і складає 0,108 %, що становить досить значну частку 
від їх загальної кількості. 

Отже, дослідження сольового складу водної витяжки вказують на значний 
негативний вплив господарської діяльності населення щодо визначених показ-
ників ґрунту та, відповідно, погіршення їх екологічного стану.

Як зазначалось вище, одним із сучасних методів вивчення екологічного ста-
ну ґрунтів є біотестування Аналізуючи вплив основних факторів забруднення 
в межах досліджуваної території на ріст і розвиток рослин за вищеописаною 
методикою було визначено: відсоток проростання насіння; довжину наземної 
частини паростків; довжину підземної частини паростків та розраховано фіто-
токсичний ефект. Результати дослідження представлені у табл. 3.

Таблиця 3
Морфометричні параметри Green Peas Maxigolt та фітотоксичний ефект 

Місце відбору 
зразків

Відсоток 
проростання 
насіння, %

Довжина 
наземної 

частини, см

Довжина
підземної 
частини,

см

Фітотоксич-
ний ефект 
наземної 

частини, %

Фітотоксич-
ний ефект 
підземної 

частини, %

Вулиця Виноградна 63 3,7 3,52 28 33

Парк «Розенфельд» 77 4,7 4,50 8 14

Сільськогосподарські 
угіддя 83 4,81 4,97 6 4

Ділянка біля підприєм-
ства «Одесавинпром» 47 3,0 2,80 42 46

Ділянка неподалік 
сміттєвалища 57 2,52 2,05 51 61

Ділянка біля річки 
Хаджидер 67 3,02 3,05 41 41

Присадибна ділянка 70 5,14 5,23 конт роль конт роль
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Як видно з наведеної таблиці, найвищий відсоток проростання насіння 
(83 %) мають ґрунти сільськогосподарських угідь, що, можливо, пов’язано не 
тільки з природною родючістю чорноземів, а й внесенням мінеральних добри-
ва, які сприяють проростанню насіння. Найнижчий показник (47 %) визначено 
у ґрунтах, відібраних на території подвійного антропогенного впливу – викидів 
автотранспорту та промислового підприємства (територія підприємства «Оде-
савинпром»). Показники наземної частини є найнижчими в ґрунтових зразках, 
відібраних по вулиці Виноградній (вплив автомобільного транспорту), ділянці 
біля промислового підприємства та ділянці біля річки Хаджидер. Найвищий 
показник визначено у ґрунтових зразках, відібраних на сільськогосподарських 
угіддях. Відповідна закономірність характерна і для довжини підземної части-
ни проростків. 

Якщо порівнювати показники відсотка проростання насіння, довжини під-
земної частини паростків, довжини надземної частини з хімічними властивос-
тями досліджуваних ґрунтів (табл. 2) слід відмітити, що незважаючи на ви-
сокий вміст гумусу у деяких ґрунтових зразках (сміттєзвалище, підприємство 
«Одесавинпром»), всі показники біотестування є гіршими, порівняно з ґрун-
товими зразками, відібраними на сільськогосподарських угіддях, присадибній 
ділянці та на території парку. Без сумніву, що така закономірність обумовлена 
наявністю токсичних речовин, в тому числі важких металів, в ґрунтах, які зна-
ходяться в межах впливу токсичних викидів підприємства «Одесвинпром» і 
транспорту та несанкціонованого стихійного сміттєзвалища.

За результатами розрахунків, які представлені в табл. 3, фітотоксичний 
ефект наземної і підземної частин проростків гороху на досліджуваних ділян-
ках коливається від 4% (сільськогосподарські угіддя) до 61% (ділянка непо-
далік сміттєзвалища). Згідно шкали рівнів токсичності ґрунтів (табл. 1), най-
вищим рівнем токсичності за проростками гороху, характеризуються ґрунтові 
зразки, відібрані на території сміттєзвалища: високий рівень (фітотоксичний 
ефект підземної частини) – вище середнього рівня (фітотоксичний ефект на-
земної частини). Слабкому рівню забруднення відповідають лише ґрунти сіль-
ськогосподарських угідь та паркової зони. 

ВИСНОВКИ

1. Одним із універсальних методів, який дає змогу отримати цілісну токси-
кологічну характеристику комплексного забруднення ґрунтів є біотестування. 

2. Незважаючи на високий вміст гумусу і поживних речовин у відібраних 
ґрунтових зразках території Розівської сільської ради в межах впливу автомо-
більного транспорту, промислового підприємства та сміттєзвалища показники 
проростання насіння, довжини наземної та підземної частини паростків є ниж-
чими порівняно з ґрунтовими зразками, відібраними на умовно чистих терито-
ріях та конт рольній ділянці (присадибна ділянка).
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3. Найгіршими морфометричними показниками проростання насіння горо-
ху характеризуються ґрунтові зразки, відібрані в зоні подвійного впливу вики-
дів автотранспорту та промислового підприємства «Одесавинпром» – 47 %, що 
свідчить про високу їх забрудненість. 

4. Фітотоксичний ефект найвищим є у ґрунтах, відібраних поблизу несанк-
ційованого сміттєзвалища і відповідає високому рівню забруднення. 

5. Основними чинниками, які впливають на зниження проростання насіння 
та пригнічення росту паростків Green Peas Maxigolt в умовах господарської 
діяльності сільського населення є накопичення токсикантів у ґрунті, які по-
трапляють за рахунок викидів автомобільного транспорту та промислових під-
приємств, внесення не якісних мінеральних добрив та меліорантів, підвищена 
лужність ґрунтів. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА РОЗОВКА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Резюме
В статье анализируется влияние хозяйственной деятельности сельського на-
селения на некоторые физико-химические свойства почв и их экологическое 
состояние. Рассмотрены основные источники загрязнения почв села. Опреде-
лено содержание гумуса и солевого состава исследуемых почв. Для оценки 
экологического состояния почв села использован метод биотестирования с 
помощью ростительных тест-систем. В качестве тест-культуры использован 
горох сорта Green Peas Maxigolt. Результаты определения морфометрических 
показателей и фитотоксичного эффекта Green Peas Maxigolt свидетельствуют, 
что основными факторами, влияющими на проростание и развитие растений 
в условиях хозяйственной деятельности сельського населения являються не 
показатели плодородия почв, а загрязнение их разными токсическими веще-
ствами. 

Ключевые слова: почвы села, хозяйственная деятельность, биотестирование, 
фитотоксичность.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF ECONOMIC ACTIVITY 
OF POPULATION OF VILLAGE ROZIVKA  
ON THE ECOLOGICAL STATUS OF SOILS

Abstract
Problem Statement and Purpose. Soils occupy a special place in the biosphere, 
ensuring its biological productivity. At the same time, they experience the greatest 
anthropogenic impact, as one of the important chains of the circulation of pollutants. 
Within the village settlements, the main pollutants of the soil are chemical protection 
products of plants and fertilizers used in agriculture, emissions of motor vehicles 
and individual enterprises, landfills. These contaminations can negatively affect the 
quality of agricultural produce grown on agricultural lands and farmland plots of the 
rural population. The purpose of the work is to find out the impact of the economic 
activity of the village of Rozivka on the ecological status of soils.
Data & Methods. These materials are derived from our own field and analytical 
studies. The selection of soil samples was conducted taking into account the location 
of the main pollutants in the village (roadside lawns, industrial sites, landfills and 
agricultural land) and within the natural, conventionally clean zones (private plots, 
park area). Analytical studies of physical and chemical properties of soils were 
carried out according to generally accepted standardized methods. Estimation of the 
ecological condition of the soil cover of the village Rozivka was determined by 
the method of biotesting with the help of plant test systems by the method of A.I. 
Gorova. Green Peas Maxigolt was used as a test culture.
Results. Studies conducted show that the economic activity of the population of the 
village Rozivka greatly affects the change of physical and chemical properties of 
soils, worsening their ecological status. One of the universal methods that makes 
it possible to obtain a comprehensive toxicological characteristic of integrated soil 
contamination is biotesting, which allowed to establish that, despite the high content 
of humus and nutrients in selected soil samples of the territory of the village within 
the limits of the influence of road transport, industrial enterprises and landfills, seed 
germination rates, the length of the ground and underground part of the germs is 
lower compared to the soil samples, selected on conditionally clean territories and 
control place (croft). The worst morphometric indicators of germination of peas 
are characterized by soil samples taken in the zone of dual impact of vehicles and 
industrial enterprises “Odessavinprom” – 47%, which indicates their high pollution. 
The phytotoxic effect is highest for soils selected near unauthorized landfills and 
corresponds to a high level of contamination. Consequently, the main factors 
influencing the decrease of seed germination and inhibition of the growth of Green 
Peas Maxigolt germs in the conditions of rural economy are the accumulation of 
toxicants in the soil, which are caused by emissions of road transport and industrial 
enterprises, the introduction of low-quality mineral fertilizers and meliorants, high 
alkalinity of soils. Particularly environmentally dangerous are soils near landfills.

Keywords: village soils, economic activity, biotesting, phytotoxicity.
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ҐРУНТОВІ НОВОУТВОРЕННЯ – ЯК ДІАГНОСТИЧНІ 
КРИТЕРІЇ ҐРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСІВ У БУРОЗЕМНО-
ПІДЗОЛИСТИХ ГЛЕЙОВИХ ҐРУНТАХ ПРИГОРГАНСЬКОГО 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Проаналізовано результати наукових досліджень діагностики ЕГП у ґрунтах 
Передкарпаття та їхньої номенклатурної належності. На основі власних польо-
вих профільно-генетичних досліджень запропоновано використовувати для 
діагностики педогенези та ґрунтотворних процесів у буроземно-підзолистих 
глейових ґрунтах морфологічні особливості новоутворень (Fe-Mn ортштейнів, 
нодулів і кутан) та результати їхнього валового хімічного аналізу. Проведе-
но порівняння морфології та хімічного складу новоутворень у профільно-
диференційованих ґрунтах Передкарпаття. 

Ключові слова: буроземно-підзолисті ґрунти, Пригорганське Передкарпаття, 
елементарні ґрунтові процеси, ґрунтові новоутворення, діагностичні критерії, 
валовий хімічний склад.

ВСТУП 

Ґрунтово-географічна область Передкарпаття розташована між південно-за-
хідним краєм Подільської височини і північно-східним уступом Українських 
Карпат, що зумовило формування у його межах строкатого ґрунтового покри-
ву, гострих дискусій щодо їхньої педогенези та класифікаційного статусу [1, 
5, 6, 10, 14, 18, 19]. Пригорганське (Центральне) Передкарпаття розташоване 
між долинами р. Свіча на північному заході та р. Лючка на південному схо-
ді, а поширення ґрунтів у його межах зумовлене висотною поясністю. Саме 
зміна абсолютних і відносних висот визначає зміни кліматичних параметрів, 
рівня залягання ґрунтових вод, типів рослинних формацій, що в сукупності 
обумовлює морфологічні особливості, фізичні та фізико-хімічні властивості, 
генетичну природу ґрунтів. В межах ІV–VІІ надзаплавних терас переважають 
ґрунти із елювіально-ілювіальним типом профілю, які сформувалися в ре-
зультаті складного поєднання та різної інтенсивності елементарних ґрунтових 
процесів (ЕГП). Серед основних ґрунтотворних процесів, які обумовлюють 
формування генетичних горизонтів, морфологічних особливостей більшість 
дослідників діагностують опідзолення, лесиваж, глеє-елювіювання, гумусо-
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акумулятивний, внутрішньоґрунтове оглинення, сегрегацію [7, 9, 10, 13, 14]. 
Проте недосконалість діагностичних критеріїв та неоднозначність їхнього 
трактування обумовлює розбіжності у трактуванні їхньої ґенези та класифі-
каційної приналежності: дерново-підзолисті [1, 2, 10], бурувато-підзолисті [6, 
8, 15, 17], буроземно-підзолисті, підзолисто-буроземні [12]. Для діагностики 
ЕГП у ґрунтах із елювіально-ілювіальним типом профілю більшість дослідни-
ків використовують результати гранулометричного складу, профільного розпо-
ділу фракції мулу, фізико-хімічні властивості, показники гумусового стану та 
кислотно-основної буферності. Проте, найбільш інформативними для діагнос-
тики комплексу ЕГП, їхньої спрямованості та інтенсивності є результати вало-
вого хімічного аналізу ґрунту, а особливо мулистої фракції, оскільки саме вона 
зазнає найбільших змін і піддається різноманітним трансформаціям у процесі 
ґрунтотворення, відображає сумарний ефект дії усіх процесів ґрунтотворення. 
Досить інформативними для діагностики генетичної природи ґрунтів є морфо-
логічний та валовий хімічний аналіз новоутворень, які є безпосереднім резуль-
татом процесу ґрунтотворення. 

Метою дослідження є встановлення ґенези профільно-диференційованих 
ґрунтів Передкарпаття за морфологічними особливостями ґрунтових новоут-
ворень (форма, розмір, внутрішня структура) та валовим хімічним складом Fe-
Mn ортштейнів, нодулів і кутан. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою досягнення поставленої мети в ареалах поширення буроземно-під-
золистих глейових ґрунтів в межах Пригорганського Передкарпаття, встанов-
лених на основі великомасштабних ґрунтових обстежень, були закладені дві 
ключові ділянки: «Лоєва» (480 33.997/ пн. ш. і 240 37. 514/ сх. д. 584 м н. р. м., 
рівень шостої тераси) та «Камінь» (48055.861/ пн. ш. і 240 17. 159/ сх. д., 515 м  
н. р. м., рівень сьомої тераси). В межах ключових ділянок, на основі вико-
ристання порівняльно-географічного та профільно-генетичного методів до-
слідження, закладено ґрунтові розрізи та проведено вивчення морфологічних 
особливостей генетичних горизонтів і відбір ґрунтових зразків. Окремо віді-
брані зразки ґрунтових новоутворень (Fe-Mn ортштейнів, нодулів і кутан), про-
аналізовано їхнє забарвлення, розміри, форма, внутрішню структуру. В лабо-
раторних умовах у відібраних ґрунтових зразках та ґрунтових новоутвореннях 
проведено визначення валового хімічного складу, а на його основі розраховано 
показники, які використовувалися для діагностики ЕГП та генетичної природи 
досліджуваних ґрунтів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ареали буроземно-підзолистих глейових ґрунтів у межах Пригоргансько-
го Передкарпаття приурочені до найвищих гіпсометричних рівнів (шостої та 
сьомої надзаплавних терас Дністра), що безпосередньо межують з Українськи-
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ми Карпатами. Вони сформувалися на делювіальних та давньоалювіальних 
кам’янистих суглинках в умовах надлишкового зволоження, застійно-промив-
ного типу водного режиму під ялиново-грабовими, дубово-грабовими лісами 
із трав’яним покривом в результаті складного комплексу ґрунтотворних про-
цесів. Формування досліджуваних ґрунтів на різних ґрунтотворних породах 
не зумовило помітних відмінностей у морфології генетичних горизонтів. 
У будові профілю буроземно-підзолистих ґрунтів діагностується гумусово-
елювіальний оглеєний (НЕ gl) горизонт сірого забарвлення з помітним бурим 
відтінком, зернисто-грудкуватою структурою, потужністю 15–27 см; елювіаль-
ний гумусований оглеєний (Еh gl) горизонт брудно-білесуватого забарвлення, 
грудкувато-пластинчатою структурою, потужністю 15–21 см; перехідний елю-
віально-ілювіальний оглеєний (ЕІ gl) горизонт неоднорідного забарвлення, го-
ріхувато-дрібнопризматичної структури, потужністю 12–29 см; та ілювіальний 
метаморфічний оглеєний (І(е)m gl) горизонт бурого, палево-бурого забарвлен-
ня, горіхувато-призматичної структури, потужністю 33–47 см, який поступово 
переходить у ґрунтотворну породу. Сформована система генетичних горизон-
тів і їхніх морфологічних особливостей у досліджуваних ґрунтах, на перший 
погляд, є аналогічною із будовою профілю дерново-підзолистих поверхнево-
оглеєних ґрунтів, що дозволяє стверджувати про їхню генетичну подібність 
[10]. Для діагностики педогенези ґрунтів Передкарпаття з елювіально-ілюві-
альним типом профілю найбільш інформативними є елювіальний, елювіаль-
но-ілювіальний та ілювіальний генетичні горизонти. Формування елювіально-
ілювіального типу профілю із збідненою на мул, півтораоксиди та, відносно, 
збагаченою на кремнезем верхньою елювійованою частиною та збагаченою 
на мул, оксиди Fe, Al, Mn, важчою за гранулометричним складом із призма-
тичною структурою середньою ілювійованою частиною може відбуватися за 
рахунок процесів опідзолення, лесиважу, глеє-елювіювання, які морфологічно 
вкрай важко розділити. Для розділення та діагностики окремих ґрунтотворних 
процесів, які формують подібні макроморфологічні особливості, в більшості 
наукових публікацій використовують результати валового хімічного складу 
ґрунту та його мулистої фракції, розраховані на їхній основі діагностичні кри-
терії (молярні відношення, фактори вилуговування, ЕА коефіцієнти, коефіцієн-
ти зміни силікатної частини, балансу півтораоксидів та ін.), що є досить інфор-
мативними та достовірними [9, 10, 15, 18]. Проте, навіть із використанням цих 
критеріїв проблема генетико-класифікаційної приналежності ґрунтів Перед-
карпаття із елювіально-ілювіальним типом профілю є найбільш дискусійною. 

Проте, при вивченні морфологічних особливостей ґрунтів Передкарпаття 
з елювіально-ілювіальним типом профілю, недостатня увага приділялася ви-
вченню морфології та генетичної природи ґрунтових новоутворень. На нашу 
думку, для дослідження генетичної природи цих ґрунтів та комплексу ЕГП, 
крім уже відомих показників, доцільно використовувати морфологічні особли-
вості та результати валового хімічного складу ґрунтових новоутворень – Fe-Mn 
ортштейнів, нодулів і кутан.
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Розділення сукупності та інтенсивності процесів, що зумовлюють елю-
віально-ілювіальну диференціацію у ґрунтах Передкарпаття можливе за мор-
фологічними особливостями та хімічними властивостями кутан – змін тексту-
ри або зложення на природних поверхнях у ґрунтовому матеріалі внаслідок 
концентрації яких-небудь компонентів ґрунту або модифікації плазми in situ 
[3, 4, 16]. Для діагностики ґрунтотворних процесів у ґрунтах Передкарпаття 
найбільш інформативне значення мають: аргілани (глинисті кутани), сесква-
ни (кутани півтораоксидів), скелетани (кутани скелетних зерен – присипка 
SiО2), які проявляються у різних кількостях та поєднаннях. У дерново-підзо-
листих поверхнево-оглеєних ґрунтах, в межах гумусо-елювіального горизонту 
на світло-сірому, сірому фоні структурних агрегатів прослідковується значна 
кількість скелетан (присипка SiO2), що є діагностичною ознакою процесу опід-
золення (кислотного гідролізу) – розкладу первинних і вторинних мінералів 
до складових компонентів під впливом кислих органічних кислот і виніс цих 
елементів за межі горизонту. Підтвердженням міграції продуктів руйнування 
є сесквани (кутани півтораоксидів) бурого, темно-бурого забарвлення, потуж-
ністю 0,1 – 0,5 см на гранях призматичних, глибистих структурних агрегатів 
ілювіального та перехідного до породи горизонтів. У буроземно-підзолистих 
глеєвих ґрунтах сесквани не діагностовані, а в НЕ горизонті кількість скеле-
тан незначна, що свідчить про мінімальну інтенсивність процесу кислотного 
гідролізу. Натомість, в ілювіальному горизонті, навколо включень гальки та 
валунів сформувалися аргілани (глинисті кутани) білесуватого, брудно-біле-
суватого забарвлення, глинистого гранулометричного складу потужністю до 
1 см, що свідчить про розвиток процесу лесиважу (механічного переміщення 
мулистого матеріалу з верхньої частини та акумуляцію його в певній частині 
профілю у вигляді локальних чи суцільних утворень) та внутрішньоґрунтового 
оглинення. Підтвердженням цих процесів є коефіцієнт накопичення елементів 
в аргіланах, який відображає незначну акумуляцію усіх півтораоксидів та від-
сутність акумуляції SiO2 (табл. 1). 

Таблиця 1
Коефіцієнт накопичення елементів (Кх)  

в аргіланах буроземно-підзолистих ґрунтів
Горизонт 

(глибина відбору 
зразків, см)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2О3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O Mn3O4

Буроземно-підзолистий, середньокам’янистий, грубопилувато-середньосуглинковий, 
глейовий ґрунт на давньоалювіальних відкладах, розріз К–1

I (e) m gl (73-83) 0,93 1,32 1,01 1,23 0,98 1,05 1,81  1,24 1,16 2,0

Досить інформативними для встановлення генетичної природи ґрунтів 
Передкарпаття та діагностики ЕГП є Fe-Mn новоутворення – тверді дискрет-
ні тіла специфічного забарвлення, які формуються у результаті чергування 
окисно-відновних умов, внаслідок процесів редукції, транслокації, окислення 
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Феруму і Мангану [4, 9, 21, 25]. Для означення Fe-Mn новоутворень викорис-
товується широкий спектр термінів, а в останній період найбільш вживаними 
є ортштейн, конкреція, нодуль. Оскільки на основі найбільш детальної кла-
сифікації новоутворень Ф. Р. Зайдельмана і А. С. Нікіфорової, яка охоплює і 
Ферум-Манганові, вони віднесені до класу конкреційних, вживаний термін 
«конкреція» є узагальнюючим і тому такі утворення доцільно діагностувати 
як ортштейн чи нодуль. Сучасні наукові дослідження на основі поляризаційної 
та скануючої електронної мікроскопії дозволили встановити чіткі діагностичні 
ознаки для двох відмінних типів Fe-Mn новоутворень: нодулі – новоутворення 
з відносно рівномірним насиченням оксидами Fe і Mn у всьому перерізі, не-
чіткою формою та дифузними контурами, а їхній хімічний склад не відрізня-
ється від вміщуючого горизонту; ортштейни – новоутворення, які мають чіт-
ку внутрішню структуру, відмінну за хімічним складом із добре вираженими 
концентричним кільцями акумуляції Fе і Mn, овальної та трубчастої форми з 
чіткими контурами. Ці дві редоксморфологічні особливості відрізняють різну 
специфіку педогенези [9, 20, 22]. 

Fe-Mn новоутворення відрізняються за формою, розмірами, забарвленням, 
консистенцією, які зумовлені впливом ґрунтотворних порід, кліматичними 
особливостями території, діяльністю ґрунтових мікроорганізмів та є основою 
для діагностики ЕГП.

У буроземно-підзолистих ґрунтах в процесі польових морфологічних дослі-
джень у межах ЕІ gl та І(е)m gl горизонтів діагностовано тверді конкреції тем-
но-сірого, чорного забарвлення (10YR 4/2 за шкалою Мансвела у повітряно-
сухому стані) з дифузними контурами та нечіткою формою, розміром 1,5–3,5 
см, що дозволяє діагностувати їх як нодулі. Темне, чорне забарвлення нодулів 
зумовлено акумуляцією Мангану, що підтверджено результатами валового хі-
мічного аналізу та розрахованими на їхній основі коефіцієнтами накопичення 
(Кх), який для Мангану становить 9,0–53,7 (табл. 2).

Розраховані значення коефіцієнта накопичення у нодулях засвідчують про 
практично споріднений з вміщуючим горизонтом хімічний склад, оскільки 
його значення для SiO2, Al2O3, Fe2O3, R2О3, TiO2, K2O є практично рівними оди-
ниці, що свідчить про їхню інсітну ґенезу та домінування в ілювіальному го-
ризонті процесів внутрішньоґрунтового оглинення, що є невід’ємною складо-
вою буроземного типу ґрунтоутворення. Відсутність видимих концентричних 
кілець в нодулі дозволяє стверджувати про рівномірний розподіл елементів у 
межах новоутворення. 

Форма Fe-Mn новоутворень є підставою для діагностики їхньої ґенези та 
інтенсивності зміни окисно-відновних умов, що є основою умовою розвитку 
глеє-елювіального процесу. Нечітка форма нодулів із дифузними контурами 
свідчить про тривале насичення вологою горизонтів і мінімальну інтенсив-
ність глеє-елювіального процесу, основним чинником якого є часта зміна окис-
но-відновних умов. 
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Таблиця 2
Коефіцієнт накопичення елементів (Кх) у нодулях та ортштейнах ґрунтів 

Пригорганського Передкарпаття
Горизонт 

(глибина відбору 
зразків, см)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2О3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O Mn3O4

Нодулі буроземно-підзолистого, середньокам’янистого, грубопилувато-середньосуглинкового, 
глейового ґрунту на давньоалювіальних відкладах, розріз К–1

Eh gl (25-35) 0,82 0,99 0,98 0,99 0,71 3,41 1,64 0,00 1,18 1,42 43,66

EI gl (40-50) 0,97 0,99 0,98 0,99 1,04 2,04 1,17 0,06 0,91 1,28 53,66

I (e) m gl (73-83) 0,98 0,96 0,97 0,97 1,09 1,39 1,22 0,00 1,02 1,10 9,00

Ортштейни дерново-підзолистого поверхнево-оглеєного середньосуглинкового ґрунту
 на давньоалювіальних суглинках [11]

НЕ gl (10-25) 0,90 1,20 2,80 2,00 1,15 1,43 0,40 - 0,85 0,76 1,40

Eh gl (25-40) 0,88 1,90 2,74 2,32 1,04 1,73 0,47 - 0,91 0,86 1,61

ІE gl (40-88) 0,89 1,09 2,70 1,89 1,02 1,20 0,76 - 0,81 0,82 1,46

Р (і) gl (>220) 0,92 0,99 2,65 1,82 0,92 0,79 0,57 - 0,84 0,83 1,60

Однорідність хімічного складу нодулів у буроземно-підзолистих ґрунтах із 
вміщуючим горизонтом, нечітка форма із дифузними контурами свідчить про 
формування їх за рахунок процесів внутрішньоґрунтового оглинення за міні-
мальної інтенсивності глеє-елювіальних процесів.

Натомість, у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах, які є фо-
новими у межах Передкарпаття та поширюються у межах ІV-V надзаплавних 
терас, формуються ортштейни овальної і трубчастої форми з чіткими зовнішні-
ми контурами і концентричною внутрішньою структурою з добре вираженими 
чорними кільцями акумуляції Мангану та бурими кільцями акумуляції Феру-
му, що свідчить про їхню ексітну ґенезу в умовах періодичної зміни окисно-
відновних умов [9, 23]. Валовий хімічний склад ортштейнів помітно відрізня-
ється від оточуючого їх генетичного горизонту, оскільки розраховані значення 
коефіцієнта накопичення (Кх) становлять для Al2O3 (1,09–1,90), Fe2O3 (2,70–
2,74), R2О3 (1,89–2,32), TiO2 (1,02–1,04), Mn3O4 (1,46–1,61), та підтверджують 
їхню ексітну педогенезу (табл. 2). Періодичні зміни окисно-відновних умов, 
як головного чинника геохімічної поведінки Fe і Mn свідчать про формування 
ортштейнів за рахунок глеє-елювіального процесу. Впродовж вологого періоду 
за домінування відновних умов Fe і Mn переходять у рухомий стан і насичують 
поровий простір, а за переважання окисних умов вони сегрегують на різних 
морфологічних елементах, формуючи концентричну внутрішню структуру ор-
тштейнів. Накопичення елементів у Fe-Mn новоутвореннях відбувається одно-
часно з їх утворенням, а також і після їхнього формування за рахунок біогенної 



114

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

акумуляції та ізоморфного заміщення, сорбції в результаті фізико-хімічних вза-
ємодій мінеральної частини новоутворення із оточуючим середо вищем [24]. 

ВИСНОВКИ

У межах Пригорганського Передкарпаття сформувалися два типи ґрунтів із 
елювіально-ілювіальним типом профілю: дерново-підзолисті та буроземно-під-
золисті, які мають однаковий набір генетичних горизонтів, проте фор муються 
за сукупної дії різних ЕГП. Для виокремлення та діагностики окремих ґрунтот-
ворних процесів більшість дослідників використовують результати валового 
хімічного складу ґрунтів, їхніх мулистих фракцій та розраховані на їхній осно-
ві показники. Запропоновано доповнити систему діагностичних показників 
генези ґрунтів морфологічними особливостями ґрунтових новоутворень (Fe-
Mn ортштейнів, нодулів і кутан) та результатами їхнього валового хімічного 
складу. Переважання у межах НЕ горизонту дерново-підзолистих ґрунтів ске-
летан, а в межах ілювіального та перехідного до породи – сескван свідчить про 
формування цих ґрунтів під дією процесу опідзолення (кислотного гідролізу). 
Ортштейни овальної, трубчастої форми з чіткими зовнішніми контурами і кон-
центричною внутрішньою структурою акумуляції Феруму і Мангану свідчить 
про їхню ексітну ґенезу та формування під дією глеє-елювіального процесу. 
У буроземно-підзолистих ґрунтах сесквани не діагностовано, а в НЕ горизон-
ті кількість скелетан мінімальна, що свідчить про мінімальну інтенсивність 
процесу кислотного гідролізу. В межах ілювіального горизонту сформовані 
аргілани (глинисті кутани) навколо включень валунів і гальки, що діагносту-
ють процеси лесиважу та внутрішньоґрунтового оглинення. Наявність у межах 
ілювіального горизонту буроземно-підзолистих ґрунтів нодулів із дифузними 
контурами і нечіткою формою, чорного забарвлення, рівномірним насиченням 
оксидами Fe і Mn у всьому перерізі свідчить про їхню інсітну ґенезу та домі-
нування в ілювіальному горизонті процесів внутрішньоґрунтового оглинення. 
Доцільно для дослідження ґрунтових новоутворень використовувати сучасні 
лабораторні методи та провести кореляцію чинних показників ЕГП у профіль-
но-диференційованих ґрунтах Передкарпаття із запропонованими. 
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ПОЧВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ – 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОЧВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В БУРОЗЕМНО-ПОДЗОЛИСТЫХ ГЛЕЕЕВЫХ 
ПОЧВАХ ПРИГОРГАНСЬКОГО ПРЕДКАРПАТЬЯ 

Резюме
Проанализированы результаты научных исследований диагностики ЭПП в 
почвах Предкарпатья и их номенклатурной принадлежности. На основе соб-
ственных полевых профильно-генетических исследований предложено ис-
пользовать для диагностики педогенеза и почвенных процессов в буроземно-
подзолистых глеевых почвах морфологические особенности новообразований 
(Fe-Mn ортштейнов, нодулей и кутан) и результаты их валового химического 
анализа. Проведено сравнение морфологии и химического состава новообра-
зований в профильно-дифференцированных почвах Предкарпатья.

Ключевые слова: буроземно-подзолистые почвы, Пригорганськое Предкар-
патье, элементарные почвенные процессы, почвенные новообразования, диа-
гностические критерии, валовой химический состав.
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SOIL NEOPLASMS – AS DIAGNOSTIC CRITERIA OF SOIL 
FORMATION PROCESSES IN THE BROWN EARTH-PODZOL 
LOAMY SOILS OF PRE-GORGANIAN PRE-CARPAТHIAN 
REGION

Abstract
Problem Statement and Purpose. The soils of the Pre-Gorganian Pre-Carpathian 
Region with the eluvially illiual type of the profile were formed as a result of a 
complex combination of various elemental soil processes. The ambiguity of the 
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interpretation of the diagnostic criteria of soil-forming processes leads to divergences 
in the interpretation of their genesis and classification. The aim of the study is to 
establish the genesis of profile-differentiated soils of Pre-Carpathian according to 
morphological peculiarities of soil formation (form, size, internal structure) and the 
gross chemical composition of Fe-Mn ortsteins, nodules and cutans.
Data & Methods. The study of morphological features of genetic horizons and soil 
neoplasms (color, size, shape, internal structure) was conducted within the key areas 
of “Loeva” (sixth terrace) and “Kamin” (seventh terrace). It was determined the 
gross chemical composition and calculated the diagnostic parameters in the selected 
soil samples – neoplasms.
Results. Most researchers use the results of the gross chemical composition of soils, 
silt fraction and indicators calculated on their basis for diagnostics of soil-forming 
processes. It is proposed to use the morphological features of Fe-Mn nodules, 
ortsteins and cutans, as well as the results of their gross chemical composition for 
the diagnosis of pedogenesis of profile-differentiated soils of Pre-Carpathian.The 
predominance within the limits of the NON horizon of sod-podzolic soils skeletans, 
and within the limits of the ileuvial and transitional to the ground breed – sesquans, 
testifies about the formation of these soils under the influence of the process of 
podzolization (acid hydrolysis). Ortsteins of an oval and tubular form with the clear 
external contours and a concentric internal structure of the accumulation of Ferum 
and Mangan indicate their exint genesis and formation under the action of clay-
eluvial process. In brown earth-podzol soils, sesquans are not diagnosed, and in 
the non-horizon the amount of skeletan is minimal, which indicates the minimum 
intensity of the acid hydrolysis process. Within the limits of the illuvial horizon are 
formed argillanes (clay cutans) around the inclusions of boulders and pebbles, which 
diagnose the processes of lessivage and internal soil argillization. The presence of 
brown earth-podzolic soils nodules with the diffuse contours and fuzzy form, black 
color, uniform saturation of Fe and Mn oxides in the whole cross section along 
the ileuvial horizon testifies about their insit genesis and domination in internal 
soil argillization processes of the illuvial horizon. It is expedient to use modern 
laboratory methods in the study of soil neoplasms and to make a correlation of the 
current elementary soil processes parameters in profile-differentiated soils of Pre-
Carpathian region with the proposed ones. 

Keywords: brown earth-podzolic soils, Pre-Gorganian Pre-Carpathian, elementary 
soil processes, soil neoplasms, diagnostic criteria, gross chemical composition.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМІВ 
НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Досліджено зміни меліоративно-ресурсного стану чорноземів південних 
Нижньодністровської зрошувальної системи в умовах суттєвого зменшен-
ня інтенсивності і площ зрошення та екстенсифікації землекористування. 
Згідно оцінки ретроспективного та сучасного стану зрошуваних чорноземів 
південних за 25-річний період дослідження відмічається зниження вмісту і 
запасів гумусу та потужності гумусового горизонту, ступеня агрегатності й 
потенційної здатності ґрунтів до оструктурення, варіабельності показників 
їх родючості, зростання значення показників щільності орного та підорного 
горизонтів ґрунту, їх підлуження.

Ключові слова: Нижньодністровська зрошувальна система, чорноземи 
південні, режими та інтенсивність зрошення, меліоративно-ресурсний стан 
чорноземів.

ВСТУП

Чорноземи Українського Степу, які природно формуються в умовах дефі-
циту атмосферного зволоження, традиційно є об’єктом найбільш масштабного 
землеробського, а з 1960-х років – й агроіригаційного освоєння [5]. На 1990 рік 
із 2,6 млн. га зрошуваних земель майже 80 % приходилось на зрошення чор-
ноземів південних і чорноземів звичайних. Починаючи з 1993 – 1996 рр., пло-
ща зрошення чорноземів поступово зменшується, суттєво знижуються норми 
зрошення. Так, на Нижньодністровській зрошувальній системі (ЗС), яка була 
введена в експлуатацію в 2 етапи – І черга в 1971 р. та ІІ черга в 1979 році, в 
80-х роках площа зрошуваних земель сягала 37 561 га, тоді як на сьогодні зро-
шуються 30-40 % іригаційно освоєних у попередні роки земель. 

Досвід застосування широкомасштабного регулярного зрошення на півдні 
України показує, що поряд з безумовно позитивним продуктивним ефектом від 
зрошення відмічається погіршення меліоративного стану зрошуваних ґрунтів 
[4, 5, 7 та ін.].

В нинішніх умовах суттєвого зменшення фактично поливних земель та ін-
тенсивності зрошення на фоні екстенсифікації землеробства, очевидної тен-
денції до погіршення меліоративно-ресурсного стану ґрунтів і земель зростає 
© О. І. Цуркан, 2019
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необхідність ведення моніторингу та оцінки сучасного стану ґрунтів і земель 
з метою обґрунтування та впровадження заходів з охорони і раціонального ви-
користання агромеліоративного потенціалу зрошуваних чорноземів та підви-
щення їхньої родючості.

Мета статті – оцінка меліоративно-ресурсного стану чорноземів півден-
них Нижньодністровської ЗС та сучасних тенденцій зміни його в умовах сут-
тєвого зменшення інтенсивності та площ зрошуваних земель й екстенсифіка-
ції землекористування. Об’єкт дослідження – зрошувані чорноземи південні. 
Предмет дослідження – показники меліоративно-ресурсного стану зрошува-
них чорноземів південних в умовах суттєвого зниження інтенсивності зрошен-
ня та періодичного його використання. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:
– аналіз й узагальнення ретроспективних матеріалів оцінки зрошуваних 

чорноземів південних Нижньодністровської ЗС;
– оцінка сучасного меліоративно-ресурсного стану періодично зрошуваних 

земель й визначення змін, що відбулися за період їх експлуатації;
– визначення просторово-часових закономірностей трансформації агрохі-

мічного стану земель Нижньодністровської ЗС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведено на території землекористування СТОВ «Агрофірма 
Петродолинське» Овідіопольського району Одеської області, яке розташовано 
в межах Нижньодністровської ЗС. Ґрунтовий покрив представлений чорнозе-
мами південними малогумусними. Гранулометричний склад чорноземів важ-
косуглинковий, вміст фізичної глини в орному горизонті складає 47,0 – 58,0%. 

Систематично зрошуються досліджувані чорноземи з 70-х років минулого 
сторіччя дощуванням прісними (мінералізація < 0,5 г/дм3) водами Дністра. З 
1986 року ділянка дренована. Починаючи з 1994 р., зменшуються площі зро-
шуваних земель й зрошення стає періодичним, зрошуються переважно овочі.

В 1990 році (період систематичного зрошення) та 2015 році (зменшення ін-
тенсивності зрошення, переведення його на періодичне) на полях зрошуваної 
сівозміни СТОВ «Агрофірма Петродолинське» проведені детальні ґрунтово-
агрохімічні обстеження. Для дослідження просторової та часової мінливос-
ті меліоративно-ресурсного стану зрошуваних чорноземів південних зразки 
ґрунту відбирали з орного горизонту (0-30 см) (ДСТУ 4287:2004, ДСТУ ISO 
10381-1: 2004, ДСТУ ISO 10381-4:2005). Проведено також профільно-морфо-
логічне вивчення зрошуваних чорноземів південних (розріз П-1 – зразки віді-
брані в 1990 р. та у 2015 р.) й богарних (розріз П-2 – зразки відібрані у 2015 р.) 
(рис. 1, табл. 1). Лабораторно-аналітичні дослідження виконані в проблемній 
науково-дослідній лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву 
Чорноземної зони згідно зі стандартними атестованими методиками із наступ-
ною статистичною обробкою, які включали визначення речовинно-хімічного 
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складу ґрунтів (ДСТУ ISO 10390-2007, ДСТУ 7943:2015, ДСТУ 7908:2015, 
ДСТУ 7945:2015, ДСТУ 7944:2015, ДСТУ ISO 10693:2001, ДСТУ 7861:2015), 
вміст органічної речовини (ДСТУ 4289:2004), мінерального азоту (ДСТУ 
4729:2007), рухомого фосфору й калію за методом Мачигіна (ДСТУ 4114:2002) 
та фізичних властивостей ґрунтів (ДСТУ 4730: 2007, ДСТУ 4728:2007, ДСТУ 
ISO 11272-2001). 

Рис 1. Місцеположення ділянок дослідження чорноземів (територія землекористування  
СТОВ «Агрофірма Петродолинське»). Зменшено з масштабу 1:25000

Умовні позначення:
І – XI – номери полів зрошуваної сівозміни СТОВ «Агрофірма Петродолинське»
• П-1, П-2 – ґрунтові розрізи
Чорноземи південні на лесах
71. Чорноземи південні та їх слабо– і за-
лишково-солонцюваті відміни.
74. Чорноземи південні слабозмиті,
75. Чорноземи південні середньозмиті.
76. Чорноземи південні сильнозмиті
Чорноземи на щільних глинах
85.Чорноземи несолонцюваті і слабосо-
лонцюваті на щільних глинах слабозмиті. 
Чорноземи і дернові ґрунти на елювії 
щільних порід
103. Чорноземи щебенюваті середньозми-
ті і дернові щебенюваті ґрунти та елювії 
щільних карбонатних порід.

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні 
ґрунти
133. Мочаристі і мочарні незасолені ґрунти та по-
єднання з їх переважанням
Болотні ґрунти
141. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфува-
то-болотні неосушені ґрунти.
Намиті ґрунти
209. Намиті чорноземи і лучно-чорноземні ґрунти
Виходи порід і розмиті ґрунти
215. Розмиті ґрунти і виходи рихлих (піщаних і 
лесовидних) порід.
217. Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних 
карбонатних порід.

д – середньосуглинкові, е – важкосуглинкові, л – легкоглинисті. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За період зменшення інтенсивності зрошення, переведення його з система-
тичного на періодичне та екстенсифікації землекористування в досліджува-
них ґрунтах відбулися деякі зміни (табл. 1). Так, реакція ґрунтового розчину 
в гумусовому шарі ґрунту змінилась від нейтральної у орному та підорному 
горизонтах, слабколужної вниз по профілю до лужної по всьому профілю ґрун-
ту. Ступінь лужності чорноземів південних в сучасних умовах оцінюються як 
слабкий. У сольовому складі чорноземів зменшується сума солей, але вона за 
роки спостережень не перевищує 0,05 % від ваги ґрунту, тобто досліджувані 
ґрунти є практично знесоленими. Відношення кальцію до натрію в шарі ґрунту 
0-50 см зросло порівняно з періодом систематичного зрошення, і на сьогодні 
згідно оцінки еколого-агромеліоративного стану досліджувані чорноземи пів-
денні відносяться до недеградованих за небезпекою іригаційного осолонцю-
вання. Співвідношення Са2+ : Nа+ в орному горизонті залишається нижчим ніж 
в богарних умовах. У нижній карбонатній частині профілю в умовах зменшен-
ня інтенсивності зрошення фіксується збільшення водорозчинного натрію, що 
призвело до зниження співвідношення Са2+ : Nа+ в нижній частині профілю. 
Значно зростає вміст карбонатів та підвищується лінія скипання від 10 % НCl 
з 76 см при систематичному зрошенні до 57 см на сьогодні. Погіршилось спів-
відношення між поглинутими Са2+  та Mg2+ . Якщо в 1990 р. воно коливалось 
в межах 3,3 – 4,4, то в останні роки звузилось до 2,3 – 3,4. Цей факт в певній 
мірі може свідчити про розвиток процесів осолонцювання ґрунтів, і зокрема 
магнієвого осолонцювання [4].

Щодо показників гумусового стану досліджуваних ґрунтів згідно [2], мож-
на констатувати, що вони характеризуються низьким вмістом гумусу (2-4 %), 
фульватно-гуматним його складом (Сгк:Сфк = 1-2), середньою збагаченістю 
нітрогеном (С:N = 8-11), високим ступенем гуміфікації органічної речовини 
(Сгк : Сзаг. = 30-40). Аналіз результатів гумусового стану зрошуваних чорно-
земів південних засвідчив тенденцію до зниження гумусованості в сучасних 
господарсько-меліоративних умовах. Зокрема, за досліджуваний період відмі-
чається зменшення запасів гумусу в ґрунтовому профілі на 58,0 т/га та його 
вмісту у верхніх горизонтах на 0,1 % (табл. 1), що в принципі співставимо з 
даними, наведеними в інших публікаціях [1]. Гумусність зрошуваних чорно-
земів є вищою порівняно із богарним аналогом. Тенденція до дегуміфікації 
досліджуваних чорноземів південних є наслідком низьких рівнів удобрення, 
особливо зменшення норм чи взагалі відсутності внесення органічних добрив, 
зниження питомої ваги багаторічних трав і зернобобових культур уу структурі 
сівозмін.

В умовах зниження інтенсивності зрошення та екстенсифікації землероб-
ства відмічається дезагрегація – помітне ущільнення складення верхніх гори-
зонтів ґрунту, що чітко простежується за результатами, наведеними в табл. 1. 
Значення щільності досліджуваних ґрунтів за аналізований період перевищує 
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оптимальні для розвитку сільськогосподарських культур. За результатами ана-
лізу гранулометричного складу досліджуваних чорноземів відмічається змен-
шення вмісту фізичної глини (табл. 1). 

Значення фактора дисперсності (К) в досліджуваних чорноземах південних 
зростає в орному горизонті ґрунту та знижується вниз по профілю не переви-
щуючи 10 % у гумусовому шарі ґрунту (табл. 1), що характеризує ґрунти як 
слабодисперговані [6]. За аналізований період досліджень знижується і сту-
пінь агрегатності за Бейвером і Роадесом [6]. Так, за сучасної системи земле-
робства відмічається погіршення водотривкості структури орного та підорного 
горизонтів чорнозему південного, мікроагрегованність їх добра. Аналогічний 
висновок щодо зниження потенційної здатності до оструктурення відмічаєть-
ся за результатами розрахунку гранулометричного показника структурності за 
О. Ф. Вадюніною [3] (табл. 1). 

Таким чином, за кількісними параметрами та факторами структурності чор-
ноземи південні в сучасних умовах землекористування характеризуються 

На сьогодні агрофізичні показники зрошуваних чорноземів практично ана-
логічні богарним.

В результаті статистичної обробки результатів агрохімічного обстеження 
полів зрошуваної сівозміни, які проведені у зазначені роки досліджень, отри-
мано оцінки середніх величин показників ґрунтової родючості, їх коефіцієнтів 
варіації і межі варіювання (табл. 2). 

За результатами агрохімічного обстеження полів у 1990 році в умовах сис-
тематичного зрошення можна говорити про досить високий рівень потенційної 
родючості чорноземів господарства. Значення рН ґрунтів у ці роки коливалось 
в межах 6,8 – 7,6 (реакція від близької до нейтральної – практично до лужної). 
Вмісту гумусу становив 3,4 – 4,4%, що відповідає підвищеному та рівню за-
безпеченості ґрунтів за цим показником [8]. Забезпеченість ґрунтів поживни-
ми речовинами, а саме азотними та фосфатними сполуками висока, відповідно 
вміст мінерального азоту коливався в межах 32,3 – 53,0, фосфору – 37,2 – 58,6 
мг/кг. Забезпеченість ґрунтів обмінним калієм знаходилась на рівні підвищено-
го, в межах – 202,3 – 248,9 мг/кг (табл. 2).

За результатами оцінки показників родючості полів СТОВ «Агрофірма Пе-
тродолинське» у 2015 році відмічається погіршення агрохімічного стану чор-
ноземів південних, які зрошуються в цей період періодично зі зниженою інтен-
сивністю. Значення рН в ґрунтах зрошуваної сівозміни зростає до 7,09 – 8,11. 
Вміст гумусу коливається в межах 2,8 – 3,4 %, що відповідає середньому та 
підвищеному рівню забезпеченості [8]. Забезпеченість ґрунтів сполуками фос-
фору знижується і коливається в межах 37,0 – 45,1 мг/кг, а калію залишається 
майже на тому ж рівні – 192,4 – 244,9 мг/кг (табл. 2). Значно відмінним від по-
переднього обстеження досліджуваних чорноземів є вміст мінерального азоту, 
він коливається в межах 7,2 – 32,4 мг/кг, що відповідає якісним градаціям від 
дуже низького до дуже високого. 
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Таблиця 2 
Статистичні показники агрохімічних параметрів ґрунтів полів зрошувальної 

сівозміни СТОВ «Агрофірма Петродолинське» (шар ґрунту 0-30 см)

Показники
Номер поля зрошуваної сівозміни 

СТОВ «Агрофірма Петродолинське» (див. рис. 1)
І ІІ ІІІ V VI VII

1990 рік

рН
7,0 7,6 6,9 6,9 6,8 6,8

5,8-7,9 6,9-8,2 5,7-8,6 6,3-7,7 6,5-7,3 6,1-7,4
6,8 4,0 8,9 5,0 3,8 5,3

Гумус, %
3,6 4,4 3,5 3,4 3,5 3,6

2,7-5,4 3,6-5,6 2,4-4,4 2,8-3,9 2,8-3,8 2,9-5,1
16,0 14,6 11,6 6,4 12,3 12,5

Мінеральний 
азот мг/кг

36,3 48,3 42,2 32,3 47,1 53,0
4,0-52,0 14,0-60,0 6,00-51,0 9,4-43,7 44,0-55,0 38,6-70,9

72,6 65,7 65,0 42,5 32,4 22,4

Рухомий
фосфор,
мг/кг

58,6 37,2 47,5 37,8 50,2 43,3
9,0-83,0 2,0-81,0 5,3-92,0 1,9-77,4 34,0-80,0 6,4-78,0

58,0 67,3 71,8 48,2 25,8 78,1

Рухомий
калій, мг/кг

202,3 209,6 240,4 248,9 232,8 231,8
169,0-287,0 168,0-309,0 146,0-362,0 125,4-367,3 196,0-324,0 167,1-370,4

44,1 40,1 52,6 50,0 31,5 68,0
2015 рік

рН
7,1 7,4 7,7 7,4 8,1 7,6

6,2-8,3 7,2-7,9 7,3-8,0 6,9-8,0 7,80-8,5 6,4-8,5
8,6 5,3 3,5 5,7 3,6 8,7

Гумус, %
3,1 3,4 3,0 3,0 2,9 2,8

2,9-3,3 3,2-3,6 2,7-3,2 2,6-3,2 2,4-3,3 2,6-3,2
5,4 6,2 8,2 14,1 11,7 6,1

Мінеральний 
азот мг/кг

32,4 7,20 11,34 12,60 13,78 21,7
10,4-66,1 4,5-10,3 7,4-16,3 4,1-26,8 9,2-27,4 11,2-42,0

56,4 40,6 33,9 69,8 55,7 37,2

Рухомий
фосфор,
мг/кг

38,0 37,0 45,1 41,4 47,0 35,6
28,0-47,0 35,0-40,0 41,0-58,0 39,0-55,0 43,0-52,0 22,0-47,0

14,6 7,2 30,1 10,4 7,2 23,8

Рухомий
калій, мг/кг

192,4 196,0 203,6 244,6 218,0 244,9

165,0-217,0 164,0-241,0 264,0-300,0 205,0-288,0 191,0-283,0 184,0 – 
326,0

7,7 20,5 18,4 14,7 15,7 17,3

* Значення показників: 1 – середнє значення, 2 – розмах коливань, 3 – коефіцієнт варіації.
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За результатами ретроспективного аналізу агрохімічного стану чорнозе-
мів південних Нижньодністровської ЗС виявлено значну просторову неодно-
рідність вмісту мінерального азоту, рухомого фосфору та калію. Коефіцієнт 
варіації вмісту поживних речовин, за виключенням вмісту мінерального азо-
ту на полі № 7, перевищує 25 % (табл. 2). В сучасних господарських умовах 
землекористування відмічається зниження вмісту в досліджуваних чорноземах 
мінерального азоту і рухомого фосфору, зменшується просторова мінливість 
вмісту рухомого фосфору й калію, тоді як розподіл вмісту мінерального азоту 
залишається значно неоднорідним.

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження сучасного стану чорноземів південних Нижньо-
дніст ровської ЗС показали, що згідно оцінки еколого-агромеліоративного 
стану вони відносяться до недеградованих за небезпекою іригаційного осо-
лонцювання. Зі зменшенням інтенсивності зрошення та періодичним його ви-
користанням значно зростає вміст карбонатів й підвищується лінія скипання 
від 10 % НCl з 76 см при систематичному зрошенні до 57 см в останні роки. На 
всій території дослідження спостерігається підлуження ґрунту. В умовах зни-
ження інтенсивності зрошення та екстенсифікації землеробства відмічається 
дезагрегація – помітне ущільнення складення верхніх горизонтів ґрунту. Вста-
новлено зниження ступеня агрегатності й потенційної здатності до острукту-
рення чорноземів південних. 

За результатами аналізу ретроспективного та сучасного стану чорноземів 
південних Нижньодністровської ЗС визначено загальну закономірність по-
гіршення їх агрохімічних властивостей. Так, за 25 років (1990 – 2015 рр.) до-
слідження зменшуються запаси гумусу в ґрунтовому профілі на 58,0 т/га та 
його вміст у верхніх горизонтах на 0,1 %. В сучасних господарських умовах 
землекористування відмічається зниження вмісту в досліджуваних чорноземах 
мінерального азоту і рухомого фосфору, зменшується просторова мінливість 
вмісту рухомого фосфору й калію, тоді як розподіл вмісту мінерального азоту 
залишається значно неоднорідним. Незважаючи на деякі зміни, чорноземи пів-
денні придатні для зрошення, але при дотриманні агромеліоративних заходів зі 
збереження та підвищення показників їхньої родючості.
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЧЕРНОЗЕМОВ НИЖНЕДНЕСТРОВСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Резюме
Исследованы изменения мелиоративно-ресурсного состояния черноземов 
южных Нижнеднестровской оросительной системы в условиях существенно-
го уменьшения интенсивности и площади орошаемых земель и екстенсифи-
кации землепользования. Согласно оценке ретроспективного и современного 
состояния орошаемых черноземов южных за 25-летний период исследования 
отмечается снижение содержания и запасов гумуса и мощности гумусового 
горизонта, степени агрегатности и потенциальной способности почв к острук-
туриванию, вариабельности показателей их плодородия, увеличение значений 
показателей плотности пахотного и подпахотного горизонтов почв, их подще-
лачивание.

Ключевые слова: Нижнеднестровская оросительная система, черноземы юж-
ные, режимы и интенсивность орошения, мелиоративно-ресурсное состояние 
черноземов.
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Problem research laboratory of the soils geography and protection of soil cover 
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RETROSPECTIVE AND MODERN CONDITIONS OF THE 
CHERNOZEMS OF THE NYZHNIODNIESTROVSKAYA 
IRRIGATION SYSTEM

Abstract
Problem Statement and Purpose The experience of the using large-scale regular 
irrigation in the south of Ukraine shows that along with the positive productive 
effect of irrigation, there is a worsening of the ameliorative state of irrigated soils. 
In the present conditions of a significant decrease in the actual irrigated lands and 
the intensity of irrigation on the background of the extension of agriculture, there is 
an increasing need to monitor and evaluate the reclamation-resource state of the soil 
in order to develop timely environmental measures. Accordingly, the purpose of the 
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article is to assess the ameliorative-resource state of the southern chernozems and 
modern trends of its change.
Data & Methods. The studies were carried out on the territory of land use of 
“Agrofirm Petrodolinskoe” of the Ovidiopolsky district of the Odesa region, which 
is located within the Nyzhniodniestrovskaya irrigation system. Laboratory and 
analytical studies were performed according to standard certified methods followed 
by statistical processing, which included determining the salt composition of the 
aqueous extract, physical and chemical properties of the soil and the humus, mineral 
nitrogen, mobile phosphorus and potassium contents in the soil (according to the 
method of Machigin).
Results. According to the results of the study, the southern chernozems of the 
Nyzhniodniestrovskaya irrigation system are classified as non-degraded because of 
the risk of irrigation salinity. With a decrease in the intensity of irrigation and its 
periodic use, the content of carbonates significantly increases and the boiling line 
increases from 10% HCl to 76 cm with systematic irrigation to 57 cm in recent years. 
Soil alkalinity occurs throughout the study territory. In the conditions of decreasing 
the intensity of irrigation and extensification of agriculture, disaggregation is 
noticeable like consolidation of the composition of the upper horizons of the soil. 
A decrease in the degree of aggregation and the potential ability for the structuring 
of southern chernozems is established in the southern chernozems. According to 
the results of the analysis of the retrospective and modern state of chernozem in the 
southern Nyzhniodniestrovskaya irrigation system, a general pattern of degradation 
of their agrochemical properties has been established. During the investigated 
period, the humus contents in the upper horizons decreases to 0,1 %. In the present 
economic conditions of land use there is a decrease in the mineral nitrogen and mobile 
phosphorus contents in soils, the spatial variability of phosphorus and potassium 
contents is reduced, while the distribution of mineral nitrogen contents remains 
significantly heterogeneous. Despite of some changes, the southern chernozems are 
suitable for irrigation, but with agromeliorative measures to maintain and increase 
their fertility.

Keywords: Nyzhniodniestrovskaya irrigation system, southern chernozems, regimes 
and intensity of irrigation, reclamation and resource condition of chernozems. 
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КАРКАС АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННИХ 
НАВАНТАЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЮ РЕГІОНУ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

В статті розглянуті питання дослідження каркасу антропогенно-техногенного 
навантаження, як напрямку забезпечення раціонального використання території 
в умовах зростання конфліктності та конкурентності видів господарської 
діяльності регіону. Окреслено проблеми відсутності поєднаного і співставного 
аналізу природного каркасу екологічної безпеки регіону та каркасу антропо-
генно-техногенних навантажень. Охарактеризовано структурні компоненти 
каркасу антропогенно-техногенних навантажень для регіону Українського 
Причорномор’я. Визначено рівень антропогенно-техногенного навантаження 
на субрегіональному рівні для регіону Українського Причорномор’я.

Ключові слова: планування території, регіон Українського Причорномор’я, 
каркас екологічної безпеки, рівень антропогенно-техногенного навантаження.

ВСТУП

В умовах постійно зростаючого впливу суспільства на природне середо-
вище для глибокого і конструктивного розв’язання проблем екологічної без-
пеки території регіону виникає необхідність дослідити загальні обсяги ан-
тропогенно-техногенних навантажень, їх просторове поширення та розподіл. 
В Генеральній схемі планування території України [6] представлено карту 
господарського зонування території, на якій виділено дев’ять функціональних 
типів господарського використання території з переважанням несільськогос-
подарської діяльності, також розроблена систематика сільськогосподарського 
використання територій, в основу якої покладено субрегіональна та мікроре-
гіональна спеціалізація сільськогосподарського виробництва та його загальна 
структура. Складовою Генеральної схеми планування території також є при-
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родний каркас екологічної мережі, який формується на національному та ре-
гіональних рівнях та на сьогоднішній день має серйозну нормативно правову 
основу («Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., «Про 
загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки» від 21 вересня 2000 р, «Про екологічну мережу» 
від 24 червня 2004 р., «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 р» від 21 грудня 2010 р., екологічні концеп-
ції та програми регіональних рівнів та ін.).

Каркас антропогенно-техногенних навантажень на природне середо вище 
регіону є своєрідним антиподом природного каркасу екологічної безпеки ре-
гіону. Його структурними елементами є населені пункти, транспортні кому-
нікації, землі різного господарського призначення та використання, а також 
соціально-економічні об’єкти, що несуть в собі екологічну небезпеку. На сьо-
годнішній день, як правило, всі вищезазначені складові розглядаються окремо. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що різноманітним аспектам впли-
ву господарської діяльності на територію присвячено чимало досліджень: 
теоретико-методологічні основи дослідження антропогенного навантаження 
на природні території містяться в працях Ф. М. Мількова [4], П. Г. Шищен-
ка [15]. М. Д. Гродзинського [2]. Оцінювання певних територіальних виді-
лів ландшафтів за їх станом і можливими напрямами розвитку здійснено фа-
хівцями Інституту географії НАН України у роботі «Ландшафте планування 
в Україні» [4]; сучасним видам антропогенного навантаження присвячені 
роботи С. М. Стойко [9]; аналіз антропогенного навантаження на природне 
середо вище окремих регіонів України представлено у працях Є. Н. Красєхи, 
В. А. Сича [3,8], І. Вітенко, Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук [1]; британські 
науковці Gilla J. [17], Malamud B. класифікували антропогенні та природні про-
цеси, встановили матрицю взаємозв’язків між ними; на необхідність форму-
вання цілісного каркасу антропогенно-техногенних навантажень наголошува-
лось у дослідженнях О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, А. М. Шашеро [13-14]. 

Для раціональної організації території регіону потрібний поєднаний аналіз 
природного середо вища, розселення населення, розміщення виробничої та со-
ціальної інфраструктури, різних видів господарської діяльності, тобто поєд-
наний і співставний аналіз природного каркасу екологічної безпеки регіону та 
каркасу антропогенно-техногенних навантажень. Перехід від моделей (карт) 
сучасного використання території регіону до проектних схем (карт) територі-
альної організації. Такий аналіз дасть реальну оцінку проблемності території 
регіону в цілому та її окремих частин, а також можливість регламентувати та 
нормувати антропогенно-техногенні навантаження на територію. Регіон, в 
межах якого сформована екологічна мережа – природний каркас його еколо-
гічної безпеки, і обґрунтована схема правильного розміщення й просторового 
комплексування різних видів господарської діяльності, може називатись та-
ким, де здійснено планування території [14].
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Мета роботи – побудувати інтегральну картосхему антропогенно-техноген-
них навантажень та оцінити рівень антропогенно-техногенного навантаження 
на територію регіону Українського Причорномор’я. Об’єкт дослідження – кар-
кас антропогенно-техногенного навантаження. Предмет дослідження – про-
сторове поширення та розподіл структурних елементів каркасу антропогенно-
техногенного навантаження.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основу даної статті для побудови інтегральної картосхеми АТН покладе-
но дані Національного атласу України [5], картосхеми регіональної екомережі 
та рекреаційного зонування території регіону Українського Причорномор’я, 
які були розроблені авторами в попередніх дослідженнях [8, 9, 16], фондові 
матеріали кафедри економічної та соціальної географії і туризму ОНУ імені 
І. І. Мечникова. В якості методологічної основи використано розробки, які 
викладені в наукових працях [12-14]. В роботі застосовано загальнонаукові 
методи в географічних дослідженнях, картографічний, порівняльно-географіч-
ний, статистичний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Каркас антропогенно-техногенних навантажень має на меті інтегроване 
представлення геопросторового (територіального) розподілу впливів на до-
вкілля всіх соціально-економічних компонентів. Згідно концепції каркасу 
АТН, його цільовими настановами є «визначення характеру територіального 
розміщення елементів каркасу АТН та виявлення їх закономірних просторових 
сполучень з метою встановлення шляхів оптимізації використання території 
в регіонах та удосконалення загальної структури землекористування; систе-
матизація та типізація елементів каркасу АТН для оцінки рівня антропоген-
но-техногенних навантажень; оптимізація площі, структури, стану елементів 
каркасу з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення і 
екологічного оздоровлення території; обґрунтування заходів щодо забезпечен-
ня процесу удосконалення елементів каркасу АТН в регіонах та відповідної 
регламентації господарської діяльності [13, с. 229]». Вплив населення з його 
виробничою діяльністю на природне середо вище називають антропогенно-
техногенне навантаженням. У загальному вигляді навантаження можуть бути 
допустимими – такими, що не руйнують природний ландшафт та його влас-
тивості, критичними (граничними) – такими – що, загрожують руйнуванням, 
та позакритичними (надкритичними) – такими, що призводять до руйнування 
ландшафту. Регіон УП в наслідок свого приморського положення виділяється 
своєрідною територіальною організацією господарства та розселення насе-
лення. Головні економічні центри – портово-промислові комплекси та вузли, 
а також рекреаційні центри та найбільші міста, розміщені вздовж узбережжя 
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моря та по нижній течії Дунаю, Дністра, Південного Бугу та Дніпра (рис. 1). 
Таке тяжіння населення та господарства формує поліцентричний (багатоядер-
ний) приморсько-фасадний тип територіальної організації господарства, який 
зумовлює величезну нерівномірність і контрастність господарського освоєння 
території регіону, що, в свою чергу, призводить до критичного та позакритич-
ного антропогенно-техногенного навантаження на природне середо вище.

Територіальну структуру антропогенного, а також техногенного наванта-
ження зумовлює система розселення регіону. В регіоні УП її головною осо-
бливістю є концентрація населення в приморській смузі. Загальна площа УП-
86360 км2, загальна чисельність населення УП – 4571,4 тис. чол. (2018 р.). 

До приморської смуги регіону УП віднесено 19 адміністративних районів 
Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, які мають безпосередній ви-
хід до моря, або, як Ренійський, Ізмаїльський, Вітовський, Миколаївський та 
Олешківський знаходяться в гирлах великих судноплавних рік.

В приморській смузі регіону Українського Причорномор’я загальною пло-
щею 32,118 тис. км², або 37,2% від загальної території регіону, на 1 січня 2018 
р. проживало – 2973,7 тис. чол., або 65,0 % від всієї кількості жителів УП. 
В межах Приморської смуги функціонує 16 одиниць міських поселень, 31 се-
лище міського типу та 745 сільських населених пунктів. Загальний показник 
густоти населення тут досить високий – 94 чол. на км² (в цілому по регіону 
УП він становить 54 чол. на км²). Більше ніж 40% сільського населення зосе-
реджено в районах Приморської смуги та тяжіють до агломерацій. Ключовим 
питанням лишається систематика поселень за рівнями їх антропогенно-техно-
генних навантажень. Очевидно, що вони залежать, в першу чергу, від людності 
поселень та його функціонального типу. 

Найбільше за рівнем демографічне навантаження припадає на досить вузь-
ку частину приморської смуги Одеської агломерації (до двох кілометрів від 
моря), де посилюється як селитебна, так і рекреаційна складові навантаження. 
Одеська агломерація в цілому характеризується найвищим рівнем розселен-
сько-демографічного навантаження в області. Порівняльний аналіз щільнос-
ті населення приміської зони (ПЗ) й Одеської області дає наступні показники 
концентрації населення. Середня щільність населення приміської зони (разом 
з Одесою) складає – 265,9 осіб/км2, в той час як загальна щільність населення 
Одеської області – 71,9 осіб/км2. В межах Одеської агломерації сформувались 
урбанізовані ареали, які охоплюють територію від м. Білгород-Дністровсько-
го до м. Южне. Тут знаходяться найбільш урбанізовані сільські території, які 
представлені здебільшого великими приміськими селами. Міста-райцентри в 
межах Одеської агломерації не перевищують за людністю 20 тис. осіб, мають 
виражені агропромислові функції. Чорноморськ та Южний, як міста-супутни-
ки Одеси, мають більшу людність та виражені портово-промислові функції. 
Посилюють розселенсько-демографічне навантаження в межах Одеської агло-
мерації такі райцентри, як смт Доброслав та Іванівка, які є більш віддаленими 
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Рис. 1. Антропогенно-техногенне навантаження в регіоні Українського Причорномор'я
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від Одеси, ніж Овідіополь і Біляївка, які не витримують конкуренції з облас-
ним центром в сенсі соціально-економічного потенціалу і в силу наближеності 
до мільйонного міста мають виконувати природоохоронні функції.

За останні десятиріччя минулого століття структуризувалась Херсонська 
міська агломерація, до якої відносяться Херсон з прилеглими містами Олешки 
(б. Цюрупинськ), Гола Пристань та цілий ряд селищ – Білозерка, Камишани, 
Зеленівка, Антонівка, Наддніпрянське, а також села Херсонської міськради та 
Білозерського району. Загальна площа агломерації складає біля 1,5 тис. км2 на 
якій проживає понад 440 тис. жителів. 

Миколаїв – розташований при впадінні річки Інгул у Південний Буг, за 
65 кілометрів від Чорного моря з населенням 494 тис. чол. На базі Миколаєва 
формується міська агломерація, до складу якої входять 6 міських поселень і 
139 сільських населених пунктів Вітовського, Миколаївського, Новоодеського, 
Очаківського районів. В межах агломерації проживає 643,1 тис. чол., населен-
ня, що становить 54,8 % від всієї чисельності населення області. Миколаївська 
міська агломерація належить до типу великих, моноцентричних, слаборозви-
нених. В межах Миколаївської міської агломерації формується досить потужна 
промислова агломерація з промислово-портовими функціями загальнонаціо-
нального і міжнародного значення. 

Одеса, Миколаєв та Херсон є поліфункціональними містами регіону, які 
концентрують значну частину адміністративних міських функцій, здійснюють 
транспортні, трудові, виробничі, комунікаційні зв’язки як на регіональному, 
так і на міжрегіональному та міжнародному рівні. Цим в значній мірі зумовле-
ні диспропорції в системі розселення регіону, наявність лакун у ієрархії систем 
розселення, і, в кінцевому вигляді, формує особливості каркасу антропоген-
ного навантаження в регіоні в цілому. Інші малі та середні міста Приморської 
смуги регіону УП в більшості відносяться до функціональних типів: агропро-
мислові, рекреаційно-туристичні, природоохоронні (рис. 1).

Приміські райони є найбільш проблемними з точки зору «гарячих точок» 
чи «гарячих ареалів» – окремих соціально-економічних об’єктів, що несуть в 
собі екологічну небезпеку: тут сконцентрована більшість складських примі-
щень непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, скотомо-
гильників, спостерігається найвища щільність відходів на одиницю території, 
високий рівень забруднення стічних вод. Гарячими ареалами можуть бути за-
бруднені водні об’єкти, кар’єри, зрошувальні системи, місця розміщення вій-
ськових частин.

В прилеглих до Одеси, Миколаєва та Херсону районах та міських агломера-
ціях сформувався специфічний тип високоінтенсивного приміського сільсько-
господарського виробництва зі спеціалізацією рослинництва на овочівництві, 
садівництві, ягідництві, зерновиробництві; у тваринництві на м’ясо-молочному 
скотарстві, свинарстві, птахівництві; цей тип має задовольняти потреби місь-
кого населення у продуктах.
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Для регіону УП характерні певні небезпечні екзогенні геологічні процеси, 
найбільш руйнівними з яких є зсуви, що розвинені сумісно з абразією на узбе-
режжі Чорного моря та лиманів. Найбільш активними є зсуви на морському 
узбережжі на ділянці Лебедівка – Сергіївка, де їх активізації сприяє інтенсивна 
абразія, посилена за рахунок впливу техногенних чинників. Довжина абразій-
но-зсувного схилу складає 77,2 км, з них на 9,85 км виконано інженерний за-
хист. Серед приморських міст зсувонебезпечні схили спостерігаються в Одесі 
та Чорноморську. Вздовж морського узбережжя Миколаївської області зареє-
стровано 21 зсув, з яких 20 % – активні. Одним із основних чинників розвитку 
зсувів є абразійні процеси. У Херсонській області загальна кількість виявлених 
зсувів дорівнює 33, розташовані вони виключно на правому схилі Дніпров-
ського лиману і схилах Каховського водосховища. 

Особливістю природокористування в Приморській смузі є інтенсивне вико-
ристання зрошуваних земель у межах розміщення значної кількості природних 
рекреаційних ресурсів, де згідно з нормативно-законодавчими актами (Водний 
Кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього середо вища») 
категорично забороняється використовувати технології вирощування сільсько-
господарських культур з застосуванням хімічних засобів захисту та мінераль-
них добрив. Особливу занепокоєність у науковців визиває вплив рисосіяння на 
гідрологічний і екологічний режим морської акваторії Чорного та Азовського 
морів. Рисові зрошувальні системи були побудовані у Херсонській області на 
площі 17,8 тис. га та Одеській на площі 13,0 тис. га і хоча вони частково ре-
конструйовані, частково не функціонують, тем не менш проблема сумісництва 
рекреаційного, біосферно-природоохоронного та сільськогосподарського при-
родокористування стоїть дуже гостро. В зону рисосіяння попадає Скадовська 
медична зона, Джарилгацький природний комплекс, Придунайський природ-
ний комплекс, які є унікальними рекреаційними та біосферними ресурсами. 
Територією приморської смуги проходять екологічні коридори міжнародного 
рівня – Чорноморсько-Азовський широтний, який є найважливішим природ-
ним коридором України, Нижньодунайський широтний, Дніпровський мериді-
анний та Дністровський меридіанний (рис. 1).

На другому місці за рівнем антропогенно-техногенного навантаження 
знаходяться: агломерація на основі Нової Каховки, Каховки та Бериславу, яка 
окрім цих трьох міськрад включає кілька прилеглих населених пунктів Ка-
ховського району, де на площі 330 км² проживає 115 тис. осіб; Первомайсько-
Южноукраїнська агломерація, що включає поряд із двома названими містами 
прилеглий Первомайський район та кілька сіл сусідніх Арбузинського й Дома-
нівського районів, де на площі 1,5 тис км² проживає 145 тис. осіб. В основі еко-
номіки обох агломерацій потужні енергетичні вузли (Південноукраїнська АЕС 
та Каховська ГЕС), а також чисельні підприємства обробної промисловості. 
Ще одна об’єднуюча риса – обидві агломерації витягнуті уздовж великих рік – 
Дніпра та Південного Буга, що в свою чергу створює напружену екологічну 
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ситуацію, оскільки розселенська мережа практично співпадає з екологічною 
природною мережею.

В межах Одещини вище за середній рівень АТН також має Придунайський 
субрегіон, в якому спостерігається як висока густота сільського населення – до 
39,6 чол./км2, так і вища за середню по регіону (594 чол.) людність сільських 
поселень до 2628 чол. В субрегіоні розміщується друге за чисельністю в Одесь-
кій області місто Ізмаїл, транспортно-промислові, агропромислові центри. Такі 
міста, як Рені, Кілія, Вилкове поєднують агропромислові, портові, туристично-
рекреаційні та природоохоронні функції. 

Субрегіон характеризується високоінтенсивним сільським господарством 
зонального типу за умов зрошення зі спеціалізацією рослинництва на вирощу-
ванні зернових, овочевих культур, виноградарстві, садівництві та розвинутим 
тваринництвом (м’ясо-молочне скотарство, вівчарство, свинарство та птахів-
ництво).

Райони цього субрегіону відносяться до районів з високою (вище 36%) пло-
щею земель придатних для розбудови екомережі [16]. Субрегіон перетинають 
важливі транспортні магістралі, серед яких найважливіша роль, звичайно, на-
лежить Дунайському водному шляху. Ріка Дунай, Дунайські плавні володіють 
значним біосферним потенціалом, але існують протиріччя між природоохо-
ронними та транспортно-економічними функціями. Зокрема, необхідна акти-
візація використання Дунайського водного шляху в контексті розвитку Крит-
ського МТК №7. 

У Подільському субрегіоні переважання агропромислових функцій вкупі зі 
значною чисельністю населення зумовлює досить велике розселенсько-демо-
графічне навантаження. Показники густоти сільських поселень в розрахунку 
на одиницю площі свідчать про те, що північні райони мають досить високі 
показники – на кожні 100 км2, припадає 3,6 сільських поселень (по регіону в 
цілому – 3,1). Сільські населені пункти розміщені на значній відстані один від 
другого – в середньому 5,3 км, та характеризуються вище за середню (594) по 
регіону людністю. Це пов’язано як з більш сприятливими тут природно клі-
матичними умовами (зона лісостепу), так і деякими історико-географічними 
особливостями та умовами заселення і господарського освоєння цього краю. 
Такі міста субрегіону як Подільськ, Балта, Кодима та смт Саврань виконують 
адміністративно-управлінські, агропромислові, промислові, транспортні та 
природоохоронні функції (рис. 1). 

Загальний рівень АТН в цьому субрегіоні оцінюється як середній. Тут розви-
нуто середньоінтенсивне сільське господарство зонального типу з розвинутим 
зерновим господарством, з меншим значенням технічних культур та тваринни-
цтва напівекстенсивного типу (молочно-м’ясне скотарство, свинарство). Тери-
торією субрегіону проходять важливі залізничні, автомобільні, трубопровідні 
транспортні шляхи; Подільськ і Балта є значними транспортними центрами. 
Місто Подільськ формує урбанізовану зону, витягнуту вздовж залізничного 
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шляху. Розташування переважної більшості поселень у долинах малих річок, 
де розвантаження стоків накладається на водозабір, створює дуже напружену 
ситуацію. Крім того, розселенська мережа практично співпадає з екологічною 
природною мережею. Стосовно «гарячих точок» вирізняється Савранський ра-
йон, де присутня значна кількість складів небезпечних речовин, скотомогиль-
ників, немає паспортизованих сміттєзвалищ.

Середній рівень АТН мають також сільськогосподарські райони, які роз-
ташовані на сході та південному сході регіону УП в зоні зрошуваного земле-
робства – Великолепетиський, Великоолександрівський, Верхньорогачицький, 
Іванівський, Новотроїцький, Нижньосірогозький, Чаплинський, Каланчаць-
кий, Голопристанський. Це райони високоінтенсивного сільського господар-
ства зонального типу за умов зрошення зі спеціалізацією рослинництва на 
вирощуванні зернових, овочевих культур, виноградарстві, садівництві та роз-
винутим тваринництвом (м’ясо-молочне скотарство, вівчарство, свинарство та 
птахівництво). Не дивлячись на те, що ці райони мають найменші по регіо-
ну УП показники щільності населення 13-17 осіб на 1 км2, це найбільш роз-
орані території у межах всього регіону, в яких площа сільськогосподарських 
угідь доходить до 93%, в той час показники заповідності найнижчі – від 0,0 до 
0,83%, все це і зумовлює рівень АТН.

Найбільш складні екологічні обставини склалися навколо зрошувальних 
систем, розташованих у районах, прилеглих до Чорного та Азовського мо-
рів, а також в районі річки Інгулець, негативний тиск екологічних обставин 
пов’язаний з вторинним осолонцюванням, засоленням і підтопленням ґрун-
тів. Найбільші за площею підтоплення райони – Білозерський, Генічеський, 
Голопристанський, Каланчацький, Новотроїцький, Скадовський та Олеш-
ківський (Херсонська область), всього у межах Херсонщини підтопленими 
є 11,3 тис км2 площі, у Миколаївській області – 17,03 тис. км2, Одеській – 
близько 20,5 тис. км2 .

Центральна частина регіону УП (Захарівський, Ширяєвський, Великоми-
хайлівський, Миколаївський райони Одещини, Березівський, Веселинівський, 
Доманівський, Баштанський, Березнегуватський, Великоолександрівський, 
Високопільський, Казанківський) характеризується найнижчим порівняно з 
іншими субрегіонами рівнем АТН. Тут спостерігається невисока густота на-
селення – до 20 осіб на 1 км2. Для цих районів характерні вищі за середній 
показники густоти сільського розселення – 4,6-5,6 на 100 км2, але низькі по-
казниками людності сільських поселень 222-325 чол. Районні центри не до-
сягли рівня міжрайонного центру розселення, виконують агропромислові та 
адміністративно-управлінські функції (рис. 1). Транспортні магістралі не віді-
грають значного впливу на довкілля та економічну діяльність. В цих районах 
спостерігається найменша кількість складських приміщень з забороненими 
і непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин. Нато-
мість відмічаються незадовільні показники забезпеченості сміттєзвалищами. 
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Це райони середньоінтенсивного сільського господарства зонального типу з 
розвинутим зерновим господарством, з меншим значенням технічних культур 
та тваринництва напівекстенсивного типу (молочно-м’ясне скотарство, сви-
нарство). Центральні райони відносяться до районів з оптимальною (26-35%) 
та високою (36-70%) часткою територій, що можуть бути включені до регіо-
нальної екомережі [16]. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, каркас антропогенно-техногенних навантажень регіону 
УП має чітко виражений приморсько-фасадний характер. Приморська смуга 
в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської агломерацій створює своє-
рідний „епіцентр” формування АТН, вплив якого поширюється на приміські 
і тяжіючі до обласних центрів адміністративні райони. Приморські території 
Задністров’я слугують своєрідним «коридором», що пов’язує Одеську агломе-
рацію з іншим ареалом високого АТН – Придунав’ям. В приморській смузі 
АТН стає менш напруженим лише на лівобережжі Дніпра, завдяки відсутнос-
ті крупних населених пунктів та супроводжуючої їх господарської діяльності. 
Каркас АТН «витончується» в центральній та північно-степовій частині регі-
ону і збільшується на півночі, в лісостепу, на територіях найбільш раннього 
заселення регіону.

Визначення та картографування каркасу антропогенно-техногенних наван-
тажень регіону УП має важливе наукове і прикладне значення. Воно дозволяє 
співставити природний та антропогенно-техногенний каркаси регіону, виявити 
найбільш проблемні ареали. В подальшому на основі інтегральної картосхеми 
маємо можливість розробити заходи нівелювання шкідливого впливу АТН, об-
ґрунтувати в процесі геопланування стратегію раціональної територіальної ор-
ганізації природи – населення – господарства з метою досягнення екологічної 
безпеки і підвищення якості життя суспільства.
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КАРКАС АНТРОПОГЕННЫХ-ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК 
НА РЕГИОН УКРАИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Резюме В статье рассмотрены вопросы исследования каркаса антропогенно-
техногенной нагрузки как направление обеспечения рационального использо-
вания территории в условиях роста конфликтности и конкурентности видов 
хозяйственной деятельности региона. Обозначены проблемы связанные с от-
сутствием сопоставимого анализа природного каркаса экологической безопас-
ности региона и каркаса антропогенно-техногенных нагрузок. Охарактеризо-
ваны структурные компоненты каркаса антропогенно-техногенных нагрузок 
для региона Украинского Причерноморья. Определен уровень антропогенно-
техногенной нагрузки на субрегиональном уровне для региона Украинского 
Причерноморья.

Ключевые слова: планирование территории, регион Украинского Причерно-
морья, каркас экологической безопасности, уровень антропогенно-техноген-
ной нагрузки.
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THE FRAME OF ANTHROPOGENIC-TECHNOGENIC LOADS 
TO THE UKRAINIAN BLACK SEA REGION

Abstract 
Problem Statement and Purpose The article deals with the research of the framework 
of anthropogenic and technogenic loading as a direction of ensuring the rational use 
of the territory in the conditions of increasing conflict and competitiveness of the 
types of economic activity in the region. The purpose of the work is to construct 
an integrated scheme of anthropogenic and technogenic loads and to estimate the 
level of anthropogenic- technogenic loads of the Ukrainian Black Sea region. The 
object of the study is the framework of anthropogenic and technogenic loads. The 
subject of research is spatial distribution of structural elements of a framework of 
anthropogenic and technogenic loads.
Data & Methods The construction of the integrated map of anthropogenic and 
technogenic loads is based on the data of the National Atlas of Ukraine, maps of the 
regional ecological network and recreational zoning of the territory of the Ukrainian 
Black Sea region, which were developed by the authors in previous studies, the 
stock materials of the department of economic and social geography and tourism 
of the Odesa I. I. Mechnikov National University. As a methodological basis, the 
developments described in the scientific papers published by O. G. Topchiev are 
used. In this paper were used general scientific methods in geographic research, 
mapping, comparative-geographical, and statistical methods.
Results The framework of anthropogenic-technogenic loads on the natural 
environment of the region is a kind of antipode of the natural framework of ecological 
safety of the region. Its structural elements are settlements, transport communications, 
land of various economic purposes and use, as well as socio-economic objects that 
carry an environmental hazard. The influence of the population with its production 
activity on the natural environment can have several levels from admissible, to 
critical and extracurricular. The Ukrainian Black Sea region due to its maritime 
position is characterized by the seaside-facade type of territorial organization of the 
economy, which in turn leads to uneven anthropogenic and technogenic load on the 
natural environment. The territorial structure of anthropogenic as well as technogenic 
loading is determined by the system of resettlement of the region. The highest level 
of anthropogenic-technogenic load falls on a fairly narrow part of the coastal strip 
of the Odesa agglomeration, suburbs of Mikolaev and Kherson. In the second place 
in terms of anthropogenic-technogenic load are: agglomeration on the basis of Nova 
Kakhovka, Kakhovka and Berislav, as well as agricultural areas located in the east 
and south-east of the Ukrainian Black Sea region. In the Odesa region, above the 
average level, the anthropogenic and technogenic loads also has the Danube and 
Podilsk regions. The central part of the region is characterized by the lowest level 
compared with other subregions. Identification and mapping of the framework of 
anthropogenic-technogenic loads to the region allowed to compare the natural and 
anthropogenic frames to the region, to identify the most problematic areas, which 
in turn will provide an opportunity to substantiate the strategy of rational territorial 
organization of nature-population-economy in the process of territory planning.

Keywords: territory planning, the region of the Ukrainian Black Sea coast, the 
framework of ecological safety, the level of anthropogenic and technogenic loads.
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МИКРОБЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ КАК ФАКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Геологические риски являются специфическими рисками при строительстве 
и эксплуатации зданий и сооружений, оказывающие значительное влияние 
на принятие решений по строительству, реконструкции, разработке схем за-
щиты, обоснованию инвестиций. В статье на основе применения инженерно-
геодинамического анализа, включающего историко-геологические, структур-
но-тектонические, геоморфологические, гидрогеологические характеристики 
геологической среды территории инфекционной больницы г. Одессы и инстру-
ментальных измерений деформаций и перемещений конструктивных элемен-
тов технологического туннеля, накопленных за 40-летний период эксплуата-
ции, выделены участки потенциального геологического риска. Показано, что 
иерархически-блоковое строение территории, для которой характерен непре-
рывный и дифференцированный характер перемещения геоблоков разного по-
рядка, в том числе и соизмеримых с линейными размерами зданий и сооруже-
ний, является одним из ключевых факторов геологических рисков. 

Ключевые слова: микроблоковая структура геологической среды, инженер-
ная геодинамика, геологический риск. 

ВВЕДЕНИЕ
Геологическая среда городов как динамическая подсистема включает в себя 

множество взаимосвязанных элементов, таких как почвы, горные породы, 
подземные воды и др. В их взаимодействии проявляется широкий спектр инже-
нерно-геологических (инженерно-геодинамических) процессов, оказывающих 
определяющее влияние на принятие решений по строительству, реконструк-
ции, разработке схем защиты, обоснованию инвестиций и т. д. 
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В этих условиях одной из главных задач территориального развития го-
рода становится оценка геологического риска, направленная на обеспечение 
безопасности проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений. Под 
геологическими рисками мы вслед за [12, 23, 27, 30 и др.] понимаем вероят-
ность активизации и проявления природных или техногенных геологических 
процессов на определенной территории или вероятностная мера геологичес-
кой опастности, установленная для определенного объекта в виде возможных 
потерь за определенное время.

Процесс оценки геологического риска при проектировании и эксплуатации 
зданий и сооружений – это масштабное и комплексное исследование, глав-
ная задача которого определить основные факторы, приводящие к аварийной 
ситуации с геологической точки зрения, а также выявить вероятность того, 
что эти факторы активизируются под влиянием каких-либо природных или 
техногенных событий. 

Результаты исследований последних десятилетий [1, 2, 3, 5, 7-9, 11, 13, 16-
18, 20, 25-26, 28, 29 и др.] показывают, что существенную роль в деформаци-
ях зданий и сооружений, формировании и динамике оползневых процессов, 
особенностях режима подземных вод играет неоднородность геологической 
среды, выраженная в ее иерархически-блоковой, в том числе микроблоковой 
структуре. Последняя, предопределяет высокую чувствительность блоков к 
нарушению их равновесия за счет любого, даже самого, казалось бы, незна-
чительного влияния внешних факторов – техногенных [16 и др.], космических 
[4, 6, 7, 11, 19-21, 24 и др.] и др. А это может приводить к избирательному раз-
рушению зданий, сооружений и коммуникаций.

Главными элементами иерархически-блоковой структуры являются 
межблоковые зоны – зоны наибольшего инженерно-геодинамического риска. 
Именно с такими зонами могут быть связаны деформации зданий и соору-
жений. Важно подчеркнуть, что система геоблоков и зон повышенной про-
ницаемости не является инертной. Известен ряд достоверных признаков со-
временной подвижности геоблоков и изменчивости свойств вещества в зонах 
повышенной проницаемости [7, 8, 11, 19-21, 25, 26 и др.].

Опыт применения геодинамического анализа [1, 2, 17, 18], как комплекса 
геоисторических, структурно-тектонических и инструментальных исследова-
ний, показывает его эффективность в изучении инженерно-геодинамических 
условий территорий, оказывающих значительное влияние на безаварийное 
функционирование зданий и сооружений.

Одним из самых старых зданий г. Одессы и памятником архитектуры наци-
онального значения является здание инфекционной больницы, расположенное 
в начале улицы Пастера. Двухэтажное здание больницы, выполненное в стиле 
классицизма, построил в 1804-1807 годах французский архитектор-эмигрант 
на русской службе Жан Тома де Томон. В 1821-м к этому зданию пристроили 
два полукруглых полуциркульных крыла, спроектированные Джованни (Ива-
ном) Фраполли, братом знаменитого одесского зодчего Франца Фраполли. 
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К территории ифекционной больницы с востока (рис. 1) примыкает ополз-
невой склон, который сформирован обвалами блоков известняка и оползнями 
выдавливания с неглубокой деформацией меотических глин. По историческим 
и литературным данным [14, 15] в декабре 1886 года в ограде и зданиях город-
ской больницы появились широкие трещины и часть территории прибровоч-
ной части плато сместилась вниз на 3,0 – 3,5 м. В результате оползня на склоне 
на отметках нижней части пласта известняка сформировались выходы источ-
ников подземных вод. В районе ул. Приморской и спуска Маринеску оползни 
происходили в 1870, 1886, 1892, 1956 гг. В процессе изысканий, проводившихся 
на оползневом склоне в районе инфекционной больницы в разные годы, было 
установлено, что поверхности оползневых смещений формировались в толще 
меотических отложений на двух гипсометрических уровнях +11,0 м и +6,0 м, 
где встречаются прослои и линзы водонасыщенных и пластичных супесей.

Для предотвращения оползневых процессов в 1890 – 1891 гг на участке 
между спусками Херсонским и Маринеску (бывший Нарышкинский) была 
оборудована дренажная штольня протяженностью 57,6 м. 

Современными наблюдениями установлено, что, несмотря на выполненные 
противооползневые мероприятия, склон в районе инфекционной больницы на 
протяжении многих десятилетий продолжает испытывать оползневые дефор-
мации. Об этом свидетельствуют следующие факты: вывод из эксплуатации 
дренажной системы (участок штольни на расстоянии 7,5 м от входа имеет 
обратный уклон и до самой кровли затоплен водой), трещины в стенах зда-
ний давней постройки, а также трещины, разделяющие пласт известняка на 
отдельные блоки. Некоторые из них размером 2 – 3 м запрокинуты на угол 5 – 
10 градусов в сторону плато

Нами предпринята попытка оценить инженерно-геодинамические усло-
вия территории Одесской городской инфекционной больницы, расположен-
ной в исторической части г. Одессы, на основании параметров, потенциаль-
но способных выявить зоны наибольшего инженерно-геологического риска, 
связанные с межблоковыми зонами. 

Как известно, различные виды цифровой обработки рельефа какой-либо 
поверхности направлены на выявление «скрытых» структурно-тектоничес-
ких элементов. На основе этих количественных данных современные методы 
цифрового картографического моделирования позволяют выявить трехмерную 
сеть структурно-тектонических неоднородностей (линеаментные градиентные 
зоны различной природы), что принципиально важно для корректной инже-
нерно-геологической, эколого-геологической и геодинамической оценки со-
стояния геосреды.

Целью настоящей статьи является инженерно-геодинамическая оценка 
территории Одесской инфекционной больницы и выявление участков потен-
циального геологического риска. В данной работе мы также намерены обосно-
вать тезис о том, что геодинамический фактор является одним из ключевых 
факторов геологических рисков при проектировании и эксплуатации зданий и 
сооружений.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения основных структурно-тектонических особенностей После-
сарматского яруса на территории инфекционной больницы использовались 
данные инженерно-геологических изысканий, выполненные в разные годы 
проектно-изыскательскими организациями (институтами «Одессакоммунпро-
ект» и «Фундаментпроект», КП «Проходчик», Центром инженерно-проектных 
изысканий»). Данные бурения (стратиграфическая принадлежность, лито-
логия, абсолютные отметки слоев, уровни подземных вод) по 83 скважинам 
(рис 1), вскрывшими красно-бурые глины, понтические и меотические отло-
жения, подземные воды легли в основу электронной базы данных, предназна-
ченной для цифрового картографического моделирования и построения релье-
фа поверхностей, его производных и мощностей слоев.

Все карты строились с использованием общепринятых методик, реали-
зованных в программном пакете Golden Software Surfer. 

Рис. 1. Карта фактического материала

1 – буровые скважины; 2 - существующие строения; 3 – технологический туннель постройки 
1970 г; 4 – штольня постройки 1892 г; 5 – оползневой склон; 6 -линии геологических разрезов.

Как известно, в соответствии с идеологией этого пакета, в основе цифро-
вой обработки рельефа поверхностей лежит создание по исходным данным 
базового сеточного интерполяционного файла с заданным шагом между узла-
ми прямоугольной сетки. Затем при любом виде цифрового моделирования 
выполняется то или иное математическое преобразование чисел, характери-
зующих узлы интерполяционной сетки (элементарные площадки); результаты 
записываются в новый (дочерний) сеточный файл, аналогичный по структуре 
исходному. По данным дочернего файла строится карта изолиний.
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На основе построенных цифровых моделей рельефа вычислялись морфоме-
трические параметры, которые потенциально способны выявить градиентные 
зоны, т.е. зоны, в пределах которых наблюдается аномально быстрое измене-
ние отметок рельефа в том или ином направлении. Известно, что такие зоны, 
являются признаком дифференцированных движений геоблоков различного 
масштаба, вплоть до самых мелких с характерным размером в первые десятки 
метров [1-3, 7-9, 11, 16-18, 20-22 и др.]. В этой связи были построены карты 
градиентов рельефа кровли понтических известняков и меотических глин. Во 
всех случаях интерполяция выполнялась крайгинг-методом.

Параметр, характеризующий градиенты (крутизну) рельефа в данной точ-
ке вычислялся следующим образом. Для каждого узла базовой интерполяци-
онной сетки вначале определяется азимут так называемого градиентного на-
правления, т.е. направления максимального наклона элементарной площадки 
в данном узле сетки. Затем вычисляется угол (в градусах) наклона площадки 
в этом градиентном направлении. По существу параметр характеризующий 
градиенты рельефа – это первая производная по пространству, вычисленная 
не в каком-то одном направлении, а в направлении максимального наклона 
элементарной площадки в данном узле сетки. Изолинии параметра «градиента 
рельефа» это линии одинаковых максимальных углов наклона исходной по-
верхности. Градиент рельефа равный нулю соответствует горизонтальной пло-
щадке, меньше нуля – уклонам вниз, больше нуля – уклонам вверх.

Инструментальными методами были выполнены измерения деформаций и 
перемещений конструктивных элементов технологического туннеля (рис. 1), 
накопленных за 40-летний период эксплуатации (1970-2011 гг.). Диаметр тун-
неля в вертикальном и горизонтальном направлениях измерен лазерным даль-
номером Leica Disto A3 с точностью +- 2,0 мм по 199 кольцам тюбингов; ниве-
лировка лотка туннеля выполнялась с шагом 5,0 м лазерным автоматическим 
тахеометром SOCIA с точностью ± 1,0 мм. Изменения отметок лотка туннеля 
определялись по отношению к начальной точке у входа туннель.

Последующая обработка исходного ряда данных нивелирования сводилась 
к преобразованию его в эквидистантный ряд методом линейной интерполяции 
с шагом равным 0,75 м (использован программный пакет Matlab), что соответ-
ствует расстоянию между замерами деформаций колец тюбингов. После этого 
рассчитывались градиенты изменений высотных отметок (первая производ-
ная) между соседними точками нивелирования вдоль туннеля. Для выявления 
пространственной периодичности в изменениях градиентов и периодичности 
в изменениях вертикальных деформаций выполнялся спектрально-гармони-
ческий анализ (Фурье-преобразование), реализованный в программном пакете 
Statistica. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Геолого-геоморфологическая характеристика. С геоморфологической 
точки зрения, территория городской больницы расположена в пределах пла-
то, абсолютные отметки которого плавно понижаются с южного угла участка 
по всем направлениям. В геологическом строении принимают участие породы 
меотического, понтического, плиоценового, четвертичного возраста. При этом 
лессовидные суглинки и красно-бурые глины встречены скважинами только в 
южной, наиболее приподнятой части участка. На остальной территории, ве-
роятно, вследствие эрозионных процессов и хозяйственной деятельности они 
отсутствуют. Техногенные отложения распространены в пределах всего участ-
ка и залегают преимущественно на понтических известняках за исключением 
южного участка, где они подстилаются лессовидными суглинками. Их мощ-
ность на бóльшей части территории не превышает 1,0 – 2,0 м. Исключение 
составляет восточный участок, где их мощность достигает 7,0 м и зона рез-
кого увеличения мощности техногенных грунтов вытянутая в северо-запад-
ном направлении. Это позволяет предположить, что в период хозяйственно-
го освоения этой территории в начале 19 столетия в восточной части участка 
существовал эрозионный врез (овраг), который был засыпан и спланирован. 
Дополнительным подтверждением этому служит отсутствие красно-бурых 
глин и лессовых грунтов на значительной части территории, которые могли 
быть удалены эрозионными процессами.

На размытой поверхности меотиса залегают понтические отложения, 
представленные преимущественно известняками. Для понтических известня-
ков весьма характерна системная трещиноватость, плотность которой замет-
но изменяется от места к месту. Известняки разбиты трещинами различного 
направления. Они имеют различную ширину (от нескольких мм до 50 – 60 
см), иногда заполнены обломками известняка или чаще красно-бурыми гли-
нами. В количественном отношении преобладают трещины северо-западного 
направления, по которым преимущественно происходило формирование кар-
ста (в пределах участка расположена пещера П-129 «Пасхальная»). Трещины 
в известняках группируются в две основные системы – ортогональную и диа-
гональную. 

Нами построены картографические модели градиентов поверхности ре-
льефа наиболее значимых, в контексте данной работы, геологических поверх-
ностей (пластических песчано-глинистых отложений меотиса и «хрупких» 
понтических известняков), которые потенциально способны выявить струк-
турно-тектонические, морфологические и неотектонические особенности гео-
логической среды;

Анализ карты максимального абсолютного градиента рельефа кровли пон-
тических известняков (рис. 2) показывает, что наибольшие величины этого па-
раметра приурочены к прибровочной части плато, в пределах которой отмеча-
ется запрокидывание пласта известняка и по зонам вертикальных смещений 
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сформированы отдельные блоки с линейными размерами 10 – 20 м. В пределах 
остальной части территории относительно более высокие величины этого па-
раметра формируют линеаменты, местоположение которых также указывает 
на наличие смещений и разрывов блоков пласта известняка. 

Рис. 2. Карта максимального абсолютного градиента рельефа кровли 
 понтических известняков

1 – изолинии максимального абсолютного градиента рельефа кровли понтических известняков; 
2 - существующие строения; 3 – технологический туннель постройки 1970 г; 4 – штольня по-
стройки 1892 г; 5 – оползневой склон

Анализ рельефа меотических отложений свидетельствует о том, что важным 
элементом геологического строения исследуемой территории следует считать 
достаточно выраженный крупно-складчатый характер поверхности меоти-
ческих глин (абсолютные отметки изменяются от 19,2 м до 21,6 м). Известно, 
что складчатый рельеф поверхности глин обусловлен их пластическими де-
формациями, проявляющимися при дифференцированных блоковых движени-
ях, а также в период подготовки оползней [10]. Вместе с тем, есть основания 
считать, что пространственная структура рельефа кровли меотических отло-
жений, – направление и шаг линейно вытянутых участков поднятий и пони-
жений, – подчинена структурным особенностям массива пород. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что максимальные величины градиентов выявлены 
вблизи прибровочной части плато и в районе аварийного полуциркульного зда-
ния (рис. 3). 

Таким образом, анализ градиентных карт (рис. 2, 3) свидетельствует о том, 
что на территории инфекционной больницы участки повышенных градиен-
тов рельефа действительно существуют; их можно объединить в линейно 
вытянутые зоны, ориентированные в ортогональном и диагональном направ-
лениях. Характерный «шаг» между градиентными зонами составляет от 50 
до 100 м.
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Рис. 3. Карта максимального абсолютного градиента рельефа поверхности  
меотических отложений

1 – изолинии максимального абсолютного градиента рельефа кровли меотических отложений; 
2 - существующие строения; 3 – технологический туннель постройки 1970 г; 4 – штольня по-
стройки 1892 г; 5 – оползневой склон

Гидрогеологические условия. Первый от поверхности водоносный гори-
зонт на территории городской инфекционной больницы приурочен к подошве 
понтических известняков. Водоупором служат меотические глины, поверх-
ность которых в целом наклонена в северо-западном направлении. Водовме-
щающими породами являются преимущественно известняки, для которых 
характерны резкие колебания водообильности, связанные с различной степе-
нью их трещиноватости и кавернозности. В связи с почти полным отсутстви-
ем в пределах исследуемой территории красно-бурых глин, которые являются 
водоупором грунтовых вод, питание понтического водоносного горизонта осу-
ществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
утечек из водонесущих коммуникаций.

Абсолютные отметки уровня подземных вод в пределах участка исследова-
ний изменяются от +22,4 м в центральной части территории до 19,0 – 20,0 м в 
северо-западной части. 

Структура потока имеет форму купола и носит радиальный характер расте-
кания. Это указывает на то, что основная часть его ресурсов формируется на 
месте – в пределах территории горбольницы. В центральной части территории 
мощность понтического водоносного горизонта составляет 1,0 – 2,0 м (рис. 4). 
Наиболее существенное уменьшение мощности потока наблюдается в северо-
западном направлении, где в области его разгрузки расположена дренажная 
штольня, построенная в 1892 году.

Картографическое моделирование на основе данных геологического буре-
ния позволило установить местоположение и характерные простирания зон 
возможной современной тектонической активизации. 
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Рис. 4. Карта мощности понтического водоносного горизонта

1 – изолинии мощности понтического водоносного горизонта; 2 - существующие строения; 
3 – технологический туннель постройки 1970 г; 4 – штольня постройки 1892 г; 5 – оползневой 
склон

Второй этап исследований предусматривал ответ на вопрос, какие из 
этих зон и участков потенциального риска действительно активизируют-
ся в настоящее время. Ответ на этот вопрос получен по результатам анализа 
данных инструментальных наблюдений за деформациями и перемещениями 
конструктивных элементов технологического туннеля 

Инструментальные измерения в технологическом туннеле постройки 
1970 года. Как было показано в ряде работ [3, 16, 22], в качестве инструмента 
для выявления и изучения высокочастотной тектонической разблоченности це-
лесообразно использовать линейные сооружения относительно большой про-
тяженности, по которым осуществляются инструментальные наблюдения. На 
территории городской инфекционной больницы таким инструментом может 
служить технологический туннель, построенный в 1970 году. 

Устье входа в туннель находится на территории очистных сооружений 
больницы, в нижней части уступа плато. Заложен туннель в известняке, в про-
слое так называемого пильного известняка. Отметка дна туннеля, на входе, со-
ставляет 22,0 м, отметка поверхности плато над входом – 33,6 м.

Учитывая, что по трассе туннеля абсолютные отметки кровли меотических 
глин находятся в диапазоне 19,5 – 20,5 м он пройден на 1,5 – 2,0 м выше кров-
ли меотических глин. Туннель является гибким, субгоризонтальным сооруже-
нием, которое чутко отражает характер деформаций, происходящих в массиве 
пород. В целом, туннель представляет собой типовое подземное сооружение 
аналогичное дренажным штольням, расположенным в городе, по побережью. 
Длина туннеля от входа в обрыве до ствола – 150 м. Сечение туннеля круглое, 
диаметр в свету 2,2 м. Облицовка сделана из стандартных железобетонных тю-
бингов, шириной 75 см, уложенных в кольцо (по 4 тюбинга). Сочленения всех 
тюбингов находятся на вертикальной и горизонтальной осях (то есть в кровле, 
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на дне и по центрам боковых стенок). В период строительства по технологи-
ческим условиям производства работ диаметр туннеля по внутреннему сече-
нию составлял 2,2 м. 

Характер распределения величин вертикальных деформаций вдоль туннеля 
показан на рис. 5. Полученные данные характеризуют накопленные деформа-
ции по каждому кольцу тюбингов за последние 40 лет. 

Рис. 5. Деформации туннеля в вертикальном сечении

В рельефе лотка туннеля достаточно четко выражены его изменения, 
которые связаны с наклонами и подъемами его отдельных участков. Эти данные 
преобразованы в трехмерную модель туннеля, которая приведена на рис. 6.

Рис. 6. Трехмерная модель туннеля (оттенками цвета показаны различия  
вертикального и горизонтального диаметров колец тюбингов)

Для выявления пространственной периодичности в изменениях градиентов 
и периодичности в изменениях вертикальных деформаций выполнялся спек-
трально-гармонический анализ (Фурье-преобразование). 
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Из результатов сравнения периодограмм (рис. 7) видно, что в деформациях 
колец тюбингов и градиентах изменений отметок лотка туннеля выявляются со-
впадения на двух пространственных периодах: 1) 22,7 – 24,0 м; 2) 30,3- 31,8 м. 

Рис. 7. Сравнение периодограмм вертикальных деформаций колец тюбингов  
и градиентов изменений высотных отметок лотка туннеля

Этот факт свидетельствует о том, что деформации тюбингов подчиняют-
ся деформациям массива пород и происходят согласованно. Именно поэтому 
деформации туннеля носят ярко выраженный дискретный характер. В этой 
связи важно подчеркнуть, что аналогичный дискретный характер деформаций 
выявлен в дренажной штольне, построенной в 1890 г. (рис 1) и в радиальных 
деформациях дренажной галереи и штолен противооползневого комплекса 
Одесского побережья [3, 22].

В 1891 году, как отмечено в работе И. Ф. Синцова [15], в облицовке штольни 
появились трещины, а в результате оползня, который произошел в начале 1892 
года на смежном участке (южный участок территории больницы), дебит штоль-
ни существенно снизился и к 1897 году сброс дренажных вод прекратился. 
В контексте данной работы важным являеться следующее обстоятельство «На 
разръзъ этой штольни (рис. 8 - вставка авт.) хорошо видно, что пройденные 
ею породы надломлены вертикальными трещинами и въ нъкоторыхъ мъстахъ 
изогнуты зигзагообразно. Вѣ разстояніи 9,55 саж. (20,28 м – прим. авт.). Отѣ 
начала штольни всѣ слои сдвинуты на 15 вершковѣ (0,67 м – прим. авт.), мно-
гія породы сильно искажены, а синій глей совсѣмѣ потерял слоистость и 
перешелъ въ пластичное состояніе. Только нъкоторые ключи родниковой воды 
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стекаютъ въ дренажную канаву, а остальные уклоняются отъ нея (по сдвигу) 
въ ту или другую сторону» [15 c. 198-199]. 

Рис. 8. Разрез штольни 1890 г.

(Копия с чертежа 3, приложенного к книге И. Ф. Синцова [15]. Единицы измерений на мас-
штабной линейке приведены в саженях (1 саж. – 2,1336 м) 

Таким образом, рис. 8 показывает, что не только на оползневом склоне, но и 
на участке штольни, пройденной в коренных породах, выявлены зоны смеще-
ний и разрывов с шагом 6-12 м.

Для примера на рис. 9 приведены тектонические нарушения вдоль геоло-
гического разреза IV-IV (рис. 1), выделенные по геологическим параметрам и 
инструментальным данным. 

Важно подчеркнуть, что параметры многих линеаментов (азимуты про-
стирания, расстояние между линеаментами одного направления) рельефа по-
верхности меотических отложений и линеаментов, выявленных по простран-
ственной структуре рельефа кровли пласта известняка, а также деформациям, 
зафиксированным в технологическом туннеле хорошо согласуются друг с дру-
гом. Однако, как видно из рис. 9 тектонические нарушения, выявленные по 
деформациям туннеля отличаются заметно меньшим характерным «шагом» 
между градиентными зонами. В этом случае выявляются «блоки» и «зоны» 
с шагом 20-30 м. Можно предположить, что это связано с бóльшей, чем в 
случае геологических поверхностей, разрешающей способностью данных 
инструментальных измерений.

На основе геодинамического анализа всех картографических моделей со-
ставлена карта градиентных зон и участков повышенного геологического рис-
ка (рис. 10).

Анализ приведенных результатов картографического моделирования дает 
основания для вывода о том, что значительная часть наблюдаемых градиентных 
линеаментов находится под непосредственным конт ролем системы различно 
ориентированных дизъюнктивов, которые формируют структурно-тектоничес-
кий план территории городской инфекционной больницы.
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Рис. 9. Тектонические нарушения, выделенные по результатам картографического 
моделирования и инструментальным измерениям

А – геологический разрез IV-IV (вдоль туннеля); B – график деформаций колец тюбингов вдоль 
туннеля; C – график градиентов изменений высотных отметок лотка туннеля; D – трехмерная 
модель туннеля. 1 – тектонические нарушения, выделенные по результатам картографического 
моделирования рельефа поверхности понтических и меотических отложений; 2 – тектониче-
ские нарушения, выделенные по результатам инструментальных измерений в туннеле

Рис. 10. Градиентные зоны и участки повышенного геологического риска на территории 
городской инфекционной больницы

1 – градиентные зоны и участки повышенного геологического риска; 2 - существующие строе-
ния; 3 – технологический туннель постройки 1970 г; 4 – штольня постройки 1892 г; 5 – ополз-
невой склон
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ВЫВОДЫ

1. Дизъюнктивные нарушения, формирующие иерархически-блоковую 
структуру геологической среды территории Одесской инфекционной город-
ской больницы представляют зоны повышенного геологического риска.

2. Для зон повышенного геологического риска типичны экстремальные 
градиенты скоростей и деформаций, обусловленные дифференцированным 
характером блоковых движений, именно такие зоны могут приводить к из-
бирательному разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и служить 
предпосылкой к снижению устойчивости склонов.

3. Территория городской инфекционной больницы и прилегающий к ней 
оползневой склон является социально важным, геологически сложным и гео-
динамически «живым» природным объектом. Поэтому в ближайшее время 
крайне необходима организация на данной территории дополнительных ин-
женерно-геологических изысканий и комплексного мониторинга геологичес-
кой среды, в частности создание опорных участков геодезических наблюдений 
на локальных объектах в соответствии с картой градиентных зон и участков 
повышенного геологического риска.

4. Предложенный методический комплекс может успешно применяться на 
урбанизированных территориях для выявления участков потенциального гео-
логического риска, связанных с межблоковыми зонами. 
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МІКРОБЛОКОВА БУДОВА ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЯК ФАКТОР ГЕОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ УРБАНІЗОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ

Резюме
Геологічні ризики є специфічними ризиками при будівництві та експлуатації 
будівель і споруд, що роблять значний вплив на прийняття рішень по будівництву, 
реконструкції, розробки схем захисту, обґрунтування інвестицій. Результати 
досліджень останніх десятиліть показують, що суттєву роль в деформаціях 
будівель і споруд, формуванні і динаміці зсувних процесів, особливості режи-
му підземних вод відіграє неоднорідність геологічного середо вища, виражена 
в її ієрархічно-блокової, у тому числі мікроблокової структурі. Метою статті 
є інженерно-геодинамічна оцінка території Одеської інфекційної лікарні та 
виявлення ділянок потенційного геологічного ризику. У даній роботі ми та-
кож маємо намір обґрунтувати тезу про те, що геодинамічний фактор є од-
ним з ключових факторів геологічних ризиків при проектуванні і експлуатації 
будівель і споруд. 
Для вивчення основних структурно-тектонічних особливостей території 
інфекційної лікарні використовувалися дані буріння (стратиграфічна 
приналежність, літологія, абсолютні позначки шарів, рівні підземних вод) по 
83 свердловинам і інструментальні вимірювання деформацій і переміщень 
конструктивних елементів технологічного тунелю, накопичених за 40-річний 
період його експлуатації ( 1970-2011 рр.). В якості методу виявлення зон 
найбільшого геологічного ризику використано картографічне моделювання 
на основі виявлення градієнтних зон, тобто зон, в межах яких спостерігається 
аномально швидка зміна відміток рельєфу геологічних поверхонь, в тому чи 
іншому напрямку. Відомо, що такі зони, є ознакою диференційованих рухів 
геоблоків різного масштабу, аж до найдрібніших з характерним розміром 
в перші десятки метрів. Були побудовані карти градієнтів рельєфу покрівлі 
пластичних піщано-глинистих відкладень меотіс і «крихких» понтичних 
вапняків. Для виявлення просторової періодичності деформацій і переміщень 
конструктивних елементів технологічного тунелю виконувався спектрально-
гармонійний аналіз (Фур’є-перетворення).
Статистичний і картографічний аналізи перерахованих масивів даних вико-
нувалися за традиційними методиками, реалізованим в програмних пакетах 
Statistica, Matlab і Surfer.
На основі інженерно-геодинамічного аналізу (геоісторичних досліджень, 
геологічних даних та інструментальних вимірювань) виявлені диз’юнктивні 
порушення, що формують ієрархічно-блокову структуру геологічного середо-
вища території Одеської інфекційної міської лікарні і є зонами підвищеного 
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інженерно-геодинамічного ризику. Показано, що в стратегії вивчення 
геологічних ризиків ключову роль має відігравати структурно-тектонічний 
фактор. Встановлені на території міської інфекційної лікарні закономірності 
характерні для всього Одеського регіону і показують, що істотну роль при 
інженерно-геологічної оцінки території міста грає мікроблокова струк-
тура геологічного середо вища, головними елементами якої є міжблокові 
зони - зони найбільшого інженерно-геодинамічного ризику. Саме для таких 
зон типові екстремальні градієнти швидкостей і деформацій, обумовлені 
диференційованим характером блокових рухів, саме такі зони можуть призво-
дити до виборчого руйнування будівель, споруд, комунікацій та служити пере-
думовою до зниження стійкості схилів. Запропонований методичний комплекс 
може успішно застосовуватися на урбанізованих територіях для виявлення 
ділянок потенційного геологічного ризику, пов’язаних з міжблоковими зонами.

Ключеві слова: мікроблокова структура геологічного середо вища, інженерна 
геодинаміка, геологічний ризик.
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MICRO-BLOCK STRUCTURE OF THE GEOLOGICAL 
ENVIRONMENT AS A FACTOR OF THE GEOLOGICAL RISKS 
FOR URBAN TERRITORIES 

Abstract
Problem Statement and Purpose. Geological risks are the specific risks at buildings 
construction and operation; those risks influence decision-making connected with 
building, reconstruction, development of protection schemes and pre-investment 
feasibility studies. The results of studies performed during recent decades have 
shown that significant role in buildings and constructions deformation, forming and 
dynamics of landslide processes and peculiarities of groundwater regime is played 
by inhomogeneity of geological environment expressed through its hierarchical 
and block (including micro-block) structure. The paper aims at engineering & 
geodynamical assessment of the territory of Odessa Infectious Diseases Hospital 
and identification of the sites of potential geological risk connected with inter-block 
zones. We also plan to justify statement that geodynamic factor is one of geological 
risk key factors during designing and operation of buildings and constructions.
Data & Methods. Data from geological drilling (stratigraphic affiliation, lithology, 
absolute layer elevations отметки слоев, groundwater layers) of 83 boreholes 
and instrumental measurements of technological tunnel constructive elements’ 
deformation and displacement collected during 40 years long operation period 
(1970-2011) have been used to study the main structural and tectonic features of 
the Infectious Diseases Hospital area. Cartographic modeling based on the gradient 
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zones found (i.e. the zones within which abnormally quick changing of geological 
surfaces elevation marks was revealed in this or that direction) has been used as the 
method to determine the highest geological risk zones. As is known, such zones are 
the indicators of differential movement of different scale geoblocks, including the 
smallest ones having typical size of dozens of meters. Maps of gradients of relief of 
the top of plastic sand and clay Meotain depositions and «fragile» pontic limestones 
have been built. To reveal spatial periodicity of deformation and displacement of the 
technological tunnel constructive elements spectrum and harmonic analysis (Fourier 
transform) has been done. Statistical and cartographic analysis of the above datasets 
was done according to traditional methodologies realized in the software Statistica, 
Matlab and Surfer.
Results. Based on engineering & geodynamical analysis (geo-historical studies, 
geological data and instrumental measurements) disjunctive dislocations forming 
hierarchical and block structure of geological environment of Odessa Infectious 
Diseases Hospital and being the zones of increased engineering & geodynamical 
risks were revealed. It is shown that key role in the strategy of geological risks 
studying should be played by structural & tectonic factor. The regularities identified 
at the territory of the city Infectious Diseases Hospital are typical of the entire Odessa 
region and show that significant role at engineering & geological assessment of the 
city area is played by micro-block structure of geological environment whose main 
elements are inter-block zones. Extreme gradients of speed and deformation caused 
by differentiated character of blocks movement are typical of such zones; the zones 
can lead to selective destruction of buildings, constructions and communications, 
and be a prerequisite to decrease of slopes stability. The methodological complex 
proposed can be used successfully in many urban regions for identification of the 
sites of potential geological risk connected with inter-block zones.

Keywords: micro-block structure of geological environment, engineering 
geodynamics, geological risk. 
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БОРИС ФЕДОРОВИЧ ЗЕРНЕЦЬКИЙ  
(ДО 90-ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної та громадської 
і науково-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук 
Б. Ф. Зернецького. Значне місце приділено його експедиційній діяльності в 
різні частини акваторії Світового океану та напрацюванням у галузі морських 
геологічних досліджень.

Ключові слова: морська геологія, геологія океанів і морів, Зернецький Б. Ф., 
Світовий океан.

Борис Федорович Зернецький (рис. 1) – добре відомий в Україні та за її меж-
ами вчений-палеонтолог, стратиграф та морський геолог, доктор геолого-міне-
ралогічних наук, головний науковий співробітник відділу кайнозою Інституту 
геологічних наук (ІГН) НАН України.

Рис. 1. Борис Федорович Зернецький (Тихий океан, 1976 р.)

© С. Г. Половка, С. М. Довбиш, 2019
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Борис Федорович народився 13 червня 1929 р. в м. Бровари Київської облас-
ті (Україна) в родині службовців. Мати – лікар, а батько – інженер-будівельник. 
З дитинства малий Борис мріяв про далекі подорожі. По закінченню середньої 
школи, не вагаючись поступив на геологічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка, який у 1951 році він успішно закінчив 
за фахом «геологічна зйомка та пошуки корисних копалин». Навчався студент 
Борис Зернецький із задоволенням і вчена рада факультету одноголосно ре-
комендувала його до вступу в аспірантури, яку він закінчив достроково, за-
хистивши кандидатську дисертацію на тему: «Стратиграфія і фауна молюсків 
палеогенових відкладів середньої та нижньої течії р. Південний Буг» (1955).

Після захисту своєї наукової праці кандидатського рівня та отримання на-
укового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук, Б. Ф. Зернецький два 
роки працює в стінах рідного вузу на посаді асистента кафедри історичної гео-
логії, яку на той час очолював проф. М. М. Клюшніков. Борис Федорович про-
водить практичні заняття з навчального курсу історична геологія і читає лекції 
та здійснює практичні роботи з предмету геологічне картування. В стінах гео-
логічного факультету КДУ імені Т. Г. Шевченка Б. Ф. Зернецький зарекомен-
дував себе як талановитий педагог, якому «все по-плечу». Йому доручають ще 
один бік педагогічної діяльності – проведення навчальної практики. Згодом 
він стає першим науковим керівником літньої геологічної навчально-польової 
практики студентів II курсу у Криму і фундатором створення геологічної бази в 
с. Українка, поблизу м. Сімферополь (1955 – 1956). В ті часи Борис Федорович 
приймає активну участь у громадському та спортивному житті університету. 
І свідченням цьому численні перемоги Бориса Зернецького в змаганнях різних 
рівнів. Він – чемпіон Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) із 
класичної боротьби спортивного товариства «Наука» (1953).

Здобувши при рідному університеті значного педагогічного та наукового 
досвіду, Б. Ф. Зернецький у 1956 р. переходить на наукову роботу до ІГН АН 
УРСР (нині НАН України), в якому працює до сьогодні.

Борис Федорович Зернецький належить до піонерів морських геологіч-
них досліджень в АН УРСР. Разом із доктором геол.-мін. наук А. Є. Бабин-
цем, м. н. с. В. І. Мельником та інж. С. В.Смірновим він був учасником першої 
української океанологічної експедиції на НДС «Михаил Ломоносов» (ХІІ рейс, 
04.10.1962 – 09.01.1963 рр.) в Тропічну частину Атлантичного океану. Потім 
майже рік (1964 – 1965 рр.) Борис Федорович працює на Кубі у складі радян-
сько-кубинської експедиції, бере активну участь у складанні карти донних від-
кладів Мексиканської затоки та Карибського моря [2], готує для самостійної 
роботи в морі кубинського мікропалеонтолога.

Перу Б. Ф. Зернецького належить низка наукових праць, які добре відомі в 
Україні та за її межами. Він є одним із авторів «Атласу палеогеографічних карт 
Української та Молдавської РСР» (1960), співавтором «Стратиграфії палеогену 
України». Його праці «Нумуліти та орбітоїди палеогенових відкладів Причор-
номорської западини» (1963) та «Атлас характерных фораминифер юры, мела 
и палеогена платформенной Украины» перекладені на угорську мову (1965), а 
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багатотомний серіал «Стратиграфія України», в якому Борис Федорович прий-
мав активну участь у складі авторського колективу, отримав Державну премію 
УРСР в галузі науки і техніки за 1976 р.

Науковий доробок Бориса Федоровича складає понад 120 наукових праць, 
серед яких 13 монографій. Його наукові інтереси пов’язані з аналізом осадоч-
них утворень, зі стратиграфією кайнозойських відкладів і особливо з важли-
вою групою фауни – нумулітидами. Б. Ф. Зернецький вперше в практиці ви-
вчення цих решток в СРСР використав електронно-мікроскопічну техніку, що 
дозволило на принципово новому рівні підійти до характеристик їх видових 
ознак та філогенетичних зв’язків.

Згодом, Б. Ф. Зернецький захищає докторську дисертацію на тему: «Осно-
вні етапи розвитку нумулитид палеогену України та їх значення для вирішення 
проблем біостратиграфії, палеоекології та палеогеографії» (1983 р.), яка стала 
основою складання стратиграфічних схем палеогену України.

Борис Федорович багато уваги приділяє вивченню геологічної будови Сві-
тового океану та пізнанню його надр. З 1962 по 1987 р. він брав безпосеред-
ню участь у численних морських експедиціях на НДС «Михаил Ломоносов», 
«Академик А. Ковалевский», «Академик Вернадский», «Профессор Колесни-
ков», очолюючи геологічні загони. Двічі він приймав участь у навколосвітніх 
експедиціях. В одній із експедицій під час ІV-го рейсу НДС «Академик Вер-
надский» (1971) біля атолу Херміт пропливаючи над кораловим рифом Борис 
Федорович побачив велику черепашку з роду тридакн. Коли її підняли на борт 
та зважили, то з’ясувалося, що це самий великий екземпляр тридакни, відомий 
на сьогодні людині. Вага її без очистки стулок становила близько 330 кг, а після 
очистки – 165 кг. Тепер унікальна тридакна прикрашає одну із експозицій На-
ціонального науково-природничого музею НАН України. В подальшому нео-
дноразові експедиції геологів на рифи, які були організовані спільно з біолога-
ми і в яких безпосередню участь приймав Борис Федорович значно поповнили 
колекції музеїв Інститутів зоології та геологічних наук АН УРСР. Ці експедиції 
не були безпечними прогулянками за державний кошт, бо рифи населені різ-
ним біологічним світом, зустріч з яким не завжди приємна. Один із таких ви-
падків Б. Ф. Зернецький описує в своїй брошурі «Під тропічним небом», коли 
йому прийшлося рятувати свого колегу від отруйного впливу фізалії [3 – 4].

Значна експедиційна діяльність та зібраний особисто фактичний матеріал і 
проведені дослідження під час рейсів до акваторії Світового океану, вилилися в 
монографічні роботи: «Донные отложения Центрально-Американских морей» 
(1975) у співавторстві з В. І. Мельником; «Закономерности распространения 
фораминифер в Северной и Тропической Атлантике» (1977) у співавторстві 
з В. Я. Дідковським та «Геология и металлогения Тропической Атлантики» 
(1989), тощо. Важливими монографічними роботами вченого є «Зональная би-
остратиграфия эоцена Европейской части СССР» (1990) та «Зональная био-
стратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы» (1994).

Як популяризатор геологічної науки Б. Ф. Зернецький багато виступав із 
доповідями та спогадами перед численними аудиторіями слухачів. Його перу 
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належать такі популярні брошури та статті, як «Під тропічним небом» (1968), 
«Чи був всесвітній потоп» (1957), «Клад на дне моря», «Загадочный отпеча-
ток», «Гигантские нуммулиты Крыма» та інші.

У 1987 р. Борис Федорович у якості лектора ЮНЕСКО приймав участь у 
проведені учбового курсу «Морська геологія Західної та Центральної Африки» 
для фахівців з 8-ми африканських країн – Сенегалу, Гвінеї – Бісау, Гвінеї, Того, 
Конго, Беніну, Камеруну та Кот д’Івуару.

Б. Ф. Зернецький – член ряду міжнародних та республіканських робочих 
груп і комісій по вивченню Світового океану, член спецради Д. 01.09.02 (з 
1999 р. Д. 26.162.04) при ІГН НАН України по захисту кандидатських та док-
торських дисертацій за фахом 04.00.10 – «геологія океанів і морів», член екс-
пертної ради наук про Землю ВАК України (нині ДАК України), був членом 
союзної палеогенової стратиграфічної комісії, членом міжвідомчої морської 
комісії, брав участь в якості делегата та доповідача на II Міжнародному океа-
нологічному конгресі (Москва, 1966), Міжнародному океанологічному симпо-
зіумі по морських науках (Сідней, 1971), був делегатом Карпато-Балканської 
геологічної асоціації (Україна, 1958; Румунія, 1969), делегатом XIII Європей-
ського мікропалеонтологічного колоквіуму (Іспанія, 1973), де спілкувався з 
відомими океанологами Гансом Шаубом (Швейцарія), В. А. Крашенниковим 
і Г. І. Нємковим (СРСР) та XXI Європейського мікропалеонтологічного коло-
квіуму (Угорщина, 1989), а також учасником океанографічних морських ви-
ставок Океан ЕКСПО-71 (Бордо, Франція, 1971) та Окен ЕКСПО-75 (Окінава, 
Японія, 1975).

З листопада 1970 по березень 1972 р. Борис Федорович очолював групу 
морської геології ІГН АН УРСР, а з липня 1986 по червень 1996 р. був завіду-
вачем відділу стратиграфії і палеонтології кайнозойських відкладів. Він під-
готував чотирьох кандидатів наук [1].

За багаторічну плідну наукову роботу, вагомий особистий внесок у розви-
ток геологічної науки в Україні та пропаганду наукових знань, Борис Федо-
рович нагороджений понад 40 почесними грамотами та дипломами різного 
ґатунку, його діяльність відзначена також урядовими нагородами – медаля-
ми «За доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 1500-летия г. Киева». 
В 2008 році Указом Президента України йому присвоєне почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України».

Свій величезний досвід, свої знання Борис Федорович передає молоді.
Огляд науково-педагогічної творчості вченого свідчить про те, що Борис 

Федорович Зернецький гідно представляє геологічну науку нашої держави на 
світовій арені. Така його діяльність дає підставу вважати, що він займає чільне 
місце серед провідних фахівців у галузі геології океанів і морів в Україні та за 
її межами.

Нам би хотілося від геологічної спільноти України привітати Бориса Федо-
ровича з ювілеєм і побажати кріпкого здоров’я, подальших творчих успіхів у 
його роботі та реалізації наукових задумів. Тож побажаємо йому оптимізму і 
творчого натхнення та сім футів під килем...
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БОРИС ФЕДОРОВИЧ ЗЕРНЕЦКИЙ  
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Резюме
Материал статьи содержит биографические сведения из жизни, педагогиче-
ской и общественной, и научно-организационной деятельности доктора геоло-
го-минералогических наук Б. Ф. Зернецкого. Значительное место уделено его 
экспедиционной деятельности в различные части акватории Мирового океана 
и наработкам в области морских геологических исследований.

Ключевые слова: морская геология, геология океанов и морей, Зернецкий 
Б. Ф., Мировой океан.
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BORIS FEDOROVICH ZERNETSKY  
(TO THE 90-TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH)

Abstract
Boris Fedorovich Zernetsky, a well-known researcher in Ukraine and abroad, who 
has earned fame for his scientific work in the field of the geology of the oceans and 
seas, namely in several of its areas in which he is the founder and co-author.
In our scientific work we set a goal – on the historical slice of Boris Fedorovich’s 
biobibliographic life milestones, to trace his contribution to the formation and 
development of the geology of the oceans and seas of the Ukrainian SSR (Ukraine).
Materials for this publication were compiled in the scientific library of the Institute 
of National Academy of Sciences of Ukraine and others, which became the main 
source of information. Various publications about scholars during the time of the 
USSR and independent Ukraine were also used (1968 – 2007).
When writing the article, the problem-chronological and comparative-historical 
research methods were used; this made it possible to examine the scientific-creative 
way of B. F. Zernetsky in chronological order.
An overview of scientific and pedagogical creativity of the scientist suggests that 
Boris Fedorovich Zernetsky duly represents the geological science of our state in 
the world arena. This activity suggests that he occupies a prominent position among 
leading specialists in the field of geology of oceans and seas in Ukraine and abroad.

Keywords: marine geology, geology of the oceans and seas, Zernetsky B. F., oceans.
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ПРОФЕСОР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ ГОГОЛЄВ  
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ)

У зв’язку із 100-річчям від народження професора І. М. Гоголєва – видатно-
го вченого в області ґрунтознавства, географії і меліорації ґрунтів, засновни-
ка і незмінного впродовж 1967-1995 рр. завідувача кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів Одеського університету імені І. І, Мечникова, прекрасного 
педагога і наставника подано загальну інформацію про його життєвий і твор-
чий шлях та вклад в теорію і практику вітчизняної ґрунтознавчо-географічної 
науки. 

Ключові слова: професор І. М. Гоголєв, 100-річчя від народження, 
ґрунтознавство і географія ґрунтів.

24 серпня 2019 року виповнюється 100 років від 
народження видатного вченого і практика в області 
ґрунтознавства, географії і меліорації ґрунтів, прекрас-
ного педагога, вихователя і наставника, доктора сіль-
ськогосподарських наук, професора, засновника і не-
змінного впродовж 1967-1995 рр. завідувача кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського держав-
ного (з 2000 року – національного) університету імені 
І. І. Мечникова Івана Миколайовича Гоголєва. 

В рамках пропонованої статті наведемо загальну ін-
формацію про етапи життєвого і творчого шляху про-
фесора І. М. Гоголєва, його вклад у теорію і практику 

вітчизняного ґрунтознавства та розвиток ґрунтознавчо-географічної науки в 
Одеському університеті.

Народився Іван Миколайович 24 серпня 1919 року в місті Бор Нижегород-
ської (був. Горьковської) області Російської Федерації. Зразу ж після закінчен-
ня з відзнакою в 1942 р. факультету агрохімії і ґрунтознавства Московської 
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сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва добровольцем пішов 
на фронт. Впродовж Великої Вітчизняної війни служив у повітряно-десант-
них військах, тричі був важко поранений. Після демобілізації з армії з липня 
1946 р. працював на кафедрі агрономії і ґрунтознавства Львівського політех-
нічного інституту, а з січня 1947 року – на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства 
новоствореного Львівського сільськогосподарського інституту. В ці роки Іван 
Миколайович започаткував вивчення ґрунтів державних сортодільниць за-
хідних областей України. За матеріалами проведених досліджень у 1951 р. 
він захистив кандидатську дисертацію «Темноцветные (рендзинные) почвы 
западных областей Украины» [6]. 

З 1955 до 1967 року Іван Миколайович Гоголєв працював на посаді доцента 
кафедри фізичної географії Львівського державного університету імені Івана 
Франка. Це був надзвичайно плідний і результативний період його організатор-
ської і науково-дослідницької діяльності. В 1957 році він створює в універси-
теті ґрунтознавчу експедицію, яка започаткувала великомасштабні обстеження 
і картографування ґрунтів господарств Волинської, Львівської, Закарпатської і 
Полтавської областей України, а з 1960 року – Вологодської, Калінінської (нині 
Тверської) і Пермської областей Російської Федерації та цілинних земель Пів-
нічного і Центрального Казахстану. За матеріалами проведених ґрунтово-гео-
графічних досліджень підготовлено і захищено в ці роки біля 50 дипломних 
робіт студентів та 5 кандидатських дисертацій. Паралельно з великомасштаб-
ними обстеженнями ґрунтів за ініціативи та участі Івана Миколайовича прово-
дяться широкомасштабні дослідження природно-екологічних умов та бурозем-
них ґрунтів Українських Карпат. За матеріалами цих досліджень І. М. Гоголєв 
у 1965 році успішно захистив у Ґрунтовому інституті імені В. В. Докучаєва 
(м. Москва) докторську дисертацію «Бурые горно-лесные почвы Украинских 
Карпат». Згідно з теорією дисертанта, визначальним чинником буроземоутво-
рення в Карпатах є протони, які у величезній кількості виділяються кореневою 
системою високопродуктивної лісової рослинності в обмін на катіони коре-
невого живлення із мінеральної складової ґрунту. Протони необмінно погли-
наються кристалічними решітками первинних і вторинних мінералів (процес 
протолізу мінералів), наслідком якого є їхнє топохімічне вивітрювання та ін-
тенсивне оглинювання ґрунтового профілю. При цьому мінерали розпадають-
ся на складові окисли, які частково виносяться за межі ґрунтового профілю, а 
частково кристалізуються на місці до мінералів півтораоксидів заліза і алюмі-
нію, що знаходяться на різних стадіях дегідратації і кристалізації. Вони завжди 
містять велику кількість метастабільних первинних і вторинних мінералів, які 
знаходяться на різних стадіях протолізу і здатні порівняно легко виділяти у 
ґрунтовий розчин іони алюмінію. Останні вважаються основною причиною 
сильної кислотності буроземних ґрунтів Карпат. Експериментально-виробни-
чими дослідженнями Івана Миколайовича встановлено високу меліоративну 
ефективність застосування сиромолотого гіпсу на цих ґрунтах дозою від 200-
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300 до 500 кг/га, який перешкоджає проникненню токсичного алюмінію у ко-
реневу систему вирощуваних культур, а заодно є досить ефективним мінераль-
ним добривом [3].

У травні 1967 року на пропозицію ректора Одеського державного універси-
тету імені І. І. Мечникова проф. Юрженка О. І. доктор сільськогосподарських 
наук Гоголєв І. М. переїжджає до Одеси для роботи на посаді завідувача ство-
рюваної на геолого-географічному факультеті ОДУ кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів, незмінним керівником якої він був до 1995 року. Основним 
завданням новоствореної кафедри було визначено організацію дослідження 
ґрунтів степової і сухостепової зон півдня України у зв’язку із великомасш-
табним іригаційним освоєнням земель цього регіону та підготовку фахівців-
ґрунтознавців відповідного профілю. Для забезпечення виконання робіт з до-
слідження і картографування ґрунтів та бази навчальних і виробничих практик 
студентів при новоствореній кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів у трав-
ні-червні 1967 р. організується ґрунтознавча експедиція (перший начальник 
експедиції – І. М. Волошин). Впродовж 1967-1992 рр. експедицією під науко-
вим керівництвом проф. І. М. Гоголєва проведено великомасштабне обстежен-
ня і картографування ґрунтів господарств Красноярського краю, Читинської і 
Магаданської областей Російської Федерації, півдня України та Центрального 
Казахстану на площі більше 6 млн. га [1-4]. 

Розуміючи необхідність організації вивчення процесів ґрунтоутворення 
в чорноземах регіону при зрошенні, а відповідно й заснування необхідного 
для цього дослідницького методичного центру, за цілеспрямованої діяльнос-
ті Івана Миколайовича в Одеському університеті у 1971 році була відкрита 
Проблемна науково-дослідна лабораторія географії та охорони ґрунтів Чор-
ноземної зони (ПНДЛ-4). Основним завданням проблемної лабораторії було 
визначено вивчення сучасних ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах в 
умовах зрошення водами різної іригаційної якості і дренажу. В числі теоретич-
но і практично актуальних досліджуваних лабораторією іригаційно-меліора-
тивних проблем – процеси фізико-хімічної взаємодії між поливними водами і 
зрошуваними ними чорноземними ґрунтами, трансформації речовинно-хіміч-
ного і мінералогічного складу ґрунтів в умовах зрошення, їх вплив на рівень 
родючості. В результаті багаторічних досліджень під науковим керівництвом 
та за участі проф. І. М. Гоголєва були встановлені сутність та особливості, тен-
денції та закономірності зміни показників стану чорноземних і темно-кашта-
нових ґрунтів півдня України при зрошенні водами різної іригаційної якості 
та в умовах дренажу. Теоретично і практично актуальними є результати до-
сліджень впливу зрошення на показники водно-сольового, фізико-хімічного, 
агрофізичного й агрохімічного стану та мінералогічного складу чорноземів, 
які в умовах зрошення частіше з тенденцією до погіршення. Результати майже 
30-річних досліджень впливу зрошення на властивості і родючість чорноземів 
були узагальнені в монографії «Орошение на Одесщине», яка була написана 
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колективом науковців і практиків зрошуваного землеробства під керівництвом 
проф. І. М. Гоголєва і видана за його науковою редакцією у 1992 році [4, 6].

Особливо слід зазначити, що за результатами багаторічних досліджень 
впливу зрошення на ґрунти і ландшафти загалом півдня України під керівни-
цтвом Івана Миколайовича були обґрунтовані і в дослідно-виробничих умовах 
за активної участі ст. наук. співробітника ПНДЛ-4 В. П. Мурсанова апробовані 
та рекомендовані до виробничого впровадження рекомендації щодо запобіган-
ня погіршення стану ґрунтів при зрошенні та підвищення їхньої родючості. 
Першочергово – це поліпшення якості поливних вод та оптимізація режиму по-
ливів, гіпсування ґрунтів уже з першого року зрошення, обґрунтування техно-
логій обробітку і системи удобрення ґрунтів та структури сівозмін на масивах 
зрошення. 

Іван Миколайович прекрасно розумів, що в умовах суттєвої зміни ґрунтово-
меліоративної ситуації на масивах зрошення півдня України зазвичай з тенден-
цією до погіршення, необхідною є організація довгострокового моніторингу 
стану ґрунтів та еколого-меліоративної ситуації загалом у зоні зрошення. Під 
його керівництвом у 1980-х роках колективом науковців і практиків-меліора-
торів (доктори наук І. М. Гоголєв і Р. О. Баєр, кандидати наук Я. М. Білан-
чин, Є. Н. Красєха, Д. А. Манукьян, М. І. Гоголєв та А. І. Кривульченко) були 
розроблені і видані «Методические рекомендации по конт ролю состояния 
орошаемых черноземов» (М.: ВНИИГиМ, 1989. – 140 с.). За завданням Мін-
меліоводгоспу СРСР на основі цих «Методичних рекомендацій…» колективом 
науковців і меліораторів під керівництвом проф. І. М. Гоголєва було розробле-
но і видано «Руководство по надзору за состоянием орошаемых черноземов. 
Ведомственные нормативные документы» (М.: Водстрой, 1991. – 39 с.). Зазна-
чені видання і нині слугують науково-методичним і нормативним посібника-
ми з організації і проведення моніторингу та оцінки стану чорноземів масивів 
зрошення. За ініціативи та особистої участі професора І. М. Гоголєва в 1994-
1995 рр. була закладена дослідно-виробнича мережа стаціонарних ділянок (ді-
лянок стаціонарних спостережень – ДСС) довгострокового (до 100 років) мо-
ніторингу стану чорноземів масивів зрошення Одеської області. Нині, уже без 
Івана Миколайовича, ґрунтово-меліоративні дослідження на закладених ДСС 
продовжуються, хоч площа та інтенсивність зрошення в регіоні в останні 20-
25 років суттєво зменшились. 

З перших же років функціонування кафедра ґрунтознавства і географії ґрун-
тів Одеського університету під керівництвом професора І. М. Гоголєва започат-
кувала підготовку фахівців-ґрунтознавців в рамках спеціальності «Географія», 
підготовку аспірантів за географічною спеціальністю 11.00.05 – «Біогеографія 
і географія ґрунтів», захист кандидатських дисертацій за цією спеціальністю. 
За наукового керівництва Івана Миколайовича було підготовлено і захищено 3 
докторські і 10 кандидатських дисертацій, в числі яких й іноземних громадян.



177

ISSN 2303-9914   Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019.  Т. 24,  вип. 1

Згадаємо професора І. М. Гоголєва і як талановитого лектора та педагога в 
широкому розумінні, вихователя і наставника. Кожна його лекція чи виступ пе-
ред аудиторією були логічно осмислені, з відповідними ілюстраціями, акцен-
тами та повчально-практичними висновками. Не було в нього двох ідентичних 
лекцій для студентів, кожна різнилась чимось новим, оригінальним. Студенти 
й аспіранти відзначали його доброзичливе до батьківського ставлення до їхніх 
бід чи потреб. Відповідно Іван Миколайович і поважав, і любив співробітників 
та студентів як в робочій обстановці, так і в компанії, часто із застіллям з наго-
ди свят чи знаменних подій. При цьому він старався не виділятись в компанії, 
завжди був прикладом достойної поведінки в колективі і за столом, що гідне 
особливої поваги і наслідування.

Професор І. М. Гоголєв був нагороджений багатьма орденами, бойовими і 
ювілейними медалями як СРСР, так й України, срібною медаллю ВДНГ СРСР, 
Почесною грамотою Міністерства сільського господарства Російської Федера-
ції за дослідження ґрунтів Сибіру, медаллю «За освоєння цілини». 

10 травня 1996 року закінчилась невтомна земна життєдіяльність Івана Ми-
колайовича Гоголєва. Похований він в Одесі на другому християнському кла-
довищі. 

Зазначимо, що до 90-річчя від народження професора І. М. Гоголєва на за-
снованій ним кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ імені І. І. Мечни-
кова 10-12 вересня 2009 р. була проведена Міжнародна наукова конференція 
«Ґрунт у просторі і часі» з опублікуванням доповідей і статей учасників кон-
ференції у спеціальному випуску «Вісника Одеського національного універ-
ситету. Географічні та геологічні науки» [5]. До початку роботи конференції 
підготовлено і опубліковано фундаментальне наукове видання «Професор Іван 
Гоголєв» (упорядники С. П. Позняк і В. І. Тригуб; за ред. С. П. Позняка) [6], 
в якому вперше достатньо в повному обсязі висвітлено життєвий шлях Івана 
Миколайовича, його талант організатора науки, проаналізовано науково-до-
слідницьку і педагогічно-просвітницьку спадщину цього видатного вченого в 
області ґрунтознавства і географії ґрунтів. 

На відзначення 100-річчя від народження професора І. М. Гоголєва на базі 
геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова та кафедри гео-
графії України, ґрунтознавства і земельного кадастру 12-13 вересня 2019 року 
буде проведена Всеукраїнська наукова конференція «Ґрунтознавчо-географічна 
наука і практика – традиції та сьогодення». Матеріали цієї конференції плану-
ється опублікувати в науковому збірнику «Ґрунтознавчо-географічна наука і 
практика – традиції та сьогодення». 

І насамкінець. Постать і все життя та діяльність професора Івана Мико-
лайовича Гоголєва – приклад самовідданого служіння своєму народу, науці, 
справі підготовки висококваліфікованих фахівців в області ґрунтознавчо-гео-
графічної науки і практики. Хочеться вірити, що його наукові ідеї, талант та 
досвід організації і проведення досліджень й оцінки стану ґрунтів і земель, 
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їхнього господарського використання, охорони та підвищення родючості, під-
готовки необхідних для цього фахівців успішно продовжуватимуться числен-
ними учнями і послідовниками Вчителя.
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ПРОФЕССОР ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ГОГОЛЕВ  
(К 100-ЛЕТИЮ ОТ РОЖДЕНИЯ)

Резюме
В связи со 100-летием от рождения профессора И. Н. Гоголева – видного 
ученого в области почвоведения, географии и мелиорации почв, основателя 
и несменного в течение 1967-1995 гг. заведующего кафедрой почвоведения и 
географии почв Одесского университета имени И. И. Мечникова, прекрасного 
педагога и наставника наведено общую информацию о его жизненном и твор-
ческом пути и вкладе в теорию и практику отечественной почвенно-географи-
ческой науки.

Ключевые слова: профессор И. Н. Гоголев, 100-летие от рождения, почвове-
дение и география почв.

 
Ya. M. Bilanchyn
Odessa I. I. Mechnikov National University,
Departament of the Ukrainian Geography, Soil Science and Land Cadastre,
Shampagne Lane, 2, Odessa, 65058, Ukraine
grunt.ggf@onu.edu.ua

PROFESSOR IVAN MYKOLAYOVYCH GOGOLEV  
(TO THE 100-TH ANNIVERSARY OF BIRTH)

Abstract
The article is dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor I. Gogolev, 
an outstanding soil-scientist, founder and permanent head (1967-1995) of the 
Department of Soil Science and Soil Geography of the Odessa I. I. Mechnikov 
University. The article provides the general information about life and creative way 
of Professor I. Gogolev, his contribution to the theory and practice of national soil 
science and geography.
Literary sources and fund materials about the way of life and organizational and 
scientific activity of professor I. Gogolev are covered in the article, as well as 
personal memories of the author – a learner and follower of the scientist.
In 1942 I. Gogolev graduated from the Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
and got diploma with honors. He participated to the Great Patriotic War. After 
demobilization from the army (1946) I. Gogolev worked at the Lviv Agricultural 
Institute. According to the results of the study of the soils of the State sorting stations 
of the Western Regions of Ukraine in 1951, he defended his Ph.D. thesis. From 1955 
to 1967 I. Gogolev worked as an associate professor of the Department of Physical 
Geography of The Ivan Franko State University of Lviv. In 1957 scientist formed a 
soil research expedition of the university, which carried out large-scale surveys and 
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mapping of soils of farms of Ukraine and the Russian Federation. In 1965 I. Gogolev 
defended his doctoral dissertation based on materials from the study of brown forest 
soils (burozems) of the Ukrainian Carpathians.
In May 1967 I. Gogolev moved to Odessa I. Mechnikov State University, where he 
opened the Department of Soil Science and Soil Geography. The soil exploration 
expedition was formed, which during 1967-1992 carried out large-scale surveys and 
mapping of soils of farms of the Russian Federation, south of Ukraine and Kazakhstan 
on an area of   more than 6 million hectares. Since 1971 under the guidance of prof. 
I. Gogolev worked the Problem laboratory of geography and protection of soils of 
the Сhernozem zone with the task of studying the processes of soil formation in 
chernozems during irrigation. According to research materials 3 doctoral and more 
than 10 candidate’s theses have been prepared and defended.
The life and activities of the soil-scientist I. Gogolev – an example of selfless service 
to his people and science, his work is continued by numerous students and followers. 

Keywords: professor I. M. Gogolev, the 100-th anniversary of birth, soil science and 
geography of soils. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

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

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

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

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

перу А4 російською, українською або англійською мовою, що супрово-
джуються електронною версією на будь-якому електронному носії, чи 
надіслані електронною поштою на Email редакції журналу: visgeo@onu.
edu.ua (друкований примірник надсилається поштою). Стаття має бути 
підписана авторами на останній сторінці; Формат файлів для тексту і та-
блиць – документ MS Word 2003, 2007, 2010 (*doc, *docx), для рисунків 
та іншого ілюстративного матеріалу – *TIFF, *bmp, *jpg, *pdf; 

Ø	анотація мовою публікації, резюме українською або російською мовою, 
авторське англомовне резюме (Abstract) і його російсько- або українсько-
мовний оригінал;

Ø	 на окремому аркуші - відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 
вчена ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює 
автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці. 
Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позна-
чити арабськими цифрами (індексами) установи, в яких вони працюють;

Ø	якщо автор працює в установі з закритою тематикою і поданий матеріал 
може містити елементи державної таємниці, то автор додатково має на-
дати лист-направлення від організації з дозволом на публікацію статті. 
При цьому «Вісник ....», його засновники, видавець, редактори, члени 
редакційної колегії та співробітники не несуть жодної відповідальності 
за можливі порушення автором чинного законодавства України.
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Технічні вимоги: 
ü	загальний обсяг статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до 

них, анотацій, резюме, списку літератури) – не більше 16 сторінок, огля-
дів – до 10 сторінок, рецензій – до 3 сторінок, коротких повідомлень 
про конференції та публікації – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу 
приймаються до журналу тільки після попереднього узгодження з ред-
колегією;

ü	стандарти: папір формату А4; шрифт набору Times New Roman (Суr), 
відступ абзацу 1,25, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, 
нижнє – 2 см); назва, текст статті, додатки: кегль 14 pt, міжрядковий 
інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, 
список літератури: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1; сторінки без 
нумерації; 

ü	рисунки, фотографії, схеми подаються у чорно-білому варіанті (кольоро-
ві рисунки та рисунки з градацією сірого кольору мають бути переведе-
ні в чорно-білий формат) разом із текстом у місцях посилань на них та 
обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.). Підписи до рисунків 
повинні містити нумерацію за порядком розміщення в тексті та мати по-
яснювальний підпис, що виділяється курсивом. Не припустимо вклю-
чати підписи до самого рисунку. Перед рисунком в тексті обов’язково 
йде посилання на рисунок виду: рис. 1. Підпис рисунка має вигляд:  
Рис. 1. Назва рисунка;

ü	посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у ква-
дратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки 
наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі 
її номер (наприклад: [1, с. 5]);

ü	формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул 
(внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows). 
Прості формули та символи, що їх складають, набираються за допомо-
гою редактора формул, стиль – математичний (курсив). Формули відо-
кремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація фор-
мул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини 
подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються 
комою. Розмірності (м, км, кг, г та ін.) подаються пробілом від цифри, 
окрім градусів, відсотків та проміле;

ü	таблиці повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці кольо-
ром не виділяють. 

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складо-
вих статті, згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 
Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та за вимогами міжнародних 
наукометричних баз даних.

Індекс УДК (в лівому верхньому кутку аркуша, прописні букви, кегль 14 pt).
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Після слів УДК ставиться два проміжки, між цифрами та словами у самому 
індексі проміжки не ставлять.

В следующей строке после УДК необходимо слева поместить “DOI:”.
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, 

прізвище (напівжирний шрифт); наукове звання та посада; назва наукової уста-
нови, адреса, електронна адреса автора (кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 
1,0). 

Назва статті (прописні букви, напівжирний шрифт, кегль 14 pt) повинна 
точно відображати зміст статті. При виборі заголовка статті необхідно дотри-
муватися таких загальних рекомендацій.

Заголовок повинен бути інформативним. Основна вимога до назви статті - 
стислість і ясність. Максимальна довжина заголовка – 10-12 слів. У назві, як і 
у всій статті, слід строго дотримуватися наукового стилю мовлення. Воно має 
чітко відображати головну тему дослідження і не вводити читача в оману щодо 
розглянутих у статті питань. У заголовок повинні бути включені деякі з клю-
чових слів, що відображають суть статті. Бажано, щоб вони стояли на початку 
заголовка.

В заголовку можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.
При перекладі заголовка статті на англійську мову не можна використову-

вати ніяких транслітерацій з української (російської) мови, крім назв власних 
імен, приладів та ін. об’єктів, що мають власні назви, які не перекладаються; 
також не використовується сленг, відомий тільки українсько-та російськомов-
ним фахівцям.

Анотація мовою публікації друкується перед початком статті (12 кегль, 
міжрядковий інтервал – 1,0) (близько 50 слів). Анотація – це коротка, стисла 
характеристика змісту статті. В анотації лише перераховуються питання, які 
висвітлені в публікації, не розкриваючи самого змісту. Таким чином, анотація 
відповідає на питання «Про що йдеться в тексті?» 

Ключові слова повинні бути лаконічними, відображати основні терміни, 
поняття, які розглядаються у статті (до 10 слів). Це можуть бути слова та сло-
восполучення. Друкуються після анотації мовою статті. 

Далі йде основний текст статті (14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5).
Вступ, в якому міститься: 
–  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-

уковими чи практичними завданнями; 
–  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор; 
–  виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-

свячена означена стаття; 
–  формулювання мети і завдань статті.
Матеріали і методи дослідження. У даному розділі описуються матері-

али, на підставі яких були виконані наукові дослідження, а також описується 
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та обґрунтовується вибір методів, які використовуються. Розділ повинен дати 
можливість читачеві оцінити правильність цього вибору, надійність і аргумен-
тованість отриманих результатів. Відсилання до літературних джерел без опи-
су суті методу можливе тільки за умови його стандартності.

Результати дослідження та їх обговорення. У цьому розділі приводиться 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом 
лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних 
щодо питання, яке вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення 
має бути присвячена інтерпретації результатів. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьо-
му напрямі.

Список використаної літератури (заголовок, прописні букви, напівжир-
ний шрифт, кегль 14), що приводиться наприкінці публікації, містить список 
джерел, на які посилається автор (кегль 12, міжрядковий інтервал - 1, прізвище 
та ініціали – курсивом).  

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності: 
1) cписок літератури у традиційному варіанті із заголовком «СПИСОК ВИ-

КОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Відомості про джерела повинні розташову-
ватися в алфавітному порядку й бути оформлені у відповідності з державним 
стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Библиографическая запись. Библи-
ографическое описание”. Див. зразки оформлення http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/. 
Якщо містяться джерела іноземною мовою, вони теж оформлюються за ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006;

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з до-
триманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних поси-
лань із заголовком REFERENCES (Перелік літературних джерел латиницею 
(REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою 
оригіналу (СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ).

Транслітерації підлягають: ініціали і прізвища авторів, назви публікацій, 
назви періодичних видань і т. ін. Місце видання і видавництва вказується від-
повідно до офіційних аналогів в англійській мові. Тільки за відсутності до-
стовірних  відомостей про офіційні найменування видавництв і організацій, 
в яких опублікований цей матеріал, дозволяється виконання транслітерації. В 
якості базового стандарту для виконання транслітерації вибрана система, при-
йнята  Комісією з географічних назв США (у 1944 року) і Постійним комітетом 
з географічних назв Великобританії (у 1947 році) для передачі географічних 
назв (BGN/PCGN).

Прохання для перекладання прізвищ авторів, назв статей, книжок, ви-
давництв тощо користуватися онлайн-конвертерами окремо для україн-
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ської та російської мов, посилання на які подані нижче. Ці ресурси пропону-
ють найпоширеніші варіанти транслітерування: для української мови - згідно з 
чинним стандартом; для російської - відповідно до правил Держдепартаменту 
США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже різ-
ні системи транслітерації сприятимуть створенню різних результатів.

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.
kh.ua/.

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.
ru/Sistema_transliterazii.html.

Назва книги, статті, які видані російською або українською мовою, по-
дається у транслітерації з оригіналу і супроводжується перекладом англій-
ською мовою в квадратних дужках. Якщо книга видана у перекладі з англій-
ської, потрібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з 
російської/української мови може призвести до спотворення інформації.

Приклади оформлення бібліографічних джерел українською/росій-
ською мовою для списку літератури «REFERENCES»

Книги
Автор(и), (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 

книги. Відомості про видання (інформація про перевидання, номер видання, 
серія) [Переклад назви книжки англійською мовою. Відомості про видання (ін-
формація про перевидання, номер видання, серія], Місце: Видавництво, Об’єм.

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

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

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

Змістова частина книги (розділ, стаття)
Автор(и), (прізвище кома ініціали), (Рік видання), «Транслітерована назва 

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

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

«Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy» [«Deviant anatomy of coronary 
arteries»] Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie 
[Interventional cardiology. Coronarography and stenting], Moscow: GEOTAR-
Media, pp. 60−79.
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Стаття з періодичного видання
Автор(и) (Pік видання), Транcлітерована назва статті [Переклад назви статті 

англійською мовою]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), номер (No.), 
сторінки (pp.).

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

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

Стаття зі збірника доповідей конференцій
Автор(и) (Рік видання), Транслітерована назва статті [Переклад назви статті 

англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата 
проведення) (eds. (редактори, редколегія – якщо є)), Місто видання: Видавни-
цтво, сторінки (pp.).

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

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

Дисертації
Автор (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 

дисертації [Переклад назви дисертації англійською мовою], Doctor’s thesis 
(Candidate’s thesis), Місце видання: Видавництво, Об’єм.

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

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

Автореферати дисертацій
Автор (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва дис-

ертації [Переклад назви дисертації англійською мовою], Extended abstract of 
candidate’s (Doctor’s) thesis, Місце видання: Видавництво, Об’єм 

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

arterіalnikh sudin u khvorikh na gіpertonіchnu khvorobu z nefropatієyu v poєdnannі 
z іshemіchnoyu khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsіya [Clinical and 
pathological consequence of arterial vessels remodelling in patients suffered from 
essential arterial hypertension with nephropathy in combination with coronary artery 
disease and treatment], Extended abstract of candidate’s thesis, Donetsk: Donetsk 
National Medical University of Maxim Gorky, 16 p.
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Стаття з електронного періодичного видання
Автор(и) (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва 

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

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

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

Інтернет-ресурс видаленого доступу
Автор(и) (прізвище кома ініціали) Рік видання (якщо є), «Заголовок», Avail-

able at: URL (без розділових знаків у кінці). [Accessed (дата відвідування сай-
ту)].

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

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

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

Російсько- та україномовні резюме та англомовний Abstract

Резюме. Після REFERENCES розміщують резюме (російською і англій-
ською мовами для україномовних статей; українською та англійською – для 
російськомовних, українською і російською - для англомовних). Російсько- та 
україномовні резюме оформлюються таким чином: ініціали та прізвище авто-
ра (авторів), наукове звання та посада, назва наукової установи, повна пошто-
ва адреса установи, електронна адреса автора, назва статті, слово «Резюме», 
текст резюме, ключові слова (все - кеглем 12 pt). В англомовних резюме після 
прізвищ авторів наукове звання та посада, назва наукової установи не вказу-
ються. В україномовних статях російськомовне резюме коротке, ідентичне 
україномовній анотації. Якщо стаття представлена не українською мовою, вона 
повинна супроводжується розширеним резюме українською мовою обсягом не 
менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (фактично повинна бути іден-
тичною авторському резюме англійською мовою (Abstract’y).
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Abstract. Авторське резюме англійською мовою (Abstract) повинно бути 
написано якісною англійською мовою, обсягом не менш як 1800 знаків, вклю-
чаючи ключові слова (кегль 12 pt); зміст повинен повністю відображати зміст 
статті, але в скороченому варіанті. Резюме російською (українською) мовою 
є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англо-
мовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати російсько- або 
українськомовну анотацію 

Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру 
статті та містить: 

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

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

У статтях, що надійшли до редколегії журналу англійською мовою, 
розширений англомовний абстракт поміщається перед Вступом, наприкінці ж 
статті - тільки коротке російськомовне і розширене (≥1800 знаків) україномов-
не резюме. Після CONCLUSIONS або, якщо є, ACKNOWLEDGEMENTS по-
міщається REFERENCES, оформлений відповідно до вимог, викладених у цих 
Правилах. В тому випадку, коли серед використаних джерел є джерела на кири-
лиці, після REFERENCES розташовується СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕ-
РАТУРИ, в якому джерела даються мовою оригіналу і оформлені відповідно до 
вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. При цьому послідовність переліку літературних 
джерел у СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ повністю відповідає по-
слідовності переліку літературних джерел у REFERENCES.

Особливості оформлення ювілейних статей
Статті, присвячені ювілеям вчених або пам’ятним датам, оформляються за 

загальними правилами, АЛЕ ТЕКСТ СТАТТІ НЕ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА РОЗДІ-
ЛИ, а дається єдиним масивом.
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АТМОСФЕРНІ ОПАДИ І ВІДКЛАДЕННЯ ТА ВОДИ 
ПІДҐРУНТОВОГО СТОКУ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Схарактеризовано результати вивчення у 2009-2012 рр. хімічного (іонного) 
складу атмосферних опадів та атмосферних сумарних (сухих і вологих) 
відкладень на поверхню о. Зміїний, умови формування і результати хімічного 
аналізу вод підґрунтового стоку.

Ключові слова: острів Зміїний, атмосферні опади та атмосферні відкладення, 
води підґрунтового стоку.
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