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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОД ОДЕССКОГО ЗАЛИВА В 2016–2017 ГГ.

По результатам наблюдений Одесского национального университета имени И. 
И. Мечникова в Одесском заливе в 2016–2017 гг. построены и проанализиро-
ваны карты пространственного распределения прозрачности, температуры и 
солености прибрежных вод. Доказано определяющее влияние ветрового режи-
ма в 2016–2017 гг. на гидрологические характеристики вод в Одесском заливе, 
для чего использованы данные из базы IFREMER и гидрометеорологической 
станции «Одесса» (код WMO – 33837). Проиллюстрировано воздействие на из-
менения прозрачности, температуры и солености прибрежных вод в Одесском 
заливе водных масс, как из приустьевых, так и из открытых районов северо-за-
падной части Черного моря.

Ключевые слова: Одесский залив Черного моря, гидрологические характери-
стики вод, ветровой режим.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно [1, 3, 5, 6], важнейшими факторами, определяющими гидро-

логический режим северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) являются ве-
тер, речной сток и течения. Одесский залив интересен для гидрологического 
мониторинга в СЗЧМ, т.к. в нем в условиях мелководности (глубины до 25 м) 
и полузакрытости акватории происходит смешение морских вод со стоком рек 
Днепра, Южного Буга и Днестра вследствие воздействия ветровых течений. В 
последние два десятилетия регулярный мониторинг гидрологических харак-
теристик в украинской части СЗЧМ проводился только в прибрежных водах у 
острова Змеиный научно-исследовательской станцией Одесского националь-
ного университета имени И. И. Мечникова (ОНУ имени И. И. Мечникова) [2, 
8]. В Одесском заливе эпизодические гидрологические исследования проводи-
лись Институтом морской биологии НАН Украины, ОНУ имени И. И. Мечни-

© Е. И. Газетов, В. И. Мединец, 2018
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кова, УкрНЦЭМ и другими организациями [4, 10]. И только в 2016–2017 гг. при 
финансовой поддержке международного проекта «EMBLAS-II» [10] научной 
группой ОНУ И. И. Мечникова была выполнена пилотная программа интегри-
рованного мониторинга, важной частью которой были регулярные наблюдения 
за гидрологическими характеристиками [7].

Целью настоящей работы является оценка воздействия ветрового режи-
ма на сезонные изменения прозрачности, температуры и солености прибреж-
ных вод в Одесском заливе по наблюдениям ОНУ имени И. И. Мечникова в 
2016– 2017 гг.

Объектом исследования являются прибрежные воды Одесского залива Чер-
ного моря. Предметом исследования – прозрачность, температура и соленость 
прибрежных вод в Одесском заливе в 2016–2017 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использованы результаты ежедекадных и ежемесячных наблю-

дений в апреле–декабре 2016 г. и в феврале–июне 2017 г. [7], которые про-
водились на сети станций, представленных на рис. 1, А: ежедекадные – на 
станции MHBS-R; ежемесячные на 13-ти станциях в 700-метровой акватории 
моря, прилежащей к морской гидробиологической станции (ГБС) ОНУ имени 
И. И. Мечникова.

Рис. 1. Расположение станций гидрологического мониторинга в Одесском заливе [7]
в 2016–2017 гг. (А) и узлов сетки полей ветра (Б) в базе данных IFREMER [9]
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В работе также использована информация из базы данных IFREMER 
(рис. 1, Б) по спутниковым измерениям составляющих ветра в Одесском зали-
ве в 2016–2017 гг. [9] и гидрометеорологической станции «Одесса» (код WMO 
– 33837) по скоростям и направлениям ветра в 2005–2015 гг. [14].

При проведении наблюдений использовались следующие методы. Относи-
тельная прозрачность воды определялась диском Секки с точностью измере-
ния 0,1 м [12]. Температура и электропроводность воды измерялись прибором 
Hach HQ 40d с датчиком CDC 40115 с точностью измерения температуры – 
±0,3 °C, электропроводности – 0,01 µS/см [13]. Соленость воды рассчитыва-
лась в PSU из электропроводности по формулам ЮНЕСКО [15].

Обработка данных, построение графиков и карт проводились с использова-
нием программного обеспечения ArcGIS, Surfer и Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ временного распределения прозрачности морской воды по ежеде-

кадным наблюдениям на станции MHBS-R и ежемесячным съемкам в Одес-
ском заливе показал [7], что в 2016–2017 гг. она изменялась в пределах от 
2,3  м до 7,0 м. При этом, в 2016 году наблюдался сезонный ход прозрачно-
сти с максимальными значениями в холодный период года (ноябрь–декабрь) 
и минимальными в весенне–летний период 2016 года. В конце мая 2017 г. 
были отмечены аномально высокие значения прозрачности. Величины про-
зрачности отличались на разных станциях (рис. 1) в силу различной близости 
последних к берегу, как к источнику поступления вод из ливневой канализа-
ции г. Одесса (ближайший выход канализации расположен напротив станции 
MHBS-13).

Данные изменения температуры морской воды на береговой станции 
MHBS-R по имеющимся данным 2016–2017 гг. имели четко выраженный се-
зонный ход как на поверхностном, так и на придонном горизонтах от 1,4ºС 
(28.02.2017 г.) до 26,5ºС (29.06.2016 и 20.07.2016 г.) [7]. На фоне сезонного хода 
несколько раз фиксировались резкие понижения температуры воды, связанные 
с периодами подхода к берегу в результате апвеллинга придонных вод из от-
крытого моря (20.05.2016 г., 10.06.2016 г. и 11.07.2016 г.).

Среднемесячные температуры поверхностного слоя воды в 2016–2017 гг. 
превышали таковые у г. Одесса для периода 1915–2011 гг. [3] на 0,3–0,4ºС в 
феврале и октябре и до 3,4ºС в апреле и июле. 

Анализ вертикального распределения температуры воды (на станции 
MHBS-09) по результатам ежемесячных съемок 2016–2017 гг. показал, что 
термоклин, как следствие сезонного прогрева воды, наблюдался в Одесском 
заливе с июня 2016 г. (разница температур поверхностного и придонного слоев 
– 12,8ºС) и с мая 2017 г. (разница температур – 7,5ºС). В июле 2016 г. разница 
температур поверхностного и придонного слоев была максимальна – 14,3ºС, 
позже она уменьшилась до десятых долей градуса в сентябре–ноябре 2016 г. 
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Изменения солености морской воды на станции MHBS-R по имеющимся 
данным 2016–2017 гг. не имели выраженного сезонного хода и находились на 
поверхностном и придонном горизонтах в пределах от 7,818 PSU (10.03.2017 г.) 
до 17,032 PSU (30.03.2017 г.). Так же, как и для температуры воды, в 2016–
2017 гг. несколько раз фиксировались эпизодические повышения/понижения 
солености воды, связанные как с апвеллингом придонных вод из открытой ча-
сти моря, так и с адвекцией распресненных водных масс от устьев рек. 

Известно [3], что температура воды в прибрежной зоне Черного моря за-
висит от многих факторов, но, в первую очередь, от радиационного баланса, 
вертикального теплообмена и сгонно-нагонной циркуляции вод у берегов. Со-
леность морской воды может характеризовать происхождение водных масс: 
принесены ли последние из открытой части моря с максимальными значени-
ями солености, либо из приустьевых районов моря с пониженной соленостью 
[2]. В то же время известно [1, 5], что динамика вод СЗЧМ, особенно в при-
брежной зоне, практически «мгновенно» приспосабливается к изменениям 
поля ветра. По нашему мнению, ветровой режим и прибрежный апвеллинг 
определяют особенности вертикального распределения гидрологических ха-
рактеристик в прибрежной части Одесского залива, изменяющиеся величины 
которых показывают степень продвижения в него трансформированной воды 
из Днепро-Бугской или Днестровской устьевых областей.

Для подтверждения этого предположения нами были последовательно 
проанализированы карты пространственного распределения прозрачности, 
температуры и солености воды в Одесском заливе по съемкам ОНУ имени 
И.  И.  Мечникова в 2016–2017 гг. с учетом данных о скорости и направлении 
ветра [9].

В течение трех дней, предшествовавших съемке 22.04.2016 г., в Одесском 
заливе наблюдался северный, северо-западный ветер со средней скоростью 
7,5  м/с (от 3 до 10 м/с), изменившийся ко второму дню съемки (26.04.2016  г.) 
на менее сильный юго-западный, юго-восточный со средней скоростью 4,6 м/с 
(от 2 до 8 м/с). Ветер до 22.04.2016 г. усиливал циклонический круговорот по-
верхностных вод в СЗЧМ и перемещал воды от Днепро-Бугского устья вдоль 
берега Одесского залива к югу. Менее сильный ветер до 26.04.2016 г. имел про-
тивоположное направление и вызывал обратный эффект. При таком ветровом 
режиме возникли следующие пространственные распределения гидрологиче-
ских характеристик (рис. 2):

– по всей толще воды температура возрастала, а соленость уменьшалась 
по мере приближения к берегу; «язык» более прогретой и менее соленой воды 
поверхностного слоя в левой нижней части полигона, вероятно, был связан с 
поступлением пресной воды из выхода ливневой канализации г. Одесса;

– нижняя граница трансформированных вод от устьев рек фиксировалась на 
глубине 6 м; глубже располагалась вода с соленостью около 17 PSU;

– вертикальные градиенты на эту дату составляли 0,5ºС/м и 0,21 PSU/м.
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Рис. 2. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 22, 26.04.2016 г.
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В течение предшествующих двух и в день съемки 01.06.2016 г. в Одесском 
заливе наблюдался слабый (3,1 м/с) ветер южных и юго-западных румбов. За 
три дня, предшествующих съемке 01.06.2016 г., в течение 4-х суток дул ветер 
северо-восточных и северо-западных румбов со средней скоростью 5,2 м/с (от 
4,4 до 8,1 м/с), который, как и 22.04.2016 г., усиливал циклонический кругово-
рот поверхностных вод в СЗЧМ. Возникшие пространственные распределения 
гидрологических характеристик изображены на рис. 3:

– в период съемки температура возрастала, а соленость уменьшалась по 
мере приближения к берегу; по горизонтальному распределению температуры 
и солености поверхностного слоя воды заметны первые признаки апвеллинга в 
юго-западной части полигона;

– сезонный прогрев водной толщи распространился до глубины 9 м, глубже 
которой, как и 22.04.2016 г., располагалась вода из центральной части СЗЧМ с 
соленостью, близкой к 17 PSU;

– вертикальные градиенты на эту дату составляли 3,7ºС/м и 1,11 PSU/м.
В течение предшествующих четырех и в день съемки 02.07.2016 г. наблю-

дался ветер северного направления со средней скоростью 6,0 м/с (от 4,8 до 
7,3 м/с), который усиливал циклонический круговорот поверхностных вод в 
СЗЧМ. Пространственные распределения гидрологических характеристик, 
возникшие при этом, изображены на рис. 4:
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Рис. 3. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 01.06.2016 г.

Рис. 4. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 02.07.2016 г.
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– температура придонного слоя, как и 01.06.2016 г., возрастала, а соленость 
уменьшалась по мере приближения к берегу; горизонтальное распределение 
температуры, солености и прозрачности снова указало на поступление в цен-
тральной и южной частях полигона пресной мутной воды, вероятно, из ливне-
вой канализации г. Одесса;

– установилась однородная вертикальная структура воды до 6 м, – глубже 
наблюдались термо- и галоклин до дна с уменьшением температуры с 26,4 до 
12,3ºС и увеличением солености с 13,3 до 16,8 PSU (вертикальные градиенты 
в слое 6–12 м – 5,2ºС/м и 1,48 PSU/м);

– присутствие двух разных водных масс объяснимо продолжительным 
воздействием ветров южных румбов 09–18 июня 2016 г. (средняя скорость – 
5,6  м/с в диапазоне от 0,3 до 9,5 м/с), вызвавших торможение циклонического 
круговорота вод в СЗЧМ и апвеллинг.

В течение предшествующих трех и в день съемки 21.07.2016 г. отмечался 
сильный ветер северо-западного направления со средней скоростью 8,3 м/с (от 
5,3 до 12,4 м/с), развивавший циклонический круговорот поверхностных вод в 
СЗЧМ. В этом случае возникли пространственные распределения гидрологи-
ческих характеристик, изображенные на рис. 5:

– диапазоны изменения температуры и солености воды на поверхности и у 
дна в период съемки составили: 20,6–21,2ºС, 11,0–19,0ºС для температуры и 
15,2–15,3 PSU, 16,0–17,2 PSU для солености соответственно;

– в вертикальном распределении температуры и солености выявлено при-
сутствие распресненной морской воды до глубины 2 м: глубже находилась вода 
с соленостью > 16,8 PSU;

– величина вертикального температурного градиента 21.07.2016 г. достигла 
своего максимума (по нашим наблюдениям) – 5,4ºС/м (между горизонтами 2 и 
3 м); для солености градиент составил 1,36 PSU/м.

В предшествующие семь и в день съемки 28.08.2016 г. наблюдался ветер 
северного, северо-восточного направления со средней скоростью 6,6 м/с (от 
4,9 до 9,0 м/с), вызвавший приток к берегу поверхностных вод из северо-вос-
точных областей СЗЧМ. Пространственные распределения гидрологических 
характеристик, возникшие при этом, изображены на рис. 6:

– как и при других съемках, температура придонного слоя воды возраста-
ла, а соленость уменьшалась по мере приближения к берегу; горизонтальное 
распределение температуры, солености и прозрачности поверхностного слоя 
снова зафиксировало поступление пресной мутной воды, вероятно, из ливне-
вой канализации г. Одесса;

– установилась квазиоднородная вертикальная температурная и соленост-
ная структура воды от поверхности до 9,5 м, – глубже наблюдалось резкое 
уменьшение температуры с 22,6 до 16,5ºС (на 12,5 м) и небольшое увеличение 
солености с 16,08 до 16,68 PSU; 

– вертикальные градиенты на эту дату составляли 5,4ºС/м и 0,71 PSU/м.
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Рис. 5. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 21.07.2016 г.

Рис. 6. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 29.08.2016 г.
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В период 21–22.09.2016 г. в Одесском заливе наблюдался сильный (8,5 м/с) 
ветер северо-западного направления. За три дня, предшествующих двум выше-
указанным, зафиксирован еще более сильный ветер северо-восточного и вос-
точного направления со средней скоростью 11,9 м/с (от 9,5 до 14,4 м/с). В этом 
случае возникли пространственные распределения гидрологических характе-
ристик, изображенные на рис. 7:

– горизонтальное и вертикальное распределения температуры и солености 
воды стали однородны от поверхности до глубины 14,5 м вследствие интенсив-
ного ветрового перемешивания;

– к дате этой съемки произошло заполнение прибрежной зоны Одесского 
залива трансформированной морской водой пониженной солености.

В предшествующие пять и в день съемки 03.11.2016 г. в Одесском заливе 
наблюдался сильный (8,4 м/с) ветер северо-западного направления. При этом, 
как и при сентябрьской съемке, возникли однородные пространственные рас-
пределения гидрологических характеристик (рис. 8):

– горизонтальное и вертикальное распределения температуры и солености, 
как и 22.09.2016 г., было однородно от поверхности до глубины 13 м вслед-
ствие интенсивного ветрового перемешивания;

– в период съемки зафиксировано увеличение в пропорции количества воды, 
поступающей в Одесский залив из центральных частей СЗЧМ, что отразилось 
на увеличении солености.

В период 24–26.05.2017 г. в Одесском заливе наблюдался ветер юго-запад-
ного направления со средней скоростью 3,8 м/с (от 3,3 до 4,4 м/с). В течение 
двух дней, предшествующих трем вышеуказанным, отмечался ветер северного 
направления со средней скоростью 4,3 м/с (от 3,8 до 4,8 м/с). Возникшие при 
этом переносы воды взаимонейтрализовали свое воздействие на гидрологиче-
скую структуру Одесского залива (рис. 9):

– температура придонного слоя, как и 01.06.2016 г., в период этой съемки 
возрастала, а соленость уменьшалась по мере приближения к берегу; горизон-
тальное распределение прозрачности, температуры и солености поверхност-
ного слоя воды, как и в 2016 г., свидетельствовало о поступлении пресной мут-
ной воды, вероятно, с береговыми стоками;

– по вертикали выявлено незначительное увеличение солености воды с глу-
биной с 15,79 на поверхности до 16,68 PSU на глубине 14 м и значительное 
понижение температуры от с 15,3 до 8,3ºС соответственно;

– вертикальные градиенты на эту дату были 2,0ºС/м и 0,36 PSU/м.
В день съемки 29.06.2017 г. и в предшествующие семь дней в Одесском 

заливе наблюдался ветер юго-западного направления со средней скоростью 
5,3  м/с (от 5,0 до 6,9 м/с). В этом случае возникли пространственные распре-
деления гидрологических характеристик, изображенные на рис. 10:
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Рис. 7. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 22.09.2016 г.

Рис. 8. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 03.11.2016 г.
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Рис. 9. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п)
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 26.05.2017 г.

Рис. 10. Температура (Т, ºС), соленость (С, PSU) и прозрачность (ПРЗ, м) в поверхностном (п) 
и придонном (д) слоях вод Одесского залива 29.06.2017 г.
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– изотермы для придонного слоя в период съемки были сгущены к побере-
жью, в то время как на поверхности температура воды оставалась практически 
однородной по полигону;

– соленость воды придонного слоя незначительно изменялась по полигону 
(в пределах 16,2–16,8 PSU), в то время как на поверхности проявилось опрес-
няющее воздействие, по-видимому, береговых стоков;

– по вертикали, как и 26.05.2017 г., установлено незначительное увеличение 
солености с глубиной с 16,14 на поверхности до 16,80 PSU на 13 м и пониже-
ние температуры с 21,3 на поверхности до 12,1ºС на 9 м;

– вертикальные градиенты на эту дату были 2,2ºС/м и 0,24 PSU/м.
В качестве дополнения к вышеприведенному анализу необходимо ука-

зать, что повторяемость ветра по направлениям для г. Одессы в 2016–2017 гг. 
(рис. 11 в) [9] значительно отличалась от данных для 1915–2005 гг. (рис. 11 а) [11] 
и для 2005–2015 гг. (рис. 11  б) [14]. По сравнению с данными для 1915– 2005 гг. 
она возросла для юго-западного направления в 3 раза, северо-восточного – в 
1,8 раза, восточного и северного – в 1,2 раза и уменьшилась для юго-восточ-
ного направления в 2 раза, западного – в 1,7 раза, южного – в 1,2 раза и севе-
ро-западного – в 1,1 раза. По сравнению с данными для 2005– 2015 гг. [14] в 
2016–2017 гг. повторяемость ветра для г. Одессы [9] возросла для восточного 
направления в 1,4 раза, юго-западного – в 1,3 раза, северного и северо-восточ-
ного – в 1,1 раза и уменьшилась для юго-восточного и западного направления 
– в 1,4 раза, северо-западного – в 1,1 раза.

Вышеприведенные сравнения свидетельствуют об увеличении в 
2016– 2017 гг. повторяемости ветров северного, северо-восточного и восточно-
го направлений, которые усиливали перенос водных масс от устья Днепро-Буг-
ского лимана и, в меньшей степени, ветров юго-западного направления, кото-
рые могли вызывать апвеллинг глубинных вод у одесского побережья.

Рис. 11. Повторяемость ветра (%) по направлениям на ГМС Одесса в 1915–2005 гг. [11] (а),
в 2005–2015 гг. [14] (б) и в районе г. Одесса в 2016–2017 гг. по [9] (в)
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ВЫВОДЫ
Анализ результатов наблюдений за гидрологическими характеристиками в 

Одесском заливе выявил крайне изменчивый характер термохалинной струк-
туры прибрежных вод в 2016–2017 гг. и показал, что:

– ветровой режим в 2016–2017 гг. определял пространственное распреде-
ление температуры, солености и прозрачности прибрежных вод Одесского за-
лива;

– ветровой режим в Одесском заливе в 2016–2017 гг. значительно отли-
чался от такового за последние 100 лет: отмечено увеличение повторяемости 
ветров северо-восточных и юго-западных румбов, усилившее интенсивность 
адвекции вод от устья Днепро-Бугского лимана и апвеллинга глубинных вод 
из СЗЧМ;

– сезонность в формировании термо-, галоклина при весенне-летнем про-
греве и осенне-зимнем выхолаживании в Одесском заливе в 2016–2017 гг. 
нарушалась при определенных метеорологических условиях: при этом, в 
июле-августе 2016, 2017 гг. в прибрежной зоне Одесского залива фиксиро-
валась устойчивая вертикальная плотностная стратификация, которая могла 
быть причиной гипоксии в придонных слоях моря.

Настоящее исследование выполнено в рамках научного проекта 
2017– 2019 гг. «Провести морские экосистемные исследования и разработать 
научную основу для внедрения директивы ЕС по морской стратегии», финан-
сируемого Министерством образования и науки Украины, с использованием 
результатов исследований в Одесском заливе 2016–2017 гг. по международ-
ному (EU-UNDP) проекту EMBLAS-II. Авторы выражают благодарность со-
трудникам Регионального центра интегрированного мониторинга и экологиче-
ских исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Снигиреву С. М., Снигиреву 
П. М., Мединцу С. В., Абакумову А. Н., Пицыку В. З., Ковалевой Н. В. и Сол-
тыс И. Е., участвовавшим в мониторинге 2016–2017 гг. в Одесском заливе.
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ВПЛИВ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ НА ГІДРОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОД ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ У 2016–2017 РР.

Резюме. 
Одеська затока Чорного моря є важливою областю для гідрологічного моніто-
рингу, оскільки вона є зоною взаємодії річок Дніпра, Південного Бугу та Дністра 
з системою вітрових течій морського шельфу.
У 2016–2017 рр. Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова в 
рамках міжнародного проекту EMBLAS-II проводилися комплексні досліджен-
ня морського середовища Одеської затоки в районі м. Одеса. Метою даної робо-
ти є оцінка впливу вітрового режиму на сезонні зміни прозорості, температури і 
солоності прибережних вод в Одеській затоці в 2016–2017 рр. 
Для досягнення мети в роботі використані вітрові характеристики для Одеської 
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затоки, які були отримані з бази даних IFREMER і з бази даних WMO для гідро-
метеорологічної станції «Одеса» (код WMO – 33837). Проаналізована інформа-
ція порівнювалася з результатами інших досліджень в цьому районі Чорного 
моря. 
Аналізом накопиченої з квітня 2016 р. по червень 2017 р. інформації про про-
зорість, температуру і солоність морської води на різних глибинах виявлено се-
зонні зміни зазначених характеристик. Представлені просторові сезонні розподі-
ли прозорості, температури і солоності морської води в 700-метровій акваторії 
Одеської затоки, що прилягає до морської гідробіологічної станції Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. Виконано аналіз і показано 
зв'язок вищевказаних характеристик з вітровим режимом в Одеській затоці в 
різні сезони року. Проведено аналіз змін вітрового режиму в Одеській затоці за 
останні сто років. Підтверджено визначальна роль вітру при формуванні гідро-
логічної структури вод Одеської затоки. Зафіксовано постійний вплив транс-
формованих водних мас з пригирлових районів північно-західної частини Чор-
ного моря на сезонні цикли гідрологічних характеристик вод Одеської затоки. 
Встановлено відмінності вітрового режиму у Одеській затоці в 2016–2017 рр. в 
порівнянні з 1915–2005 рр. і 2005–2015 рр., які можуть бути причиною посилен-
ня адвекції в зазначений район поверхневих вод з пригирлових районів північ-
но-західної частини Чорного моря і апвеллинга в прибережній зоні затоки.

Ключові слова: Одеська затока Чорного моря, гідрологічні характеристики вод, 
вітровий режим.
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INFLUENCE OF WIND REGIME ON HYDROLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF ODESSA BAY WATERS IN 2016–2017

Abstract. 
Problem Statement and Purpose. Odessa Bay of the Black Sea is an important region 
for hydrological monitoring because it is an interaction area of the Dnieper, Southern 
Bug and Dniester rivers discharge with the wind currents system of the sea shelf. 
Odessa National I. I. Mechnikov University conducted integrated investigation of 
Odessa Bay marine environment in the framework of the EMBLAS-II International 
Project in 2016–2017. The objective of the work has been to reveal the influence of 
wind regime on the seasonal changes of transparency, temperature and salinity in 
Odessa Bay coastal waters in 2016–2017.
Data & Methods. Standard methods were used to collect primary data on transparency, 
temperature and salinity in Odessa Bay. Wind characteristics used for Odessa Bay 
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were obtained from satellite measurements (IFREMER database), as well as from 
the World Meteorological Organization database for the Odessa hydro-meteorological 
site (WMO code – 33837). Data processing, graphs and maps producing have been 
carried out using ArcGIS, Surfer and Excel software. The analyzed information was 
compared with the results of other investigations in that Black Sea area.
Results. Seasonal changes of transparency, temperature and salinity at various depths 
of sea water have been revealed based on the information accumulated from April 
2016 to June 2017. Spatial seasonal distributions of transparency, temperature and 
salinity of sea water in the 700-meter water area of Odessa Bay adjacent to the marine 
hydrobiological station of Odessa National I. I. Mechnikov University have been 
presented. Analysis has been performed and interconnection of the abovementioned 
characteristics with the wind regime in Odessa Bay region in different seasons has 
been shown. For this purpose wind speed components by satellite measurements from 
the IFREMER database have been used. The analysis of wind regime changes in 
Odessa Bay over the past hundred years has been carried out. 
The decisive role of wind for hydrological structure formation in Odessa Bay was 
confirmed. Constant long-term influence of the transformed water masses from the 
estuarine areas of the north-western part of the Black Sea on the seasonal cycles of 
hydrological characteristics in Odessa Bay waters has been revealed. The differences 
of wind regime in Odessa Bay area in 2016–2017 have been established in comparison 
with the periods 1915–2005 and 2005–2015. These differences could be the reason of 
surface water advection increase from estuarine areas of the north-western Black Sea 
into the mentioned area and upwelling in the coastal zone of the bay.

Keywords: Odessa Bay of the Black Sea, water hydrological characteristics, wind 
regime.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИ-
МА НАД СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКОЙ: ПОВЕРХНОСТЬ 850 ГПА, 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

Предлагаются схемы районирования полей температуры воздуха и массовой 
доли водяного пара на поверхности 850 гПа над Северной Атлантикой, вы-
полненного с помощью Универсального итерационного метода кластеризации 
данных. Приведен физический и статистический анализ полученных схем кла-
стеризации. Определены общие черты, и различия в распределениях полей зна-
чений температуры и массовой доли водяного пара.

Ключевые слова: репрезентативный вектор, температура воздуха, массовая 
доля водяного пара, кластер, критерий, внутрикластерная дисперсия, Северная 
Атлантика.

ВВЕДЕНИЕ
Интерес к изучению природных процессов бесконечен. Известно, что такие 

процессы характеризуются рядом параметров, которые чаще всего представля-
ются в виде временных рядов в определённых узлах пространственной сетки. 
Изменение климата, в том числе связанное с влиянием антропогенного фак-
тора, находит отражение и в трансформации гидрометеорологических полей 
[2]. Определение наличия в них тех или иных закономерностей в явном и не-
явном виде, есть цель многих методов многомерного статистического анализа 
(факторного, кластерного, метода главных компонент, корреляционного и т.д.). 
В зависимости от поставленной цели исследования, вида данных, несколько 
методов могут использоваться в сочетании [например, 16]. Большей частью 
методы многомерного статистического анализа (факторный, кластерный и т. 
д.) позволяют сжать информацию, что дает возможность более качественно 
провести анализ формирования региональных структур климатических полей, 
а также использовать её при моделировании климатических ситуаций. Данное 
исследование в форме определения особенностей в полях климатических ха-
рактеристик можно отнести к разряду прикладных, что, в свою очередь, по-
зволяет рассматривать его как климатическое районирование. Подобное рай-
онирование не является единственным. Существует достаточное количество 

© Э. Н. Серга, И. Н. Серга, 2018
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классификаций климатов по определённому множеству критериев [4, 19, 23]. 
Однако в таких известных классификациях климата присутствует значительная 
доля субъективизма [2]. В настоящее время подходы к классификации более 
математизированые [2, 5, 7, 9, 20, 25]. Среди методов многомерного статисти-
ческого анализа для обработки данных в климатических исследованиях наибо-
лее часто используется кластерный анализ [2]. Так иерархический кластерный 
анализ использовался для прогноза облачности [2, 3, 13]. Метод k-means был 
успешно применён для пространственной декомпозиции метеорологических 
полей Северного полушария [2, 6].

Исследование различных проявлений средних температур, а так же потоков 
тепла, влажностных и ветровых характеристик позволяет определить климати-
ческие изменения, как в отдельных районах, так и по всему земному шару. Так, 
например, в докладах Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата (IPCC) [21] особое внимание уделяется температуре воздуха, как 
фактора изменения глобального климата. Здесь же говорится о потеплении вод 
мирового океана, как доминирующего фактора в процессах преобразования 
энергии климатической системы. Естественно, что такое потепление в резуль-
тате турбулентного тепло- и массообмена, приводит к изменению свойств при-
водного слоя атмосферы над океаном, включая его температурно-влажностные 
характеристики. 

Зоны, характеризующиеся наиболее интенсивными потоками тепла и вла-
ги, относятся к энергоактивным и для уровня подстилающей поверхности до-
статочно хорошо описаны [11]. Для поверхностей свободной атмосферы такие 
данные имеют только общий характер, связанный с энергетикой атмосферных 
процессов на климатических масштабах.

Поверхность 850 гПа является переходной в некотором смысле. С одной 
стороны формирование значений температурно-влажностных характеристик 
на этом уровне находится под влиянием процессов взаимодействия в припо-
верхностном слое воздуха (влаго-, тепло-, массобмен). С помощью турбулент-
ных движений различных масштабов, а также упорядочных вертикальных 
движений, воздушные частицы переносят влагу и тепло в более высокие слои 
атмосферы. С другой стороны, свой вклад вносят процессы в свободной атмос-
фере (например, лучистый теплообмен, отсутствие влияния на горизонталь-
ные течения шероховатостей подстилающей поверхности). Пространственное 
разнообразие таких процессов предполагает наличие неоднородностей в полях 
различных гидрометеорологических характеристик над Северной Атлантикой. 

Кластеризация среднемесячных полей температуры воздуха, массовой доли 
водяного пара на поверхности 850 гПа, расчет статистических характеристик 
соответствующих однородных зон является целью данной работы и, одновре-
менно, частью более общего исследования, связанного с определением районов 
интенсивного взаимодействия между процессами, формирующими гидромете-
орологические характеристики атмосферы и океана в Северной Атлантике, как 
аналогов энергоактивных зон.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существует большое количество литературных источников, где подробно 

описаны различные методы проведения кластерного анализа [8; 10; 22; 24]. 
Однако идеального алгоритма не существует и потенциально не может суще-
ствовать [12]. В разработанном автором Универсальном итерационном методе 
кластеризации данных (УИМКД) [14], в качестве исходной информации вы-
ступает матрица X = (xij)m×n, содержащая m векторов-строк мерности n, харак-
теризующая статистические ряды объёмом n в m пунктах, которые и должны 
быть кластеризованы. В качестве априорной информации, в отличие от других 
методов, задается только минимальное количество векторов (по умолчанию 2), 
которые могут составить кластер. Итерационный процесс в алгоритме УИМ-
КД состоит из ряда шагов и включает для проверки однородности двух незави-
симых выборок такие критерии как евклидово расстояние, критерий Фишера, 
критерий (статистика) Крамера-Уэлча и статистику типа критерия омега-ква-
драт (Лемана-Розеблатта). В качестве объекта для исследования методом кла-
стеризации УИМКД были взяты поля  среднемесячных температур воздуха и 
массовой доли водяного пара (данные ре-анализа ERA-40 [8]) на поверхности 
850 гПа, заданные в узлах регулярной сетки точек 2,5º 2,5º в секторе, ограни-
ченном по широте от 30º до 90º северной широты и по меридиану от 70º запад-
ной долготы до 20º восточной долготы, для осенне-зимних месяцев (ноябрь, 
декабрь, январь, февраль) периода с 1957 по 2002 гг. В это время в умеренных 
и северных широтах наиболее ярко проявляется интенсивное взаимодействие 
между атмосферой и океаном: океан отдает тепло, накопленное в теплые ме-
сяцы, что приводит, в частности, к интенсификации потоков скрытого и яв-
ного тепла. Средняя температура слоя между подстилающей поверхностью 
и высотными изобарическими поверхностями понижается, соответственно, 
понижается нижняя граница изобарических поверхностей, усиливается роль 
турбулентности в энергомассобмене нижних слоёв атмосферы. Это приводит 
к увеличению неоднородности в распределениях гидрометеорологических ха-
рактеристик в нижней тропосфере. Таким образом, в каждом узле сетки для 
каждого из указанных месяцев были сформированы 45-ти мерные векторы зна-
чений температуры и массовой доли водяного пара. Множество этих векторов 
и было представлено алгоритму УИМКД для разбиения на однородные зоны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенной кластеризации полей среднемесячных значений 

температуры воздуха и массовой доли водяного пара на уровне поверхности 
850 гПа представлены на рис. 1–4. Буквенными обозначениями латиницы на 
указанных рисунках отображены определённые алгоритмом кластеры.

Основные статистические характеристики (средние значения и межгодовые 
внутрикластерные дисперсии), соответствующие репрезентативным векторам 
выделенных однородных районов, указаны в табл. 1, 2. 
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Рис. 1. Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений
температуры воздуха на поверхности 850 гПа в Северной Атлантике (ноябрь)

Рис. 2. Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений
температуры воздуха на поверхности 850 гПа в Северной Атлантике (февраль)
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Таблица 1
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) (К2) и средние значения (СЗ) 
(К) компонент репрезентативных векторов в кластерах температуры воздуха (К) 

на поверхности 850 гПа в Cеверной Атлантике (ноябрь, февраль)

№ 
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1 A 3.6 4.7 253.0 249.8 9 I 3.0 0.9 266.8 276.8
2 B 5.8 5.3 256.2 254.6 10 J 0.8 0.7 274.1 280.4
3 C 2.1 9.4 261.5 252.4 11 K 2.6 - 271.9 -
4 D 6.4 2.0 260.6 260.1 12 L 1.1 - 276.5 -
5 E 4.2 1.1 258.2 264.6 13 M 0.3 - 280.6 -
6 F 1.2 9.2 265.0 256.9 14 N 1.4 - 278.2 -
7 G 1.6 0.8 268.5 269.1 15 -O 0.4 - 283.6 -
8 H 1.7 0.9 270.6 273.1 16 - - - - -

Общая структура полей температуры воздуха согласно рис. 1, 2 представ-
лена многообразием однородных зон, имеющих наибольшую протяжённость 
(размеры) в зональном направлении. 

При сопоставлении результатов, отображённых на рис. 1, 2 с кластериза-
цией температуры воздуха на высоте 2 м и температуры поверхности за такой 
же период, выполненной ранее [15], где в кластерах наблюдается нарушение 
целостности в протяжённости над сушей и над водой, на уровне 850 гПа, при-
сутствуют одноименные однородные зоны, охватывающие пространство над 
обеими поверхностями (например, рис. 1 – кластеры E, G, M, рис. 2 – C, E, G, 
H, I).

Связано это, как уже указывалось выше, с влиянием на формирование тем-
пературы свободной атмосферы, а именно ослабление влияния относительно 
сильно турбулизированного пограничного слоя и преобладание перемешива-
ния в горизонтальном направлении. С этими процессами, также может быть 
связан и факт уменьшения количества однородных зон с ноября по февраль 
(соответственно, 15, 14, 13, 10). 

Интерес представляют температурные зоны рис. 1 – кластер E, С, рис. 2 – 
кластер C, F. Западные части их располагаются над территорией моря Баффи-
на, которое зимой покрыто плавучими льдами, и моря Лабрадор, а восточные 
простираются над территорией центральной и южной Гренландии, где посто-
янно присутствует антициклональная циркуляция воздуха. Над этой областью 
Северной Атлантики в декабре-феврале наблюдается максимальная изменчи-



33

ISSN 2303-9914.                             Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23, вип. 2

вость температуры воздуха (табл. 1), только в ноябре максимум дисперсии сме-
щается в район Шпицбергена. Вполне вероятно это связано с усиливающимся 
в зимний период циклогенезом.

Так же, как и в распределении полей температур, у подстилающей поверх-
ности, где линии конвергенции и дивергенции в зональной направленности 
кластеров несложно обнаружить [15] во все рассматриваемые месяцы на по-
верхности 850 гПа наблюдается сужение однородных зон (рис. 1 – кластеры 
I, H, K, J, рис. 2 – D, E, G, H) в районе Ньюфаундленской банки, а именно, 
увеличение меридионального градиента. Этот район, согласно исследованиям 
[11], является одной из известных энергоактивных зон Северной Атлантики, 
находящейся на стыке Лабрадорского холодного течения и северной границы 
струи Гольфстрима. Можно сделать вывод об интенсивном взаимодействии 
здесь нижележащих слоев воздуха и слоя на 850 гПа. Процесс взаимодействия 
обеспечивается значительными потоками тепла и влаги в атмосферу за счет по-
ступающего холодного воздуха с материка на теплую океанскую поверхность.

Ещё одна энергоактивная зона – Норвежско-Гренландская (чаще её пред-
ставляют двумя очагами: один у восточных берегов Гренландии, второй – у 
берегов Скандинавии [11]) не имеет особых проявлений в полях температуры 
рассматриваемой изобарической поверхности. На протяжении холодного пе-
риода здесь присутствуют четыре в ноябре–декабре (рис. 1 – кластеры B, C, 
F, G) и три в январе–феврале (рис. 2 – кластеры B, D, E) зонально-ориентиро-
ванные однородные зоны, практически, не меняющие свою конфигурацию во 
времени. В ноябре в кластерах B и D (рис. 1) отмечается максимальная диспер-
сия. В данный переходный месяц на взаимодействие между слоями, вероятно, 
влияют дрейфующие льды, препятствующие потокам тепла. В дальнейшем, по 
мере наступления зимы, лед сковывает поверхность воды северной половины 
Гренландского моря и кластер D (рис.1) образует единое целое с более гло-
бальным кластером B (рис.2), для которого значение межгодовой дисперсии 
температуры уменьшается.

На рис. 1, 2 так же хорошо прослеживается связь с основными теплыми 
течениями, например, Североатлантическим – Норвежским: его центральной 
частью и левой ветвью (течением Ирмингера) (рис. 1 – кластеры L, H, G, K, 
западная зона, рис. 2 – E, G) и правой ветвью (рис. 1 – кластеры L, J, N, восточ-
ная зона, рис. 2 – H, I). Тепло, которое переносят воды этого общего потока на 
северо-восток, является одним из факторов, обеспечивающим формирование 
средней температуры слоя от водной поверхности до высоты 1500 м, в холод-
ное время. При этом, Португальскому и Канарскому, относительно холодным 
течениям, на поверхности 850 гПа нельзя явно сопоставить какой-либо из кла-
стеров в полях температуры, за исключением кластера N (рис. 1), где значения 
рассматриваемой характеристики могут быть связаны с процессами взаимо-
действия атмосферы с этими водными потоками.

Согласно конфигурации и значениям температуры (табл. 1) объединённая 
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зона (рис. 1 – кластеры L, N, M, O, рис. 2 – кластеры I, J) больше соответству-
ет океанскому субтропическому антициклональному круговороту (Азорскому 
антициклону в атмосфере, характеризующемуся слабой интенсивностью в  
зимний период), а кластеры J – рис. 1 и H – рис. 2, зоне положительной дивер-
генции, т. е. расхождения между антициклональным и циклональным круго-
воротами (субполярным и субтропическим), или же атмосферными центрами 
действия (Азорским максимумом и Исландским минимумом, последний наи-
более интенсивный в зимний период). Распространение указанных кластеров 
над территорией суши связано со слабыми зональными градиентами темпе-
ратуры и преобладанием вклада горизонтального перемешивания воздуха на 
уровне 850 гПа над вертикальными турбулентными потоками, обеспечиваю-
щими поступление тепла от нижележащих слоев.

Распределение средних значений репрезентативных векторов соответствует 
широтному распределению поступающей солнечной радиации, то есть имеет 
место меридиональный градиент (значения в южных кластерах выше, чем в 
северных). 

Граница перехода от положительных значений к отрицательным (нулевая 
изотерма) на протяжении всего периода не меняется и выражается в океанской 
части кластеров, располагающихся в пределах 37º – 55º широты (рис. 1 – кла-
стеры J, L, рис. 2 – H), с юго-запада на северо-восток. В диапазоне этих широт 
также находится линия раздела между зонами действия Исландского миниму-
ма и Азорского максимума. 

Как уже указывалось – максимальные межгодовые внутрикластерные дис-
персии температуры относятся к кластерам, располагающимся над централь-
ной Гренландией и над скованной льдом поверхностью моря Баффина и морем 
Лабрадор. Над открытой океанской поверхностью дисперсии относительно 
незначительные, что свидетельствует о малой временной изменчивости про-
цессов (потоков скрытого и явного тепла), формирующих поля температуры 
воздуха.

Кластеризация массовой доли водяного пара на поверхности 850 гПа 
(рис. 3–4), имеет много общего с кластеризацией температуры воздуха на этой 
же поверхности, например:

– присутствует связь с океанскими течениями: Североатлантическим – Нор-
вежским: его центральной частью и левой ветвью (течением Ирмингера) (рис.3 
– кластеры – западная зона H, E, F, рис. 4 – E, G, D) и правой (рис.3 – кластеры 
– H, I, рис.4 – K, H, I) ветвью; 

– наличие идентичности в кластеризации двух характеристик в северо-вос-
точной части Северной Атлантики, выраженной в расположении и направлен-
ности однородных зон. Географически на рисунках она представлена холод-
ным Гренландским (рис. 3 – кластер B, рис. 4 – C) и более теплым Норвежским 
морем (рис. 3 – кластеры D, восточная часть E, рис. 4 – D, северо-восточная 
часть E); 
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– согласно табл. 2, репрезентативные векторы представленных кластеров 
имеют практически неменяющиеся во времени средние значения, уменьшаю-
щиеся в северном направлении от открытой морской поверхности к поверх-
ности насыщенной льдами, что соответствует широтному распределению 
поступающей солнечной радиации. Отличие заключается только в распре-
делении межгодовых дисперсий (табл. 1, 2): у массовой доли водяного пара 
увеличение с севера на юг, а у температуры воздуха наоборот. Значительная 
межгодовая изменчивость в однородных зонах массовой доли водяного пара 
E (рис. 3) и D (рис. 4) объясняется расположением их на пути перемещения 
циклонов, количество и интенсивность которых, не являются постоянными 
величинами; 

– в районе Ньюфаундлендской энергоактивной зоны наблюдается увели-
чение меридионального градиента массовой доли водяного пара, свидетель-
ствующего об интенсификации процессов, формирующих рассматриваемую 
характеристику. 

В то же время в кластеризации массовой доли водяного пара присутствуют 
и некоторые особенности:

– во-первых, количество однородных зон по месяцам более стабильно 
(табл.  2), то есть постоянно присутствуют условия, поддерживающие разно-
образие однородных зон в пределах 11 – 12. Формирование полей влажности 
на рассматриваемой высоте во многом зависит от процессов в приповерхнос-
тном слое, а именно испарение влаги с подстилающей поверхности приводит 
к уменьшению удельного веса объема приповерхностного воздуха и, соответ-
ственно, в результате действия силы плавучести, увеличению количества по-
ступающего влажного воздуха на большие высоты. Другой причиной является 
формирование кластеров в зависимости от положения траекторий перемеще-
ния циклонических образований, где в их теплом секторе под действием юж-
ных ветров осуществляется перенос более насыщенного влагой воздуха;

– во-вторых, во все месяцы большую часть Гренландии занимает кластер, 
не распространяющийся на водную поверхность (рис.3 – кластер C, рис.4 – B) 
и, практически, не меняющий свою конфигурацию на протяжении рассматри-
ваемого периода. 

Этот кластер массовой доли водяного пара формируется под влиянием 
постоянной антициклональной деятельности над островом, отсутствием зна-
чительных потоков влаги с покрытой льдом и снегом поверхности, а также 
характеризуется наименьшим средним значением репрезентативного вектора 
и значением межгодовой дисперсии (табл. 2). Юг и юго-запад Гренландии вы-
деляется в отдельную область (рис. 3 – кластеры А, B, рис. 4 – А, С), находящу-
юся под влиянием циклонической деятельности. Наличие в прибрежной зоне 
низких значений массовой доли водяного пара определяется выпадением боль-
шого количества осадков и, соответственно, относительным обезвоживанием 
воздуха на рассматриваемой поверхности;
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Рис. 3. Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений массовой
доли водяного пара на поверхности 850 гПа в Северной Атлантике (ноябрь)

Рис. 4. Пространственное распределение кластеров среднемесячных значений массовой
доли водяного пара на поверхности 850 гПа в Северной Атлантике (февраль)
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Таблица 2
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) ((кг/кг)2) и средние

значения (СЗ) (кг/кг) компонент репрезентативных векторов в кластерах
массовой доли водяного пара (кг/кг) поверхности  700 гПа в

Северной Атлантике (ноябрь, февраль)

№
п/п
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МВкД ( ×10-8) СЗ ( ×10-3)
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рь

ф
ев

ра
ль
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яб

рь

ф
ев

ра
ль

но
яб

рь

ф
ев

ра
ль

1 A 1.2 0.9 0.7 0.5 7 G 5.6 8.6 2.3 2.1
2 B 2.4 0.9 1.2 0.2 8 H 3.0 10.7 4.1 2.9
3 C 0.9 2.6 0.3 1.0 9 I 6.8 5.4 5.6 4.1
4 D 3.3 5.9 1.8 1.7 10 J 16.2 10.2 3.5 5.4
5 E 6.0 3.1 2.5 2.5 11 K 7.9 5.4 6.9 3.4
6 F 3.7 5.9 3.1 1.4 12 L 17.6 - 4.7 -

– в-третьих, в южной части Северной Атлантики на протяжении холодного 
периода более чётко проявляется гребень максимальных значений массовой 
доли водяного пара с  хорошо выраженной осью (рис. 3 – кластеры J, L, рис. 4 
– J, I);

– в-четвёртых, кластер H – рис. 3, находящийся в зоне положительной ди-
вергенции, т.е. зоне расхождения между антициклональным и циклональным 
круговоротами (субполярным и субтропическим), или же атмосферными цен-
трами действия (Азорским максимумом  и Исландским минимумом), на протя-
жении зимних месяцев теряет самостоятельные очертания. В феврале он уже 
представлен тремя кластерами H, K и частично I – рис. 4. В этом месяце, в 
отличие от других, в однородной зоне H (рис. 4) наблюдаются максимальные 
межгодовые дисперсии влажности. Принимая во внимание вышеуказанные 
процессы, способствующие формированию полей влажности на высотах ниж-
ней тропосферы, можно предположить, что этот факт связан с межгодовыми 
вариациями деформации полей давления, приводящих к различию ветровых 
режимов.

ВЫВОДЫ
1. Сравнение особенностей проявления экстремальных значений и общей 

структуры полей на климатических картах месячных и среднемесячных гидро-
метеорологических характеристик, построенных по данным непосредствен-
ных экспедиционных гидрометеорологических измерений [1] с особенностями 
распределений характеристик температурно-влажностного режима на уровне 
850 гПа показывает их согласованность. Данный факт подтверждает объектив-
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ность и целесообразность применения разработанного Универсального итера-
ционного метода кластеризации данных для проведения исследований с ис-
пользованием гидрометеорологических данных на климатических масштабах.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ 
НАД ПІВНІЧНОЮ АТЛАНТИКОЮ: ПОВЕРХНЯ 850 ГПА,
ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД 

Резюме
Пропонуються схеми районування полів гідрометеорологічних характеристик 
на поверхні 850 гПа над Північною Атлантикою, виконаного за допомогою клас-
терного аналізу. Об'єктом для дослідження були обрані поля середньомісячних 
температур повітря і масової частки водяної пари, задані в вузлах регулярної 
сітки точок 2,5º 2,5º в районі Північної Атлантики з 1957 по 2002 рр. (листо-
пад-березень). В цей час в помірних і північних широтах найбільш яскраво про-
являється інтенсивна взаємодія між атмосферою і океаном: океан віддає тепло, 
накопичене в теплі місяці, що зумовлює, зокрема, інтенсифікацію потоків при-
хованого і явного тепла. Для виділення однорідних регіонів в полях зазначених 
гідрометеорологічних характеристик був використаний алгоритм Універсально-
го ітераційоного методу кластеризації даних. Даний метод заснований на відо-
мих параметричних і непараметричних критеріях: Евклідової відстані, критерії 
Фішера, критерії Крамера-Уелча і критерії омега-квадрат (Лемана-Розеблатта). 
Наведено фізичний і статистичний аналіз отриманих схем кластеризації. Ви-
значено загальні риси, і відмінності в розподілах полів значень температури 
і масової частки водяної пари. Загальна структура отриманих однорідних зон 
температури повітря і вологості має широтну спрямованість: їх розміри вздовж 
широтного кола значно перевищують меридіональні. Результати кластеризації 
відповідають процесам турбулентного перенесення тепла і вологи, циркуляцій-
ним умовам в атмосфері і океані. Аналіз мінливості меж однорідних районів, 
середніх значень репрезентативних векторів, дисперсій, середньоквадратичних 
відхилень протягом наступних часових інтервалів, допоможе визначити особли-
вості мінливості клімату на прикладі полів розглянутих гідрометеорологічних 
характеристик.

Ключові слова: репрезентативний вектор, температура повітря, масова частка 
водяної пари, кластер, критерій, внутрішньокластерна дисперсія, Північна Ат-
лантика.
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FEATURES OF TEMPERATURE AND HUMIDITY REGIME OVER 
THE NORTH ATLANTIC: 850 MB GEOPOTENTIAL HEIGHT,
IN THE COLD PERIOD

Abstract 
Problem Statement and Purpose. Formation of hydrometeorological characteristics 
at 850 hPa level is governed with the processes of interaction of the underlying 
surface with the surface layer of air and, at the same time, processes in the middle 
troposphere. Such processes assume the presence of inhomogeneities in the fields 
of various hydrometeorological characteristics over the North Atlantic basin and the 
adjoining land area. Clusterization of the average monthly fields of air temperature, 
mass fraction of water vapor at 850 hPa level, the calculation of the statistical 
characteristics of the proper homogeneous zones is the goal of this work and, at 
the same time, part of a more general study related to the determination of regions 
of intense interaction between the processes that form the hydrometeorological 
characteristics of the atmosphere and the ocean in Northern Atlantic, as analogues of 
energy-active zones.
Data & Methods. As a research object for investigation the fields of mean monthly 
air temperatures and the mass fraction of water vapor given at nodes of the regular 
grid of points 2.5º×2.5º in the Northern Atlantic from 1957 to 2002 (November- 
March ), were taken. In order to identify homogeneous regions in the fields of 
these hydrometeorological characteristics, the algorithm of the Universal iterative 
method of data clusterization is used. This method is based on known parametric and 
nonparametric criteria: Euclidean distance, Fisher criteria, Cramer-Welch criteria and 
omega-square criteria (Lehmann-Roseblatt).
Results. The clusterization schemes proposed are verified from both physical and 
statistical points of view. The general structure of the obtained homogeneous zones 
of air temperature and humidity has a latitudinal direction: their dimensions along the 
latitudinal circle are much higher than the meridional ones. The results of clusterization 
correspond to processes of turbulent transfer of heat and moisture, circulation patterns 
in the atmosphere and the ocean. Analysis of the variability of the boundaries of 
homogeneous regions, the mean values of representative vectors, variances, mean 
square deviations over subsequent time intervals, will help to determine the features 
of climate variability by the example of the fields of the hydrometeorological 
characteristics in question.

Keywords: representative vector, air temperature, specific humidity, cluster, criterion, 
intra-cluster variance, North Atlantic.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ВОЛОГОСТІ ҐРУНТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТОГРФІЧНИХ МЕТОДІВ
ТА ДАНИХ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ

В статті розглянуто особливості і напрями застосування матеріалів космічної 
зйомки для визначення вологості та деградації орних ґрунтів. Проведені геомор-
фологічні дослідження методом пластики рельєфу та морфодинамічного аналізу 
в сукупності з даними космічної зйомки дозволяють визначити перезволожені 
ділянки деградації ґрунтів. 

Ключові слова: деградація ґрунту, вологість ґрунту, дистанційне зондування 
Землі, пластика рельєфу, геоморфологія.

ВСТУП
Аналіз вивчення компонентів довкілля засвідчив, що ґрунти найдетальніше 

вивченні у просторовому плані. Однак, такий моніторинг потрібно періодично 
поновлювати, так як наявна інформація про ґрунтовий покрив України і його 
якісний стан значною мірою вже застаріла і не може повністю задовольнити 
сучасні вимоги земельно-оціночних робіт і обігу земель, систем керованого 
землеробства, проведення меліоративних та інших агрозаходів з охорони ра-
ціонального використання земель, сталого управління ґрунтовими ресурсами 
загалом. Гостро стоїть питання використання малопродуктивних та деградо-
ваних земель. З огляду на перспективу євроінтеграції країни питання понов-
лення чи навіть існування сучасної інформації про стан ґрунтів залишається 
актуальним.

Без використання аерокосмічних даних, які мають перевагу в оператив-
ності та оглядовості перед наземними методами, створити ефективну систему 
ґрунтового моніторингу практично неможливо. Тому процес використання ма-
теріалів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у вивченні ґрунтового покриву 
набуває все більших масштабів, а його впровадження у дослідницьку і госпо-
дарську практику залишається актуальним завданням.

© Н. В. Пазинич, І. Ф. Романчук, 2018
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Вивчення стану ґрунтів з застосуванням аерокосмічних даних в Україні 
бере початок з 90-х років ХХ століття та залишається актуальним і на теперіш-
ній час. Про зокрема це свідчить велика кількість опублікованих робіт. Біль-
шість робіт присвячено вивченню вмісту гумусу у ґрунтах [2, 5], спектральних 
характеристик ґрунтів різного типу [15, 19], картографуванню ґрунтів [1, 18]. 
Питання вивчення вмісту вологи у ґрунті, зокрема перезволоження недостат-
ньо висвітлені в роботах вітчизняних дослідників. Тому це є актуальним для 
України, зокрема для вивчення процесів деградації на сільськогосподарських 
землях.

Слід зазначити, що класичне вивчення ґрунтів полягає у безпосередньо-
му дослідженні генетичних особливостей ґрунтового профілю без урахуван-
ня особливостей рельєфу. Вертикальна і горизонтальна структури рельєфу 
впливають на особливості формування та розподілу ґрунтів. Вирізняється 
прямий і непрямий вплив рельєфу на ґрунти і процеси їх формування [10]. 
Прямий вплив полягає у переміщенні ґрунтових мас поверхневими латераль-
ними процесами у полі сил тяжіння з підвищених у понижені ділянки рельє-
фу. Непрямий вплив рельєфу полягає у перерозподілі сонячної енергії: тепла, 
сонячного освітлення, вітру. Таким чином рельєф є універсальним фактором, 
що відповідає за формування ґрунтових комплексів та особливості їх розвитку. 
Натомість, геоморфологічна вивченість ґрунтів включає аналіз взаємозв’язків 
між формами рельєфу та ґрунтовим покривом. Саме дослідження морфологіч-
ної складової рельєфу отримало широке впровадження в останні десятиліття. 
Визначено два перспективних напрями геоморфологічних досліджень, що ви-
користовуються у ґрунтознавстві, – метод пластики рельєфу, започаткований у 
Пущінському інституті ґрунтознавства РАН [16, 17], та метод морфодинаміч-
ного аналізу, розроблений у Санкт-Петербурзькому державному університеті 
[8, 9]. Обидва ці методи мають різне прикладне спрямування. Проте їх об’єд-
нує те, що в основу покладено аналіз морфології рельєфу та певні побудови, 
що базуються на гіпсометричних показниках земної поверхні. Тому в даному 
дослідженні науково-методично обґрунтовано комплексне використання цих 
методів з поєднанням матеріалів ДЗЗ для обстеження ґрунтового покриву Лі-
состепу України. Слід зазначити, що сучасні дані багатоспектральної косміч-
ної зйомки мають широке застосування при визначенні вологості, вмісту гу-
мусу у ґрунтах та деградації орних земель (зокрема перезволоження). Радарна 
зйомка Земної поверхні Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) і отримані 
в результаті неї цифрові моделі рельєфу (ЦМР) є основою для аналізу рельє-
фу, морфологічних побудов та формування ГІС. За допомогою тематичного 
дешифрування матеріалів радарних зйомок можна також визначити і ступінь 
зволоженості ґрунтів [4].

Метою дослідження є визначення стану вологості ґрунтів, зокрема перез-
воложення на основі матеріалів дистанційного зондування Землі, шляхом за-
стосування методу пластики рельєфу, морфодинамічного аналізу рельєфу та 
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спектрального аналізу космічного зображення на прикладі ґрунтів лісостепо-
вої зони України.

У загальному формулюванні завданням, на розв'язання якого спрямоване 
наше дослідження, є визначення впливу морфології рельєфу на стан волого-
сті ґрунтів, на основі комплексних досліджень з залученням методів пластики 
рельєфу, морфодинамічного аналізу та даних спектрального аналізу супутни-
кової зйомки, що дозволяє на кількісному рівні укласти карту пластики рельє-
фу, що показує динаміку стоку поверхневих вод і визначає найвологіші ділянки 
території.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ділянкою дослідження було обрано полігон у Баришівському районі 

Київської області. Територія досліджень знаходиться в межах лісостепової 
зони України, розташована на межиріччі річок Супій та Недра на захід від с. 
Садове. Абсолютні позначки поверхні в межах долин складають 100–110 м, 
на вододілі досягають 130 м. Поверхня рівнини полого-хвиляста, максимальні 
відносні перевищення складають 10–15 м. Характерною особливістю території 
є поширення мікрозападин, діаметр яких не перевищує 200–250 м. Окрім того, 
поширені значні від’ємні форми – безстічні  асиметричні улоговини, діаметр 
яких іноді перевищує 1 км, а днище ускладнене мікрозападинами. На території 
переважають неглибокі, слабко гумусні, вилугувані чорноземи, сформовані, та 
неглибокі лісостепові чорноземи, розвинуті переважно на лесових породах. 

Для визначення ділянок різного ступеню зволоження та деградації ґрунтів 
в роботі використано геоморфологічні методи досліджень (метод пластики 
рельєфу та метод морфодинамічного аналізу які базувалися на використанні 
ЦМР) та методи класифікації космічних знімків (КЗ) з використанням водного 
індексу Normalized Water Index (NWI), запропонованим О. І. Сахацьким [14].

Метод пластики рельєфу пов’язаний з ґрунтознавством і спрямований на 
оптимізацію вирощування сільськогосподарських культур та підвищення їх 
врожайності. Методика пластики рельєфу розроблена для картування ґрунтів 
та детально викладена в ряді робіт [16, 17]. Згідно методики для дослідження 
і картування ґрунтового покриву була введена нова умовна лінія – морфоізо-
графа, що є похідною від горизонталей топографічної карти та розділяє ділян-
ки денудації та акумуляції [3]. Математичне обґрунтування морфоізографи як 
лінії, що з’єднує певні точки горизонталей, та поділяє їх на додатні, від’ємні і 
нульові висвітлено в роботах П. Шарого і В. Волошина [3, 20]. 

Для побудови базової карти пластики рельєфу була використана ЦМР з 
наступною обробкою в програмі Global Mapper. Інформативність ЦМР визна-
чаться відстанню між точками знімання в яких задана висота. Нами була ви-
користана ЦМР з просторовим розрізненням 90 м (3 arc-second), що є у віль-
ному доступі. Через меню програми «аналіз топографії» створено (generated 
contours) горизонталі рельєфу. Враховуючи рівнинність місцевості трасування 
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горизонталей було задано з кроком 1 м. Підготовлені матеріали – ЦМР та го-
ризонталі були трансформoвані в картографічну програму MapInfo в якій про-
ведені морфографічні побудови по укладанню карти пластики рельєфу з еле-
ментами морфодинамічного аналізу. До складностей використання ЦМР для 
аграрної території Баришівського району Київської області відноситься чітке 
відображення об’єктів антропогенного походження, які мають значні відносні 
перевищення. В даному випадку мова йде про лісозахисні смуги, які на ЦМР 
створюють лінійну геометричну структуру і ускладнюють природну морфоло-
гію рельєфу. Слід відмітити, що в ЦАКДЗ ІГН НАН України розроблені алго-
ритми для вирівнювання поверхні шляхом зняття антропогенного навантажен-
ня. Проте при дослідженні стану ґрунтів врахування положення лісозахисних 
смуг, які є механічними та геохімічними бар’єрами водної та хімічної міграції є 
доцільним. Також слід враховувати, що просторове розрізнення ЦМР, достовір-
но дозволяє виділяти мікрозападини, або інші форми рельєфу лише розміром 
180 і більше метрів. 

Денна поверхня Землі – це площина, яка контролює переміщення речовини, 
що відбувається внаслідок надходження кінетичної енергії від злив, снігота-
нення, сонячної теплової енергії, антропогенних впливів тощо. Для виявлення 
закономірностей цих переміщень Земна поверхня за принципами морфоди-
намічного аналізу розчленовується умовними лініями, що є каркасом рельєфу 
на грані [8, 9]. Лінії, що з’єднують точки абсолютних максимумів (гребеневі), 
відбивають верхню частину грані, а лінії, що з’єднують точки абсолютних 
мінімумів (кільові або дренажні), – нижню частину грані. Каркасні лінії про-
водяться за даними абсолютних позначок поверхні – горизонталей топографіч-
них карт або в даному випадку  ЦМР. Було проведено попередню комп’ютерну 
обробку даних ЦМР з метою побудови каркасної мережі рельєфу що дозволило 
отримати дренажні лінії (drainage line) та гребеневі лінії (ridge line). Ця базова 
каркасна структура після редагування, що полягало у максимальному узгод-
женні з рельєфом, була використана при морфодинамічному аналізі. 

Виділені каркасні лінії склали „скелетну” основу побудови карти пласти-
ки рельєфу. Карта пластики рельєфу укладалась шляхом трасування нульової 
морфоізографи, що об’єднує візуально визначені точки нульової кривизни 
розташовані на межі увігнутих та опуклих частин горизонталей отриманих в 
результаті обробки ЦМР. Результатом трасування морфоізограф є створення 
тематичної двопланової карти, на якій виділяються дві елементарні форми – 
опуклі і увігнуті ділянки тобто виділяються не абсолютні, а відносні переви-
щення і пониження Земної поверхні. 

Метод пластики рельєфу дає можливість виділити площадні об’єкти від-
носних підвищень та понижень денної поверхні, а морфодинамічний аналіз 
дозволяє розчленувати рельєф мережею лінійних елементів на окремі грані 
шляхом трасування каркасних елементів рельєфу, визначити межі водозбірних 
басейнів, векторами кільових ліній позначити напрями переміщення водних і 
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ґрунтових потоків [6, 11]. Комплексування карти пластики рельєфу та карти 
морфодинамічного аналізу, побудованих у програмі MapInfo, формує ГІС, яка 
є базовою і може доповнюватись іншими даними.

Для визначення вологості ґрунту шляхом класифікації було обрано КЗ 
Sentinel-2, зйомка за весняно-літній період 2016 р. Дати наземних спостережень 
та отриманих космічних зображень співпадають: 08.04.16; 28.04.16; 13.05.16; 
17.06.16. Класифікація космічних знімків дозволяє виявити найпроблемніші 
перезволожені від’ємні форми рельєфу (мікрозападини). Обробка космічних 
знімків включала методи керованої класифікації: максимальної правдоподіб-
ності (Maximum Likelihood), максимальної відстані Махаланобіса (Mahalanobis 
Distance), мінімальної відстані (Minimum Distance). Класифікація косміч-
них зображень виконувалася у програмному забезпеченні Erdas Imagine [12]. 

Як показник, що характеризує стан зволоження земного покриття та водо-
обмін у верхньому шарі ґрунту, використано нормалізований водний індекс 
(Normalized Water Index – NWI). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Серед усіх типів деградації ґрунтового покриву на території досліджень 

переважають водна ерозія і заболочування. За рахунок просідання ґрунтів на 
території з’являються мікрозападинні форми рельєфу – понижені ділянки по-
верхні, які періодично заповнюються водою.

На територію досліджень в програмному забезпеченні MapInfo було сфор-
мовано результуючу карту пластики рельєфу з елементами морфодинамічного 
аналізу – гребеневими та кільовими лініями (рис. 1). Також, враховуючи гео-
морфологічні особливості території віддешифровано та доповнено результую-
чу карту мікрозападинами та улоговинами.

Двошарова карта пластики рельєфу (рис. 1), укладена на основі ЦМР з 
елементами морфодинамічного аналізу, моделює особливості поверхневих 
водно-ґрунтових переміщень. Елементи пластики рельєфу (умов. познач. 1) 
відображують верхній шар карти – це підвищені привододільні ареали, звідки 
відбувається винос та переміщення ґрунтових мас поверхневих і ґрунтових вод, 
а також добрив в пониззя рельєфу. Вододільні лінії  (умов. познач. 5) визнача-
ють поділ напрямів стоку. Нижнім, фоновим, шаром карти є безпосередньо зо-
браження ЦМР. Ці відносно понижені ділянки акумуляції більш зволожені, що 
характеризуються підвищеною потужністю ґрунтів. Вектори дренажних ліній 
(умов. познач. 4) визначають напрями латеральних речовинних потоків. Окрім 
того, карта ускладнена безстічними западинами і низинами (умов. познач. 3, 2). 
Саме у ці від’ємні форми відбувається змив ґрунту та добрив з вище розташо-
ваних рівнів, і накопичення надлишкової вологи. При відсутності латерального 
виносу надлишкова волога та привнесені речовини (добрива) інфільтруються 
у ґрунтові води.

Була проведена класифікація космічних знімків, яка дозволила вия-
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вити найпроблемніші від’ємні форми рельєфу. Найбільш достовірні ре-
зультати були отримані при використанні методу мінімальної відстані 
(рис. 2).

Рис. 1. Карта пластики рельєфу з елементами морфодинамічного аналізу.
Умовні позначення: 1 – елементи пластики рельєфу; 2 – мікрозападини;

3 – улоговини; 4 – дренажні (кільові) лінії: 5 – вододільні лінії

Рис. 2. Класифікований методом мінімальної відстані знімок супутнику Sentinel-2

мікрозападини
рельєфу
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Результати класифікації дозволили виявити найбільш вологі ділянки на 
місцевості. На рис. 2 чітко виділяються мікрозападини. На класифікованих КЗ 
позначено найбільш зволожені ділянки території, які відповідають низинам і 
мікрозападинам. 

Зроблено оцінку кількісного зв’язку між значеннями водного індексу NWI 
та вмістом вологи в поверхневому шарі ґрунту (10 см) у відсотках, для подібних 
метеорологічних умов на час зйомки, виконано оцінку кореляції між значення-
ми вологості в точках відбору проб та індексу NWI у пікселах, що відповідали 
точкам опробування [13]. Результати кореляційної залежності поверхневого 
шару ґрунту наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Градація вологості ґрунтового покриву

Градації ґрунтового покриву Вміст вологи (у %)

мало зволожені < 22
зволожені 23–24
вологі 25–26
надмірно вологі 27–28
перезволожені >29

Шкала вологості розбита на п’ять градацій (табл. 1), де вологість ґрунту 
відображено у відсотках. Найбільш сухі території відповідають зволоженості 
поверхні менше 22%. Найвологіші зони, де вміст вологи більше 29% та майже 
постійно перебуває вода [12, 13].

Проведено зіставлення індексу вологості ґрунтового покриття (NWI), карти 
пластики рельєфу та класифікованих знімків Sentinel-2 підтверджує просторо-
ву відповідність від’ємних форм рельєфу перезволоженим ділянкам. Ця від-
повідність дає можливість більш точно визначати ділянки зносу і накопичення 
вологи, та ділянки звідки відбувається винос ґрунтових і мінеральних часток, 
що визначає деградацію ґрунту і мати прикладне значення, наприклад в точно-
му землеробстві.

ВИСНОВКИ 
В результаті проведеного дослідження було побудовано двошарову карту 

пластики рельєфу, за допомогою якої виділені площинні об’єкти, що інтерпре-
туються як області зносу і виносу. Морфодинамічний аналіз рельєфу дозволяє 
визначити лінійні напрями міграційних процесів. Комплексування цих двох 
методів геоморфологічних досліджень надає можливість для створення нового 
типу синтетичних карт динамічної пластики рельєфу, що надають більш повну 
і поглиблену інформацію геоморфологічних умов деградації ґрунтів. В цілому 
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доцільно використовувати методи обробки космічної інформації для виявлення 
ділянок перезволожених ґрунтів. Мікрозападини в даному випадку виявляють-
ся як показники ділянок потенційної деградації сільськогосподарських земель.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И ДАННЫХ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ

Резюме
В статье рассмотрено особенности и направления использования материалов 
космической съемки для определения влажности и деградации пахотных земель. 
Проведенные геоморфологические исследования методом пластики рельефа и 
морфодинамический анализ на основе данных космической съемки позволяют 
определить переувлажненные участки деградации почв.

Ключевые слова: деградация почвы, влажность почвы, дистанционного зонди-
рование Земли, пластика рельефа, геоморфология.
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CHARACTERISTIC OF THE SOIL MOISTURE STATE BASED ON 
CARTOGRAPHIC METHODS AND SATELLITE SURVEY DATA 

Abstract
Problem Statement and Purpose. The article describe the features and directions of 
space imagery materials usage for determination of humidity and degradation of arable 
lands. The geomorphological studies carried out by the method of relief plastics and 
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morphodynamic analysis based on space survey data made it possible to determine 
the areas of soil degradation, namely, their overmoistening. Application of remote 
sensing materials of the Earth within the limits of the performed research allowed 
determination of soil moisture, soil degradation processes (washout of humus horizon, 
waterlogging, flooding). The object of the study is the soil cover of the territory of the 
Baryshevsky area of the Kiev region. The subject of the study is the soil humidity 
and its degradation. The research aimed to determination of the soil moisture content, 
areas of waterlogging and flooding based on materials of remote sensing of the Earth 
and applying the method of relief plastics with morphodynamic analysis.
Data & Methods. The geomorphological methods of investigation based on the digital 
terrain model and computer processing of space images was applied for determining 
the areas with different degrees of moisture that could lead to soil degradation. 
Moisture was determined by the methods of classification the Sentinel space images, 
as well as by using the normalized moisture index (NWI).
Based on the relief plastics method, the elevations and depressions of the Earth's 
surface relief could be detected. The areas with elevation of the relief surface include 
watersheds, hills, ridges, but depressions could be observed in case of  beams, valleys, 
lowlands, etc. Morphodynamic analysis allows us to see the direction of flows and 
transport of particles. The integration of the space images analysis and the relief 
plastics method with morphodynamic analysis make it possible to see a general 
picture of the direction of geochemical flows from elevated areas of streams formation 
to areas of accumulation of ground masses and moisture
Results Applying of a complex methodology in the analysis of the territory allows 
us to determine the areas of demolition and accumulation of ground masses and 
water. The directions of surface demolition of the upper layer of soil and water to the 
lowered sections of the relief are shown. Thus, in the microcrops the soil moisture is 
higher depend on climatic conditions and could lead to accumulation and stagnation 
of water. The methods described above allow us to determine and predict the surface 
areas prone to waterlogging. The research results can be used for mapping of the 
structure of soil cover.

Keywords: soil degradation, soil humidity, remote sensing of the Earth, relief plastics, 
geomorphology.
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CОЛЬОВИЙ ТА КАРБОНАТНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМІВ
ПІВДЕННИХ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

В статті представлені результати досліджень зміни речовинно-хімічного складу 
та сольового і карбонатного режимів чорноземів південних за краплинного зро-
шення сільськогосподарських культур в степовій зоні України водою першого 
класу якості. Встановлено, що примінення краплинного способу поливу овоче-
вих культур призвело до деякого погіршення агромеліоративного стану чорно-
земів та високої варіабельності показників їх родючості. Досліджено післядію 
примінення поверхневого краплинного зрошення в овочевій сівозміні щодо со-
льового й карбонатного режимів чорноземів південних.

Ключові слова: чорноземи південні, краплинне зрошення, сольовий режим, 
карбонатний режим, вода р. Дністер.

ВСТУП
Найбільш потужним чинником втручання людини в природно-екологічне 

середовище Степу й сильним фактором трансформації тутешніх чорноземних 
ґрунтів є зрошення. Поливи та зумовлене ними збільшення водонадходження 
в ландшафт зумовлює низку наслідків, в числі яких і зміна показників морфо-
логії, складу і властивостей ґрунтів. В степовій зоні, як показала практика, на 
сьогодні все масштабніше застосовується технологія краплинного зрошення 
для вирощування сільськогосподарських культур. У цьому плані локальні спо-
соби зрошення забезпечують мінімальний екологічний вплив на ландшафт і 
ґрунти за оптимальної продуктивності сільськогосподарських культур і є най-
більш доцільними та найперспективнішим за спрямованістю на збереження 
ґрунтово-земельних ресурсів в зоні Степу з природно недостатнім й нестабіль-
ним атмосферним зволоженням [5–6, 10, 14, 17 та ін.]. Великомасштабного за-
стосування в Україні краплинне зрошення набуло з 2004 р., коли площі його 
досягли 25,0 тис. га. Відтоді відмічається позитивна динаміка зростання площ 
краплинного поливу і на сьогодні вона досягла майже 50 тис. га [14]. 

© О. І. Цуркан, Я. М. Біланчин, 2018
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На сьогодні технічна і технологічна сторона примінення означеного спосо-
бу вологозабезпечення рослин є достатньо вивченою. Водночас різні аспекти 
впливу краплинного зрошення на динаміку і направленість процесів у ґрунтах 
впродовж довготривалого використання цього способу поливу та відмінності 
їх спрямованості як у зонах зволоження, так і за їхніми межами залишаються 
недостатньо вивченими. 

До показників ґрунту, які зазнають найбільшого впливу за краплинного зро-
шення, слід віднести, в першу чергу, кількість і склад водорозчинних солей, 
а також вміст карбонатів. Як випливає з наукових джерел, при краплинному 
зрошенні водами різного складу та якості в умовах України спостерігаються 
тенденції щодо накопичення водорозчинних солей у ґрунті, зміна складу їхньо-
го вбирного комплексу, тобто розвиток процесів засолення і осолонцювання 
ґрунту. Швидкість і напрямок цих процесів залежать від кількісних та якісних 
показників поливної води, режиму зрошення, кількості та режиму випадання 
осінньо-зимових опадів [4, 6–8, 11–14, 16 та ін.]. Зрошення зумовлює акти-
візацію ґрунтових карбонатів і залучення їх в міграційні процеси [1, 3, 9 та 
ін.]. Карбонатні новоутворення при їх активізації представляють ресурси іонів 
кальцію, відіграючи важливу роль в регулюванні кислотно-основних власти-
востей ґрунтів і «стража ґрунтової структури». Сольовий режим є невід’єм-
ною складовою родючості ґрунтів. По-перше, всі легкорозчинні іони прийма-
ють участь у формуванні врожаю сільськогосподарських культур. По-друге, 
осолонцювання й засолення ґрунтів призводить до погіршення їх фізичних 
властивостей, що в свою чергу відображається на поживному режимі, газооб-
міні, аерації і т.ін. 

Для підвищення родючості ґрунтів й отримання високих і стабільних уро-
жаїв сільськогосподарських культур необхідне створення сприятливих хіміч-
них, фізико-хімічних, фізичних властивостей зрошуваних чорноземів на осно-
ві вивчення сутності та направленості їх змін. Зважаючи на це, нами виконано 
роботи з вивчення динаміки сольового режиму і карбонатів зрошуваних кра-
плинним способом чорноземів південних протягом вегетаційного й післяпо-
ливного періоду за вирощування томатів розсадних та в умовах 2-річної відсут-
ності поливу за вирощування ярого ячменю. 

Мета статті – встановлення впливу довготривалого краплинного зрошен-
ня на сольовий і карбонатний режими чорноземів південних, сутності і направ-
леності їх зміни та родючості в умовах зрошення. Об’єктом дослідження є 
чорноземи південні важкосуглинкові та зрошувальна вода із р. Дністер. Пред-
мет дослідження – речовинно-хімічний склад та сольовий і карбонатний ре-
жими досліджуваних чорноземів. 

Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання:
– дослідити речовинно-хімічний склад та зміни сольового режиму чорнозе-

мів південних в умовах краплинного зрошення;
– з’ясувати зміни карбонатного режиму чорноземів південних в умовах кра-
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плинного зрошення;
– дослідити післядію примінення поверхневого краплинного зрошення во-

дою І класу якості в овочевій сівозміні щодо сольового й карбонатного режимів 
чорноземів південних під наступною неполивною культурою ярого ячменю.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вивчення впливу краплинного зрошення на сольовий і карбонатний режими 

чорноземів південних проводились на території землекористування СП «До-
бра городина» Біляївського району Одеської області. В господарстві для по-
ливу овочевих культур, починаючи з 1996–1997 рр., застосовується краплинне 
зрошення. Чергування культур овочевої сівозміни – томати, перець солодкий, 
цибуля ріпчаста (2 роки), ярий ячмінь (2 роки). З метою оптимізації поживного 
режиму вирощуваних культур з поливною водою (в переважній більшості по-
ливів) вносять добрива у розчиненому стані. Основні види мінеральних добрив 
представлені фосфорними, азотними, калійними, як простими так і комплек-
сними (селітра калійна та кальцієва, карбамід, монофосфат калію, кристалон 
Мастер, мультикроп та ін.). Для різних просапних культур ширина міжрядь 
була різною, зокрема для томатів розсадних становить 120 см, в рік вирощу-
вання яких й наведена характеристика сольового складу чорноземів південних.

Ґрунтові зразки для аналітичних досліджень відібрано в умовах богари та 
краплинного зрошення у два строки: вегетаційно-поливний і післяполивний 
періоди. На ділянці краплинного зрошення також відібрано зразки ґрунту на 
2-ий рік післядії означеного способу поливу за вирощування ярого ячменю – 
після збору врожаю. Фізико-хімічні та хімічні аналізи ґрунтів і зрошувальної 
води із р. Дністер проводили за атестованими і тимчасово допущеними до ви-
користання методиками із наступною статистичною обробкою. Вміст актив-
ного кальцію в ґрунтах визначали за методом Друіно-Гале [15] – кальцій, що 
переходить в оксалатну витяжку (індекс Друіно-Гале – ІДГ). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для поливу вирощуваних сільськогосподарських культур в господарстві ви-

користовується дністровська вода сульфатно-гідрокарбонатного магнієво-каль-
цієвого хімізму, прісна (мінералізація < 0,5 г/дм3), водневий показник 7,5–7,8, 
концентрація токсичних іонів ≈ 4 ммоль/дм3. За агрономічними показниками 
(відносно небезпеки вторинного засолення, підлуження, осолонцювання ґрун-
тів, токсичного впливу на рослини) вода відноситься до І класу, тобто придатна 
для зрошення без обмежень [18]. 

Речовинно-хімічний склад і засоленість ґрунтів. Досліджувані чорноземи 
південні є природно незасоленими. Сольовий режим ґрунтів за краплинного 
зрошення характеризується тенденцією до деякого нагромадження солей в 
орному й підорному шарах ґрунту в ряду та міжрядді як у вегетаційно-полив-
ний, так і в післяполивний періоди (табл. 2). У вегетаційно-поливний період 
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Таблиця 1
Іонний склад зрошувальної води р. Дністер

рН Σ 
солей, 
г/дм3

Аніони, ммоль/дм3 Катіони, ммоль/дм3

CO3
2- HCO3

- Cl- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+

7,55 0,38 0,00 2,54 0,92 1,90 2,60 1,54 1,10 0,12

в ряду зрошення сума солей значно зростає в шарі ґрунту 0–30 та на глибині 
70–100 см. В шарі 0–30 см зростає концентрація солей за рахунок постійного 
притоку їх з поливною водою та розчиненими в ній мінеральними добривами 
(поливна стрічка розташована на глибині 10 см). У вегетаційний період відбу-
вається активне поглинання іонів рослинами, тому концентрація солей в шарі 
ґрунту 30(40)–70 см дещо зменшується, а порівняно з богарою практично не 
змінюється.

В міжрядді сума солей поступово збільшується в шарі 0–50 см від 0,04 до 
0,05%. Після поливу на поверхні часточок ґрунту формуються вицвіти солей, 
які підтягуються разом з вологою до поверхні ґрунту (сума солей ≈ 0,3%).
В післяполивний період сума солей в шарі 0–50 см залишається вищою, ніж на 
богарі (табл. 2). 

Однак, лише за даними щодо суми солей в ґрунтах важко судити про си-
туацію для розвитку рослин. Сольовий режим чорноземів в умовах краплин-
ного зрошення характеризується значною неоднорідністю. В межах дослідної 
ділянки та по профілю ґрунту високо варіабельними є вміст хлоридів, суль-
фатів та увібраного натрію [14]. Аналіз іонного складу витяжки показав, що 
найбільші відмінності в складі солей зразків ґрунту, відібраних в ряду та в 
середині міжрядь, відмічаються до глибини 70 см, а нижче по профілю вони 
нівелюються. Водорозчинні солі у кореневмісному шарі ґрунту в період поли-
ву представлені в основному гідрокарбонатами кальцію, хлоридами магнію, 
сульфатами натрію, в шарі ґрунту 0–50 см сульфатами кальцію, а нижче по 
профілю – магнію. В період поливу в ряду зростає вміст сульфатів, хлоридів, 
кальцію й магнію. В післяполивний період зберігаються відмінності в іонному 
складі зразків ґрунтів, відібраних в ряду та в середині міжрядь, але вони менш 
значні і проявляються лише в орному шарі ґрунту (рис. 1).

За умови припинення зрошення при вирощуванні ячменю протягом 2 років 
в сольовому складі чорноземів зрошуваних раніше краплинним способом і бо-
гари відмінності зберігаються лише в орному шарі та дещо підвищеним зали-
шається вміст сульфатів і натрію по профілю ґрунту.

У складі водорозчинних солей в умовах поверхневого краплинного зрошен-
ня простежується тенденція до зниження співвідношення Са2+:Na+ та зростан-
ня співвідношення Na+ + K+ до суми всіх увібраних катіонів по всьому профілю
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Таблиця 2
Речовинно-хімічний склад чорноземів південних в умовах краплинного

зрошення та овочевої сівозміни

Місце відбору Глибина, 
см

рН водн. рН
суспензії

Сума 
солей, %

Ca2+____
Na+

Na+ + K+

% суми 
увібраних 
катіонів 

Контроль без 
зрошення 
(богара)

0–10 7,04 7,31 0,018 13,67 2,86
10–20 6,92 7,39 0,014 3,14 1,80
20–30 6,76 7,20 0,015 3,71 1,71
30–40 6,95 7,35 0,019 3,78 1,61
40–50 7,68 8,20 0,052 8,00 1,47
50–70 7,93 8,51 0,051 8,57 1,53
70–90 7,93 8,53 0,049 5,20 1,50
90–120 7,91 8,63 0,051 4,29 1,57

В
ег

ет
ац

ій
но

-п
ол

ив
ни

й 
пе

рі
од

 

ряд
зрошення

0–30 7,01 7,61 0,059 3,18 2,74
30–50 6,86 7,62 0,036 1,81 1,90
50–70 7,57 8,41 0,057 2,94 1,65
70–100 7,70 8,48 0,063 2,20 1,63

середина 
міжрядь

0–30 7,15 7,80 0,039 2,63 2,82
30–50 7,42 8,15 0,048 3,44 1,63
50–70 7,64 8,56 0,051 3,98 1,47
70–100 7,70 8,62 0,053 3,20 1,28

П
іс

ля
по

ли
вн

ий
 п

ер
іо

д ряд
зрошення

0–30 6,84 7,34 0,034 1,66 3,27
30–50 7,27 7,88 0,044 2,51 2,22
50–70 7,73 8,52 0,059 3,21 1,99
70–100 7,88 8,73 0,054 2,47 2,11

середина 
міжрядь

0–30 6,99 7,32 0,025 1,64 3,06
30–50 7,63 8,28 0,054 3,72 2,12
50–70 7,78 8,57 0,055 3,14 2,08
70–100 8,05 8,71 0,050 2,40 2,12

Ділянка 2 роки 
без зрошення 
під культурою 
ярого ячменю

0–30 7,60 7,90 0,047 2,60 3,34
30–46 7,50 8,05 0,038 2,50 2,08
46–64 7,80 8,6 0,059 4,60 2,17
64–91 7,90 8,75 0,059 2,92 1,87
91–120 7,90 8,65 0,059 1,67 2,02
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Рис. 1. Сольові профілі чорнозему південного: а, б, в, г – в умовах краплинного зрошення
(вегетаційно-поливний період – а – ряд поливу, б – середина міжрядь;

післяполивний період – в  – ряд поливу, г – середина міжрядь), д, е – без зрошення 
(д – богара, е – ділянка 2 роки без поливу під культурою ярого ячменю)
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досліджуваних чорноземів (табл. 2). При цьому в післяполивний період в шарі 
ґрунту 0–30 і 70–100 см та у вегетаційно-поливний період в ряду в шарі 30–50 і 
70–100 см співвідношення Са2+:Na+ менше 2,5, що дає підстави характеризува-
ти ці ґрунти як потенційно небезпечні до іригаційного осолонцювання. Рівень 
солонцюватості орного шару ґрунту в післяполивний період сягає межі слаб-
кого (> 3,0 % Na+ + K+). 

Протягом 2 років після припинення зрошення простежується тенденція до 
зростання співвідношення увібраних Са2+:Na+, а певною мірою і співвідношен-
ня Na+ + K+ до суми всіх увібраних катіонів, тобто вірогідність іригаційної со-
лонцюватості орного шару досліджуваного ґрунту залишається на межі слаб-
кої. Питання розвитку процесів післяполивного осолонцювання чорноземів 
південних в умовах краплинного зрошення та їх тривалості потребує спеціаль-
ного дослідження, яке планується в подальші роки. 

При краплинному зрошенні в вегетаційно-поливний період спостерігається 
зростання величини рН в середині міжрядь та рН суспензії в середині міжрядь 
і в ряду зрошення в шарі ґрунту 0–30 см порівняно з незрошуваними чорно-
земами (табл. 2). Протягом 2 років відсутності поливу за вирощування ярого 
ячменю значення рН в шарі ґрунту 0–70 см залишаються вищими порівняно із 
богарними варіантами. 

Карбонатність ґрунтів. Розрізняють різні форми карбонатності ґрунтів – 
це зокрема карбонатна пропитка і карбонатні новоутворення [2]. Карбонатна 
пропитка – до цієї форми карбонатів відноситься «активний кальцій» карбона-
тів, що міститься в часточках ґрунту 20 мкм, який було запропоновано визнача-
ти французькими вченими Друіно і Гале. Карбонати ґрунтових новоутворень 
– це так звані сезонно-міграційна карбонатність в вигляді карбонатної «плівки» 
чи «міцелію», конкреційна карбонатність ілювіально-десуктивних горизонтів 
та ілювіальна карбонатність.

Елювіально-ілювіальний характер розподілу карбонатів кальцію в дослі-
джуваних чорноземах обумовлений особливостями водного й термічного ре-
жимів, динаміки вуглекислоти в ґрунтовому повітрі та ґрунтовому розчині [2, 
9]. В літературі є велика кількість даних, які засвідчують підвищення мігра-
ційної здатності карбонатів кальцію під дією зрошувальних вод. Такого роду 
зміни карбонатного режиму відмічені в чорноземах південних, інтенсивно 
зрошуваних дощуванням в овочевій сівозміні [3]. Дослідження С. П. Позняка 
[9] засвідчили, що в чорноземах південних різної тривалості періоду зрошен-
ня водами різної якості в карбонатному профілі однонаправлено розвивається 
процес декарбонізації, тобто виносу карбонатів донизу по профілю. В чорно-
земах помірної фації Нижньодністровської зрошувальної системи порівняно 
інтенсивний винос карбонатів спостерігається в верхній частині карбонатного 
профілю й охоплює товщину 50–70 см. Дослідженнями П. І. Жанталая [3] вста-
новлено, що в інтенсивно зрошуваних чорноземах південних відбувається пе-
рерозподіл як загального вмісту карбонатів кальцію, так і активних його форм.
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Як засвідчили проведені нами дослідження (табл. 3), профільний розподіл 
карбонатів в чорноземах зрошуваних краплинним способом помітно відріз-
няється від незрошуваних аналогів. В незрошуваних чорноземах невелика 
кількість (2,34%) СаСО3 відмічається з глибини 40 см і донизу по профілю 
закономірно зростає до 14,48% в карбонатно-акумулятивному шарі.

Збільшення водонадходження у вегетаційно-поливний період спричиняє 
значні відмінності у вмісті карбонатів в ґрунтовому профілі чорноземів в ряду 
поливу, які з низхідними токами води починають мігрувати донизу. Пере-
розподілу карбонатів сприяє й підвищення температури, що посилює дихання 
коренів й активізує діяльність мікроорганізмів, що призводить до збільшення 
концентрації вуглекислоти в ґрунтовому розчині й більшого утворення бікар-
бонатів, по суті, головного компонента вилуговування. Так, під впливом кра-
плинного зрошення в ряду поливу верхня частина профілю чорноземів півден-
них до півметрової глибини вилуговується від карбонатів й рухомого кальцію. 
Останні з’являються лише з 50 см, причому відразу в значній кількості (7,7 %), 
що свідчить про різку верхню межу перерозподілу-акумуляції карбонатів в 
профілі зрошуваних чорноземів. В зоні міжряддя, яке не зазнає впливу кра-
плинного зрошення, цього не відбувається, що свідчить про незначний вплив 
поливу на цю зону досліджуваних чорноземів (табл. 3). 

В післяполивний період через слабку розчинність карбонатів кальцію й 
низьких концентрацій вуглекислоти в ґрунтовому повітрі і ґрунтовому розчині, 
коли в ґрунті не протікають активні біологічні і біохімічні процеси, відбуваєть-
ся осадження кальциту й карбонати підтягуються до 30 см від поверхні ґрунту 
(табл. 3). 

Високий ступінь ґрунтової зволоженості та динамічність біологічних про-
цесів в умовах краплинного зрошення визначає найбільшу ступінь варіабель-
ності вмісту карбонатів в шарі ґрунту 30–70 см, тобто в зоні інтенсивного 
промочування. Коефіцієнт варіації як у вегетаційно-поливний, так і в після-
поливний періоди, сягає значень вище 25% до глибини 70 см в ряду та 50 см в 
міжрядді, тоді як донизу по профілю становить – 5,0–17,1%, що характеризує 
відмінності ступеня обводненості по профілю, а певною мірою і особливості 
водного режиму чорноземів південних в умовах краплинного зрошення [14].

Розподіл рухомого кальцію по профілю досліджуваних чорноземних ґрунтів 
тісно корелює з розподілом в них загальної карбонатності (табл. 3): вміст як 
загальних карбонатів, так і рухомого кальцію в незрошуваних чорноземах з 
глибини 40–50 см різко зростає по профілю, досягаючи максимальних значень 
на глибині 50–90 (100) см. В ґрунтах зрошуваних краплинним способом у ве-
гетаційно-поливний період в ряду зрошення (під краплинним водовипуском) 
внаслідок вимивання карбонатів до глибини 50 см відсутній і рухомий кальцій. 
Починаючи з 50 см, значення ІДГ досягають значень 8,0–8,3%. В цей період в 
зоні міжрядь, яка не зазнає впливу краплинного зрошення, карбонати присутні 
з глибини 30 см, а ІДГ з 30–50 см від значень 3,0% різко зростає, досягаючи 
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Таблиця 3
Загальна карбонатність та вміст кальцію за Друіно-Гале [15] в незрошуваних

та зрошуваних краплинним способом чорноземах південних

Місце відбору Глибина, см CaCO3 , % Індекс
Друіно-Гале

(ІДГ)

Контроль
без зрошення 

(богара)

0–10 0,00 0,00
10–20 0,00 0,00
20–30 0,00 0,00
30–40 0,00 0,00
40–50 2,34 2,00
50–70 13,63 14,00
70–90 14,48 14,00
90–120 14,27 14,00

В
ег

ет
ац

ій
но

-п
ол

ив
ни

й 
пе

рі
од

 

ряд
зрошення

0–30 0,00 0,00
30–50 0,00 0,00
50–70 7,66 8,25
70–100 9,28 8,00

середина
міжрядь

0–30 0,00 0,00
30–50 2,97 3,00
50–70 13,92 16,13
70–100 15,18 14,00

П
іс

ля
по

ли
вн

ий
 п

ер
іо

д ряд
зрошення

0–30 0,00 0,00
30–50 1,60 1,81
50–70 10,98 11,13
70–100 14,56 12,67

середина
міжрядь

0–30 0,00 0,00
30–50 3,98 3,75
50–70 12,71 12,50
70–100 13,72 13,33

Ділянка 2 роки
без зрошення під 
культурою ярого 

ячменю

0–30 0,00 0,00
30–46 0,00 0,00
46–64 9,27 14,00
64–91 8,82 14,00
91–120 6,62 12,00
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максимальних значень 16,13 % на глибині 50–70 см. В післяполивний період 
вміст загальних карбонатів і рухомого кальцію в ґрунтах відновлюється до 
вихідних значень – величини ІДГ варіюють в межах 12,0–13,0%.

На ділянці 2 років без поливу під культурою ярого ячменю профільний 
розподіл рухомого активного кальцію відновлюється до вихідних (до зрошен-
ня) значень, тоді як загальний вміст карбонатів залишається дещо нижчим 
порівняно з богарними аналогами.

ВИСНОВКИ
1. Отримані результати дослідження й оцінки впливу краплинного зрошен-

ня на речовинно-хімічний склад і властивості чорноземів в умовах овочевої 
сівозміни засвідчили, що багаторічне впровадження технології краплинного 
зрошення призвело до певного погіршення агромеліоративного стану чор-
ноземів та високої варіабельності показників їх родючості. Сольовий режим 
ґрунтів за краплинного зрошення характеризується тенденцією до нагромад-
ження солей в орному й підорному шарах ґрунту в ряду та міжрядді як у ве-
гетаційно-поливний, так і в післяполивний періоди. Найбільші відмінності в 
складі солей чорноземів зрошуваних краплинним способом відмічаються до 
глибини 70 см, нижче по профілю вони нівелюються. В умовах краплинно-
го зрошення простежується тенденція до зниження співвідношення увібраних 
Са2+:Na+ та зростання співвідношення Na+ + K+ до суми всіх увібраних катіонів 
по всьому профілю ґрунту. 

2. Під впливом краплинного зрошення у вегетаційно-поливний період в 
ряду поливу верхня частина профілю південних чорноземів до півметрової 
глибини вилуговується від карбонатів кальцію і активних його форм. Примі-
нення краплинного зрошення призводить до зростання варіабельності карбо-
натності ґрунтів в зоні інтенсивного промочування. Перерозподіл загального 
вмісту карбонатів по профілю в ряду поливу характеризує відмінності ступеня 
обводненості, а певною мірою й особливості водного режиму чорноземів пів-
денних в умовах краплинного зрошення.

3. На ділянці постіригаційного режиму впродовж двох років без зрошен-
ня за вирощування ярого ячменю агромеліоративний стан чорноземів суттєво 
не покращується – не відновлюється до вихідних значень. У сольовому складі 
цих чорноземів, зрошуваних у попередні роки краплинним способом, в орному 
шарі зберігаються відмінності, дещо підвищеним залишається вміст сульфатів 
і натрію по профілю ґрунту. Рівень вірогідної іригаційної солонцюватості орно-
го шару ґрунту залишається на межі слабкого. Профільний же  розподіл рухо-
мого активного кальцію відновлюється до вихідних значень, тоді як загальний 
вміст карбонатів залишається дещо нижчим порівняно з богарними аналогами. 
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СОЛЕВОЙ И КАРБОНАТНЫЙ РЕЖИМЫ ЧЕРНОЗЕМОВ
ЮЖНЫХ В УСЛОВИЯХ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Резюме
В статье представлены результаты исследований изменения веществен-
но-химического состава и солевого и карбонатного режимов черноземов 
южных при капельном орошении сельскохозяйственных культур в степ-
ной зоне Украины водой первого класса качества. Установлено, что при-
менение капельного способа полива овощных культур привело к некото-
рому ухудшению агромелиоративного состояния черноземов и высокой 
вариабельности показателей их плодородия. Исследовано последействие 
применения поверхностного капельного орошения в овощном севообо-
роте относительно солевого и карбонатного режимов черноземов юж-
ных.

Ключевые слова: черноземы южные, капельное орошение, солевой ре-
жим, карбонатный режим, вода р. Днестр.
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SALT AND CARBONATE REGIMES OF SOUTHERN CHERNOZEM 
IN THE DRIP IRRIGATION CONDITIONS 

Abstract
Problem Statement and Purpose. Drip irrigation is used more widely for cultivation 
of agricultural crops in the Steppe of Ukraine. Influence of this method of moisture 
supply on the southern chernozems and patterns of their salt and carbonate regimes in 
condition of drip irrigation by first class water stays insufficiently studied. Accordingly 
to this the purpose of the study is the estimate of influence of long-term drip irrigation 
on salt and carbonate regimes of southern chernozems, their essence and direction of 
change and fertility in irrigational conditions. 
Data&Methods. Physical and chemical analyses of soils and irrigational water were 
made in order to certified standard methods and mobile calcium was defined using 
Drueeno-Gale method. Research was conducted on the territory of agricultural firm 
“Dobra Gorodyna”, Bilyayivka district of Odesa region.
Results .The results of research of drip irrigation influence on the chemical composition 
and chernozems properties show that the applying of the drip irrigation method to 
vegetables led to certain degradation agro-meliorative condition in chernozems and 
high variability of their fertility indicators. The salt regime of southern chernozems in 
drip irrigation conditions is characterized with a tendency of increasing of salts in arable 
and sub-plow horizons. The greatest differences in chernozems salt content, which are 
irrigated in drip method, are noted till 70 cm depth and then they are leveled. The 
tendency to decrease of the relation of absorbed Са2+: Na+ and increasing of relation 
Na+ + K+  with the sum of absorbed cations are visible throughout the soil profile. The 
top part of chernozem profile is lixiviated because of calcium carbonates and their 
active forms during vegetative and irrigational period. The condition of chernozem 
does not restore under spring barley during two vegetative season without irrigation. 
The differences in salt composition of soil profile maintain without irrigation during 
two years under barley. In arable horizon of this chernozems the differences of salinity 
persists and the content of sulfates and sodium stays little more heightened. The level 
of possible irrigational salt content of arable layer stays on the verge of weak ones. 
Under the barley the profile allocation of active calcium restores to initial values 
whereas general carbonate content stays a little bit lower.  

Keywords: southern chernozems, drip irrigation, salt regime, carbonate regime, 
water of Dnister river.
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TERRITORIAL PATTERNS OF TURNOUT AND 
REPRESENTATION IN PARLIAMENTARY ELECTIONS
2002–2014 IN UKRAINE 

Abstract 
Problem Statement and Purpose. Geography of turnout is in the periphery of the 
geographical studies of elections. However, recent studies of the geographical patterns 
of the turnout decline and dynamics in Western countries reveal the importance of the 
understanding of the time and place-specific contexts of the decisions to vote or not to 
vote. There are no studies dedicated to the geography of turnout in Ukraine; therefore, 
the paper aims to fill the gap and start a discussion of territorial patterns of turnout in 
parliamentary elections in the country in 2002–2014. 
Data & Methods. The paper examines the geography of turnout in Ukraine based on 
the data at the polling stations level and administrative rayons (n=490) and cities with 
special administrative status (n=183) level for parliamentary elections of 2002, 2006, 
2007, 2012, and 2014. The cartographic analysis was conducted for the turnout at 
polling stations level and geography of the votes for the parties under the threshold at 
rayon and cities with special administrative status level. 
Results. The analysis reveals that South and East Ukraine has significantly lower 
turnout, which became more vivid after 2002 elections, cities in Ukraine have 
essentially lower turnout than the periphery, and territories with higher shares of 
national minorities also have lower turnout. The situation is complicated by the 
higher level of support for parties, which did not reach the threshold on proportional 
voting in 2014 parliamentary elections in the South and East Ukraine, and higher 
support of such parties in the territories with higher shares of national minorities in 
2002–2014. The paper also reveals that the gap in turnout between urban and rural 
areas was declining in 2002–2014 because of the lower level of turnout decline 
in cities. Moreover, in 2006 parliamentary elections, turnout in cities with special 
administrative status increased despite continuous decline in the periphery. We also 
start a discussion about the causes and consequences of the territorial patterns in 
turnout and its dynamics in Ukraine.  

Keywords: turnout decline, geography of turnout, geography of representation, 
territorial patterns of turnout in Ukraine. 
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INTRODUCTION
Problem statement. Electoral geography is focused on the studies of territorial 

patterns of voting behavior, geographical factors that influence elections outcomes, 
geography of representation, and electoral dynamics [1, 2, 16, 29]. However, the 
geography of representation is narrowed to the understanding of manipulations 
of constituency boundaries in favor of one of the political parties (known as 
gerrymandering) and manipulation of electoral law and electoral systems engineering 
to favor particular political powers. At the same time, the primary question about 
who and why vote and who and why abstain is on the periphery of geographical 
studies. Although, Johnston and Pattie [14] show that geography of turnout should 
be analyzed for the better understanding of the electoral geography of the country. 
Moreover, the geography of representation is not focused on the geographical 
distribution of the votes that were given for parties who did not reach a threshold 
and political effects of that distribution and its dynamics over time.

Literature review. The main problem that concerns scholars of turnout is 
decreasing participation in elections. Despite it differs among countries in the world, 
and Norris [23] assumes that it is the issue of socio-economic development and only 
developed Western democracies face dramatic changes in turnout, turnout in young 
Ukrainian democracy and developing Ukrainian state is also decreasing (Fig. 1). 
Several theories emerged to explain why people are not attending elections. Political 
participation is widely assumed to be influenced by available resources (education, 
income, and time) and those who have mentioned resources are more likely to 
participate [24; 28]. Therefore, some of the voters who are not attending elections 

Fig. 1. Turnout dynamics in Ukraine in parliamentary and presidential elections in 1998–2014
(based on data from Central Electoral Office)
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might have no time, lower education and consequently less interest in politics or 
being in poverty might be alienated from politics. However, the level of education is 
rising in recent years as well as incomes are increasing. Consequently, education and 
income influencing turnout have no explanatory power for the decline in electoral 
participation.

Johnston and Pattie [14] assume that decline in trust to politicians might cause 
changes in turnout. Moreover, they suggest that the crisis of electoral participation as 
a particular mode of political engagement may also influence the decrease in turnout 
[14, p. 232]. For instance, voters who thought that Labour and Conservative parties 
in the UK had become less different in 1992–1997 had two times lower turnout rates 
than those who felt that parties become more distinctive [14, p. 242]. In the studies 
of elections and public opinion in Great Britain, there is also evidence that decline 
in turnout is not because of lower interest in politics [5]. On the other hand, Franklin 
[10, 11], suggests that decline in turnout in Western countries is due to the character 
of elections, especially decrease in the voting age from 21 to 18. He assumes that 
young people who abstained in three elections are unlikely ever to have a voting 
habit [11]. 

Many studies of the geography of turnout are focused on local demographics 
correlations with turnout rates and changes [22, 26]. One of the main features of 
turnout changes is the growing gap between young and older voters. It has clear 
political implications. For instance, in Brexit vote, turnout among 18–24 years old was 
36 percent, while among older than 64–83 percent [17]. Kavanagh and Colleaques 
[20] for Ireland and Mansley and Demsar [22] for London reveal that territories with 
a higher share of older people in population structure have higher turnout. Agnew 
and Shin [3] in their study of the growing support for populists in Italy suggest that 
decrease in turnout shows rising dissatisfaction with politicians and creates a pool of 
nonvoters who are potential supporters of populists. They suggest that the decline in 
turnout is not just about age but also about generations and socialization into politics 
in time-space specific contexts. Darmofal [8] also suggests that local political setting 
is essential for turnout dynamics and he is critical of the studies based only on the 
analysis of population structure and socio-economic characteristics. In contrast to 
individual level sociological studies, he proposes political geography of macro-level 
and accentuates historical shifts in the geography of turnout in the US. 

Urban-rural and center-periphery divisions in the levels of electoral participation 
are also of great interest for electoral geography. Kavanagh [18, 19] reveals rural-
urban divide in Irish geography of turnout and supposes that it may be interpreted as 
(1) the effect of population structure, (2) a stronger sense of community and more 
pervasive participatory norms in the rural areas. He also assumes political alienation 
and social deprivation are essential for the studies of the decline in turnout. Studies 
of mobility and turnout support the idea of local contexts influence. For instance, 
Vallbe and Ferran [27] study of people’s mobility influence on turnout show that 
less populated cities are environments where people who moved there vote more 
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frequently than in bigger cities. Therefore, the urban-rural divide is not only about 
population structure. Consequently, geographical patterns of turnout support the idea 
about the crucial role of the age in turnout levels. However, supposed by Agnew 
and Shin [3] study of time-space specific contexts of generations socialization into 
participation in elections and Darmofal [8], Johnston and Pattie [14], and Kavanagh 
[18, 19] ideas about the impact of local contexts on turnout dynamics are of great 
interest for further political geography research of turnout.

Previously unresolved questions this paper is dedicated. Electoral geography 
studies of Ukraine are mostly focused on the impact of ethnicity, language, class, and 
region on electoral outcomes. Geography of turnout is only sometimes mentioned 
in the reviews of electoral outcomes and analyses of the factors influencing voting 
behavior in Ukraine [4, 6, 7, 12, 13, 21, 25]. At the same time, Johnston and Pattie 
[14] for Great Britain, Darmofal [8] for the US, Kavanagh [18, 19, 20] for Ireland, 
and Agnew and Shin [3] for Italy revealed essential geographical factor in turnout 
and accentuated the importance of turnout studies from geographical perspective. 
Although turnout in Ukraine is not so dramatically falling as in the Western 
democracies (Fig. 1), it is still a matter of concern as well as East-West and urban-
rural divide in turnout. 

The paper aims to reveal geographical patterns of turnout in Ukraine in 2002–
2014 and starts a discussion about causes and consequences of the geography of 
turnout in the country as well as shows geographic patterns of the distribution of the 
votes below the threshold.

DATA  AND METHODS
We gathered and geocoded data from Central Electoral Office of Ukraine about 

turnout in Ukraine in parliamentary elections of 2002, 2006, 2007, 2012, and 
2014 at the level of the polling station. We also obtained statistics for 2002–2014 
parliamentary elections turnout for 490 administrative rayons and 183 cities with 
special administrative status. Based on these data we analyzed geographical patterns 
of turnout in Ukraine in 2002–2014 parliamentary elections. We also used electoral 
outcomes data from Central Electoral Office for administrative rayons and cities 
with special administrative status to calculate the share of votes for parties who did 
not pass the electoral threshold for parliamentary elections 2002–2014 and analyzed 
geographical patterns of distribution of those votes that were not represented in the 
parliament. The studied period is limited to 2002–2014 because Central Electoral 
Office has data only for 1998–2014 elections, and 1998 and 1999 elections data are 
not aggregated at the level of administrative rayons and are not accessible at the level 
of the polling station, which were chosen as the levels of analysis.
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RESULTS AND DISCUSSION 
Turnout in parliamentary and presidential elections in 1998–2014 in Ukraine 

is declining (Fig. 1). In parliamentary elections of 1998 63.8 percent of the voters 
participated in the elections, while in 2014 only 52.4 percent. Presidential elections 
turnout faces the same trend, in 1999 69.8 percent voted, while in 2014 only
59.5 percent. However, the decline for presidential elections is not linear and was 
the highest during the studied period in 2004 presidential elections second round. It 
follows theoretical assumption that less competitive elections have lower turnout. 
Moreover, 2004 was a year of intense polarization of the Ukrainian electorate and 
electoral fraud, which was also committed falsifying turnout at particular polling 
stations. Presidential elections first round have from 6 to 10 percent higher turnout 
than parliamentary elections in Ukraine, and the second round has higher turnout 
than the first from 2.4 to 6.3 percent. One of the assumptions about such difference 
is that differences between individual candidates in presidential elections are more 
evident for the electorate than differences between political parties. It is in touch 
with the personalization of politics and turn in electoral campaigns in parliamentary 
elections to focus on leaders and not on parties and their programs. Besides that 
difference in turnout in parliamentary and presidential elections, both faces almost 
10 percent decline from 1998 to 2014. We should also pay attention to geographical 
differences of those changes (Fig. 2).

As we can see at Figure 2, in Ukraine turnout has a clear urban-rural divide. It 
is interesting that the gap between turnout in cities and periphery is narrowing. In 
parliamentary elections 2002, it was almost 13 percent, while in 2014 it is already 
only 5.1 percent. From 2002 to 2006 turnout in cities even increased by 0.1 percent, 
but in the 2006–2014 period is following the same trend as in the periphery but 

Fig. 2. Turnout in parliamentary elections in cities with special administrative status and rayons
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with lower intensity. We can speculate that changes in turnout from 2002 to 2006 in 
cities where caused by higher level of political mobilization in cities during Orange 
revolution in 2004 and turn back to decline in turnout from 2006 to 2007 was a 
result of dissatisfaction with politicians and absence of felt changes in quality of 
life, society, and economics after the revolution. Causes of the urban-rural divide in 
turnout might also have three assumptions. The first one suggests that it is a result 
of population structure: rayons have a higher share of the older population, while 
cities have a younger population and as we know older vote more frequently. The 
second assumes that cities in Ukraine have a significant inflow of the people from 
the periphery and mobile people have a lower level of electoral participation, which 
also might be because of studied by Vallbe and Ferran [27] effect of the size of the 
city on the turnout of the people who migrate. However, it also has a demographic 
variable: people who move to cities are younger, and their voting habits might 
have been not yet developed. The third hypothesis is that the periphery has more 
pervasive participatory norms and a stronger sense of community and obligation to 
vote. Moreover, people in the periphery might have more time resource to vote than 
their counterparts in cities. Those are only assumptions and need further empirical 
research to be tested.

The second division line in the geography of turnout in Ukraine is East-West 
divide. However, in 2002 parliamentary elections it was not so visible as in the 
following elections (Fig. 3). One of the reasons for such turn in electoral behavior 
might be weakened positions of the Communists, who have strong support in the 
2002 parliamentary elections and only received 3.7 percent of the popular vote in 
2006. Clem and Craumer [6, p. 145] reveal that Party of Regions had a statistically 
significant correlation coefficient (-0.492) with the turnout in 2006 parliamentary 
elections, which means that they received most of the support in the areas were 
turnout declined. Consequently, it shows that part of the supporters of the Communist 
Party of Ukraine stayed home at the 2006 elections. However, reasons why people 
who were previously supporting Communists did not vote or shift their positions to 
Party of Regions or other third parties (for instance Socialists with left agenda) are 
not clear. At the same time, Donetsk and Lugansk oblasts have higher turnout than 
other territories of South and East Ukraine. They were strongholds of the Party of 
Regions, and it shows that the Regions had higher mobilization of the electorate rates 
at those administrative oblasts. Hypothetically it could be due to the mobilization of 
regional identity and friends and neighbors effect when people vote for those who 
live or were born near them. Therefore, friends and neighbors effect also might affect 
turnout. Moreover, East-West divide in turnout might be defined in the categories 
of political culture and differences in historical experiences of the territories. For 
instance, Zhukov and Talibova [30] reveal the long-term effect of Stalin’s repressions 
on political participation in Russia and Ukraine.

The dynamics of turnout in Ukraine in 2002–2014 shows that three Galician 
oblasts have permanently high turnout (the highest in the country) with somewhat 
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lower value in the 2012 parliamentary elections. From 2002 to 2014 visible is a 
decline in turnout in Volyn region, especially in its Polissya part, and North-East 
Ukraine. It is interesting that in 2012 parliamentary elections when Party of Regions 
won the elections, North-West Ukraine had lower turnout than in previous years. 
In 2014 Galicia increased turnout, while other areas of North-West Ukraine had 
no significant changes and only local variations were present. At the same time, in 
South and East Ukraine, despite some local variations, turnout was steadily declining 
in 2002–2014. However, local variations are also of great interest. For instance, our 
preliminary study of the turnout at the polling stations located in university campuses 
in Kyiv shows lower turnout in students’ areas than the average in the city. It supports 
the thesis that younger people have lower turnout rates. However, there is also the 
dynamics of the mobilization of young people by political parties. In 2012 turnout 
in the campuses areas was closer to the average in the city than in 2002, 2006, 2007, 
and 2014 elections. It could be interpreted as an effect of particular political parties 
mobilization strategies. In the case of 2012 elections, UDAR and Svoboda received 
the highest support among the younger generation.

Fig. 3. Territorial patterns of turnout in parliamentary elections 2002–2012 at the level of the polling 
station (based on data from Central Electoral Office)
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Cartographic analysis also reveals that territories with higher shares of national 
minorities (Hungarians and Romanians in Zakarpattya oblast, Romanians and 
Moldovans in Chernivtsi oblast, Bulgarians, Moldovans, and Gagauz minorities 
in Odesa oblast)  have lower turnout, which could be a sign of the absence of 
inclusion of ethnic minorities into Ukrainian politics and absence of political parties 
whose agenda, rhetoric and ideology are inclusive. Moreover, the cartographic 
analysis shows that those territories also vote more for the parties, which were 
below the threshold in 2002–2014 parliamentary elections (Fig. 4). Therefore, their 
representation in the parliament is only narrowed to majoritarian candidates elected 
from their constituencies, when Ukrainian electoral system was mixed (2002, 2012 
and 2014 elections).

Fig. 4. The share of the votes for the parties below the threshold in parliamentary elections 
2002–2014 at rayon and cities with special administrative status level (based on data from Central 

Electoral Office) 
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Moreover, the geography of the unrepresented in the parliament votes shows 
polarization of electoral behavior from 2006 to 2012 because most of the votes were 
going to leading parties, which had a clear cleavage line, and not for the third parties 
who proposed alternatives. In 2012 parliamentary elections, we can also see a vivid 
result of constituency campaigning in majoritarian system influence on proportional 
electoral system results. Only Oleg Lyashko constituency and neighboring areas were 
supporting parties which did not win the seats in the parliament on a proportional 
basis. Oleg Lyashko was elected from the constituency on a majoritarian basis, 
and his party won elections in the constituency territory in the proportional part of 
elections, but it was not enough to reach the threshold at the national level. In 2014 
parliamentary elections we can also see signs of East-West divide because many of 
the South and East Ukraine rayons and cities with special administrative status were 
voting for parties who did not win seats in the parliament on a proportional basis. 
Together with low turnout in those areas, it shows that they have no feeling of being 
represented in politics and might be further alienated from politics. 

CONCLUSION
Elections being the main instrument of democracy are not obviously reflecting 

political preferences of the whole population of the country [9]. First, turnout reveals 
those who abstain because of dissatisfaction with politicians and parties or seeing 
no parties or candidates who represent their political beliefs or being alienated from 
politics. Second, not all of the votes turn into seats in the parliament. It is not only 
the question of the electoral law (algorithm how shares are turned into votes and 
threshold level) but also of electoral behavior and voting for parties, which did not 
reach a threshold. It shows that society has groups of people who are dissatisfied 
with existing popular options and political options they are ready to support have low 
national recognition and are not presented in the parliament. They might be mobilized 
by major political powers as is demonstrated by the polarization of Ukrainian politics 
in 2002–2012 or abstain from voting as in 2014. Ukraine has a clear East-West 
divide in turnout, which was intensified during polarization in 2002–2012 and might 
be interpreted in terms of political culture or alienation from politics because of the 
absence of options that represent political preferences of the population living in 
areas with lower turnout; rural-urban divide, which shows differences in population 
structure as well as participatory norms and local contexts; and lower turnout in 
territories where ethnic minorities live, which raises a question of their inclusion 
into Ukrainian politics and existing political opportunities for such inclusion. 
Cartographic analysis and analysis of the existing literature on the geography of 
turnout only demarcated issues and hypotheses about the geography of turnout in 
Ukraine, which should have an in-depth and thorough empirical examination in 
further studies. Turnout in Ukraine is also an issue of nation-building after the fall of 
the Soviet Union and the inclusion of different groups of the population into politics 
and constraints that alienation from politics, the vision of no difference between 
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political parties or having no parties that represent people’s political beliefs put on 
the further development of the country. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЯВКИ
ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ
2002–2014 РОКІВ В УКРАЇНІ 

Резюме 
Постановка проблеми та мета статті. Географія явки на виборах знахо-
диться на периферії географічних досліджень електоральної поведінки населен-
ня. Однак, останні дослідження географічних закономірностей падіння рівня 
явки на виборах та її динаміки в країнах Заходу показують важливість розумін-
ня контексту часу та географічного місця у рішенні голосувати чи ні. В Україні 
немає географічних досліджень присвячених виключно питанню явки на вибо-
рах, тому стаття має за мету заповнити цю прогалину і почати дискусію щодо 
розуміння територіальних закономірностей явки на парламентських виборах в 
Україні в 2002–2014 роках.
Дані та методи. Стаття досліджує географію явки на виборах в Україні, базу-
ючись на даних на рівні виборчих дільниць та районів (n=490) і міст обласного 
підпорядкування (n=183) для парламентських виборів 2002, 2006, 2007, 2012 
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та 2014 років. Ми здійснили картографічний аналіз явки на виборах на рівні 
виборчих дільниць та географії голосів відданих за партії, які не проходили в 
парламент в досліджуваний період на рівні районів та міст обласного підпоряд-
кування. 
Результати. Картографічний аналіз показує вагомо нижчий рівень явки в пів-
денно-східній Україні, що стало більш видимим після виборів 2002 року; знач-
но нижчий рівень явки у містах порівняно з периферією; нижчу явку на тери-
торіях, де проживають національні меншини. Ця ситуація ускладнюється тим, 
що на парламентських виборах 2014 року населення південно-східної України 
віддало значну частку голосів партіям, які не пройшли в парламент і вищий 
рівень підтримки таких партій на територіях проживання етнічних меншин  в 
2002– 2014 роках. Стаття також показує, що в 2002–2014 роках різниця у явці 
між містами та сільською місцевістю зменшувалася за рахунок нижчого рівня 
спаду явки на урбанізованих територіях. Ба більше, в 2006 році, порівняно з 
2002 роком, явка в містах обласного підпорядкування зросла, тоді коли на пери-
ферії вона стрімко знижувалася. Стаття розпочинає дискусію щодо причини та 
наслідків територіальних особливостей явки на виборах та її динаміки в Україні. 

Ключові слова: зниження явки на виборах, географія явки на виборах, гео-
графія репрезентації, територіальні закономірності явки на виборах в Україні. 

Н. П. Добиш, аспирант 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Проспект Глушкова, 2, Киев, 03127, Украина
mpetrovych@gmail.com

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВКИ
И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
2002–2014 ГОДОВ В УКРАИНЕ 

География явки на выборах находиться на периферии географических иссле-
дований электорального поведения, несмотря на последние исследования тер-
риториальных закономерностей снижения явки на выборах и ее динамики в 
странах Запада, которые раскрывают важность понимания контекста времени 
и географического места в решении голосовать или нет. Следовательно, в ста-
тье поднимается вопрос об исследовании географии явки на выборах в Украи-
не. Статья опирается на данные на уровне участков для голосования, районов 
и городов областного подчинения. Картографический анализ показывает более 
низкий уровень явки на юго-востоке Украины, что стало более видимым по-
сле выборов 2002 года; более низкий уровень явки в городах по сравнению с 
периферией; низкую явку на территориях, где проживают национальные мень-
шинства. Ситуация усугубляется тем, что на парламентских выборах 2014 года 
население юго-востока страны отдало значительную часть голосов за партии не-
прошедшие в парламент. То же можно сказать и о территориях, где проживают 



81

ISSN 2303-9914.                             Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23, вип. 2

национальные меньшинства, но касательно не только 2014, а 2002–2014 годов. 
Статья также начинает дискуссию о причинах и следствиях территориальных 
особенностей явки на выборах и ее динамики в Украине.   

Ключевые слова: снижение явки на выборах, география явки на выборах, ге-
ография репрезентации, территориальные закономерности явки на выборах в 
Украине. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ПОХОДЖЕННЯ ТУРИСТІВ
ЗА ВАЛОВИМИ ТА ПИТОМИМИ ПОКАЗНИКАМИ
ЗАРУБІЖНОГО (ВИЇЗНОГО) ТУРИЗМУ

В результаті зіставлення валової та питомої (на 100 мешканців) кількості за-
рубіжних туристичних вибуттів для 87-и країн світу за 2008 р. з пересічними 
для вибірки показниками була проведена класифікація країн походження тури-
стів. Зокрема, за валовою кількістю вибуттів вони поділилися на малі та великі, 
за питомою – інтенсивного та екстенсивного зарубіжного туризму, а з урахуван-
ням туристичних витрат на одне вибуття ще виокремлювалися країни невитрат-
ного та витратного зарубіжного туризму.

Ключові слова: міжнародний туризм, виїзні туристичні потоки, туристичні ви-
буття, витрати на зарубіжний туризм, класифікація країн походження туристів.

ВСТУП
За оцінками Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) у світі на зламі 

тисячоліть фіксувалося близько 1 млрд. міжнародних туристів. При цьому кра-
їни світу були різною мірою залучені до формуваннях таких потоків, зокрема 
половина з них припадала на Європейський регіон. Тому, неабиякий інтерес 
викликає те, які країни дають найбільше зарубіжних туристів, а які «пасуть 
задніх». Однак валова кількість вибуттів не відображає інтенсивності зарубіж-
ного туризму, яка часто відсилає до його чинників. Міру залучення мешканців 
певної країни до подорожей за кордон можна отримати в зіставленні кількості 
зарубіжних туристів із чисельністю населення, з якого вони походять. Зреш-
тою, валові та відносні показники зарубіжного туризму можна використати для 
класифікації країн походження туристів.

Зважаючи на географічну сутність туризму, як форми міграції населення, 
що пов’язана з особливостями відлеглих територій (акваторій), тобто відмін-
ностями «від місця до місця», значний доробок у цій царині належить саме 
географам, висвітлений у працях В. С. Преображенського, Ю. О. Вєдєніна,
І. В. Зорина, М. А. Ананьєва, Н. П. Зачиняева, Н. С. Фальковича, Є. А. Кот-
лярова та інших дослідників радянських часів, а в Україні – М. П. Крачила, 
О. О. Любіцевої, О. О. Бейдика. З-поміж останніх вагомих робіт присвячених 

© О. Д. Король, 2018
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міжнародному туризму можна виділити праці А. Ю. Александрової (2002 р.), 
О. О. Любіцевої (2003 р.) тощо [1, 3]. У цих роботах охарактеризовані основ-
ні поняття міжнародного туризму, проаналізована географія туристського по-
питу за регіонами світу, відображені останні тенденції та процеси глобаліза-
ції в цій галузі. Із зарубіжних робіт варто згадати ґрунтовну працю Boniface
B. & Cooper C. (2009 р.), яка присвячена географії туризму, зокрема аналізу 
дестинацій за регіонами світу [4].  Серед невирішаних раніше проблем зали-
шаються проблеми класифікації країн за походженням туристів, що формують 
туристичні потоки світу.

Метою дослідження є класифікація країн походження туристів за кількістю 
зарубіжних туристичних вибуттів (departures): валовою та із розрахунку на 100 
осіб місцевого населення. При цьому мають бути враховані вартісні показники, 
зокрема туристичні витрати (expenditures) на одне вибуття.

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження спирається на методологію обліку міжнародного туризму, що 

запропонована Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO) та викори-
стана в базі даних Всесвітнього банку, яка слугувала джерелом статистичної 
інформації [7]. Зокрема, виїзний напрям міжнародного туризму оцінюється в 
таких натуральних і вартісних показниках: міжнародні туристичні вибуття та 
витрати на зарубіжний туризм [5].

У міжнародному туризмі, згідно стандартів UNWTO, зарубіжні (виїзні) ту-
ристичні потоки оцінюються в кількості вибуттів (departures), які фіксуються 
тоді, коли резидент тієї чи іншої країни залишає її межі задля поїздки за кор-
дон. Ця поїздка має тривати не довше одного року, а подорожуюча особа не 
повинна займатися діяльністю, що оплачується з джерел у місцях призначення.

Валова кількість туристичних вибуттів не може слугувати критерієм зару-
біжної туристичної активності населення тієї чи іншої країни, адже там, де 
проживає багато людей, навіть якщо вони рідко подорожують, можуть форму-
ватися потужні туристичні потоки. Міру залучення мешканців певної країни 
до подорожей за кордон засвідчує зіставлення кількості зарубіжних туристів 
із чисельністю населення. Тобто, питомі міжнародні туристичні вибуття, що 
припадають на 100 осіб місцевого населення, є відносним натуральним показ-
ником, який дозволяє порівнювати зарубіжний туризм різних за масштабами 
країн.

У дослідженні були зіставлені валові та питомі натуральні показники за-
рубіжного туризму задля класифікації країн походження туристів, що було 
зроблено для 87 країн світу, для яких була наявна необхідна статистична ін-
формація за 2008 рік – останній перед фінансовою кризою рік дослідження, 
після якого світ увійшов у часи «турбулентності». За критерії класифікації 
були обрані середньоарифметичні валові вибуття, які для вибірки становили 
9,864 млн., а для питомих показників – частка туристів у населенні країни, за 
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якої туризм вважається масовим, тобто коли подорожує більше 50%. Ця частка 
також близька до середньоарифметичних зарубіжних вибуттів на 100 осіб, які 
для вибірки становили 46. Ці величини були нанесені на графік розподілу кра-
їн за валовими та питомими натуральними показниками зарубіжного туризму 
двома лініями, які розбили увесь масив на чотири поля – І, ІІ, ІІІ, ІV (рис. 1).

Однак тут не враховані вартісні показники, які охоплюють туристичні ви-
трати (expenditures) – споживчі витрати в грошовому вираженні (US$) рези-
дентів певної країни на зарубіжний туризм, тому для «повноти картини» був 
обраний ще один критерій – туристичні витрати на одне вибуття, які у 2008 р. 
в середньому для вибірки становили 1197 US$. Отож, у кожному з чотирьох 
полів усі країни ще поділялися на дві категорії: з меншими та більшими за пе-
ресічні для вибірки туристичними витратами на одне вибуття.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Перше поле (І) формують країни, які можна визначити як малі країни ін-

тенсивного зарубіжного туризму (рис. 1). Вони характеризуються високими 
питомими (більше 50 вибуттів на 100 осіб) та низькими валовими (менше 10 
млн. вибуттів) показниками. Переважна більшість із них є малими країнами 
Європейського Союзу. Окрім того сюди увійшли кілька острівних держав. 
Мешканці об’єднаної Європи, загалом, виділяються високою зарубіжною ту-
ристичною активністю, адже на цей регіон припадає 53% загальносвітових 
міжнародних туристичних потоків. Окрім економічного чинника, цьому спри-
яють географічні особливості, бо тут, на відносно невеликій за площею тери-
торії, знаходиться багато країн «без кордонів» із різноманітною природою та 
історико-культурною спадщиною.

Беручи до уваги середні для вибірки туристичні витрати на одне вибуття, 
які у 2008 р. становили 1197 US$, варто поділити країни І-го поля на дві кате-
горії: малі країни інтенсивного невитратного та інтенсивного витратного 
зарубіжного туризму.

До малих країн інтенсивного невитратного зарубіжного туризму нале-
жать: Латвія, Албанія, Болгарія, Чехія, Словенія, Литва, Фінляндія, Ізраїль. 
Окрім двох останніх країн, у яких туристичні витрати на одне вибуття були 
помітно вищими та близькими до середнього для вибірки показника, решта 
(за винятком Албанії) – це країни новачки Європейського союзу, в яких рівень 
питомих споживчих витрат помітно нижчий, аніж у старих членів ЄС.

У країнах із високим рівнем питомих споживчих витрат зарубіжні тури «де-
шевшають» тоді, коли поїздки стають частими і короткотривалими та спря-
мовані до близьких (сусідніх) дестинацій. Наприклад, половина фінських ту-
ристів прямують до сусідньої Естонії та Швеції. Найчастіше вони вибирають 
короткотривалі тури поромом із Гельсінкі до Таллінна.

До малих країн інтенсивного витратного зарубіжного туризму увійшли: 
Сейшельські острови, Ірландія, Австрія, Данія, Мальта, Кіпр, Сінгапур, Бельгія, 
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Рис. 1. Чотирипільний розподіл країн походження туристів за показниками міжнародних 
туристичних вибуттів 

Ісландія, Естонія. Більшість із цих країн є розвинутими невеликими державами
Західної Європи, які належать до «привілейованих дрібних націй». Рівень пи-
томих споживчих витрат дозволяє їхнім мешканцям активно та, головне, до-
рого подорожувати, а бажання відпочивати за кордоном посилюється також 
несприятливими для купально-пляжної рекреації кліматичними умовами у пів-
нічних з-поміж них країнах.

Решта країн – це острівні держави, причому не бідні (найбідніші Сейшель-
ські острови мають питомі споживчі витрати на рівні Польщі). Підвищена за-
рубіжна туристична активність їхніх мешканців пояснюється малою площею 
території, що звужує можливості для внутрішнього туризму, а значні витрати 
на одне вибуття пов’язані з острівним положенням, що виключає поїздки сухо-
долом до сусідніх країн. Тобто, майже всі подорожі здійснюються із викорис-
танням  авіації – найдорожчого виду транспорту.

Друге поле (ІІ) утворюють великі країни інтенсивного зарубіжного туризму. 
Воно представлене лише 9-ма країнами, які характеризуються великою кіль-
кістю зарубіжних туристичних вибуттів, як загалом (більше 10 млн.), так і з 
розрахунку на 100 осіб (понад 50). Окрім Канади, вони належать до Європей-
ського Союзу. Всіх їх за прикладом країн І-го поля також можна поділити на: 
великі країни інтенсивного невитратного та інтенсивного витратного зару-
біжного туризму.
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До великих країн інтенсивного невитратного зарубіжного туризму нале-
жать: Румунія, Польща, Угорщина. У них витрати на одне вибуття були одними 
з найнижчих у світі, відповідно, – 184 US$, 212 US$ і 266 US$.

В усіх цих країнах туристичні потоки мають спільну особливість, бо вони 
спрямовані від менш до більш розвинутої країни. Мотиви для таких поїздок 
бувають різні: шопінг-тури в межах малого прикордонного руху; відвідування 
родичів і знайомих, які виїхали на постійне місце проживання або на заробітки 
до багатшої країни тощо. Невитратними ці поїздки є через свою нетривалість 
або через те, що приймаюча сторона (родичі та знайомі) бере приїжджих на 
утримання.

Наприклад, провідними напрямами для угорських туристів є Австрія та 
Німеччина – 14,5% і 12,5%, а третю сходинку посідає сусідня Словаччина – 
12,5%. До «сусідів» загалом виїжджало 42,7% угорських туристів, з-поміж них 
виділялися Австрія, Словаччина та Румунія, яка була на 6-ій сходинці в струк-
турі вибуттів. З цими країнами в Угорщини були тісні історичні зв’язки. По-
їздки до таких дестинацій часто мають приватний характер і є нетривалими, а 
отже – невитратними. Так, наприклад, частка короткотривалих поїздок угорців 
(1–3 дні) складає більше 80% від усіх поїздок за кордон.

До великих країн інтенсивного витратного зарубіжного туризму нале-
жать: Швейцарія, Швеція, Канада, Нідерланди, Великобританія, Німеччина. 
Ці країни характеризуються найкращими показниками зарубіжного туризму. 
Вони мають чимало спільного з точки зору формування туристичного попиту. 
Найперше, усі вони є високорозвинутими країнами із річними питомими (Per 
capita) споживчими витратами домогосподарств від 24 тис. US$ у Нідерландів 
до 37 тис. US$ у Швейцарії.

Також ці країни мають подібні географічні умови, що впливають на фор-
мування туристичного попиту. Так, несприятливий для купально-пляжної ре-
креації клімат або внутрішньоконтинентальне положення не лише заохочують 
подорожувати за кордон, але й визначають напрямки зарубіжного туризму. Ви-
ходячи з цього, усі їхні топ-дестинації розділилися на сусідів і середземномор-
ські країни.

Беззаперечними лідерами, «королями зарубіжного туризму» є Німеччина 
та Велика Британія, на які у 2008 р. припадало 18,3% витрат на зарубіжний 
туризм і 14,8% міжнародних туристичних вибуттів. Німеччина та Велика Бри-
танія дуже схожі щодо формування туристичного попиту. Країни близькі за 
показниками соціально-економічного розвитку: обидві входять до п’ятірки 
найрозвинутіших країн світу, мають рівень урбанізації 82% (Німеччина) і 90% 
(Велика Британія).

Якщо вести мову про географічні умови, то вони також схожі, адже помір-
ний клімат та холодні морські води не сприяють відпочинку всередині цих 
країни, насамперед купально-пляжній рекреації. Також не все гаразд у них із 
зимовими видами відпочинку. Так, відсутність високих гірських масивів у Ве-
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ликій Британії не створює сприятливих умов для розвитку гірських, насампе-
ред, зимових видів рекреації, а Баварські Альпи Німеччини не можуть конку-
рувати з вищими горами сусідніх Австрії та Швейцарії.

Водночас, обидві країни належать до європейського туристичного регіону, 
на який припадає більше половини світових міжнародних туристичних пото-
ків. Тож за таких умов Німеччина та Велика Британія очікувано опинилися 
серед лідерів зарубіжного туризму.

Розглядаючи структуру туристичних вибуттів із Німеччини та Великої 
Британії відзначимо, що в обох випадках перші сходинки посіла Іспанія. Пів-
денний напрямок, взагалі, був найпопулярнішим у туристів із цих двох країн 
– на нього припадало близько половини усіх подорожуючих за кордон. Реш-
та країн, до яких вирушали німці та британці вже посідали різні сходинки у 
структурі туристичних вибуттів. Тут спрацював, насамперед, чинник геогра-
фічної та ментальної близькості. Так, до Італії, яка значно ближча до німець-
кого кордону, виїжджало 10% німців, що вдвічі більше за частку британців, 
що подорожують у цьому напрямку. Мовна спорідненість та положення сусіда 
забезпечили друге місце Австрії (11%) у структурі туристичних вибуттів із 
Німеччини. США через ментальну близькість, не дивлячись на значну про-
сторову віддаленість, посіли чільне третє місце у структурі британського за-
рубіжного туризму – 6,1%.

Порівнюючи країни І-го і ІІ-го полів, найперше відзначимо, що вони пе-
реважно представлені членами Європейського Союзу. Із урахуванням турис-
тичних витрат на одне вибуття, вони чітко розділилися на дві групи: країни 
інтенсивного невитратного зарубіжного туризму, до яких відносяться краї-
ни-новачки ЄС, що мали цей показник на рівні 200–800 US$; країни інтенсив-
ного витратного зарубіжного туризму – старі члени Європейського Союзу, 
туристи з яких в середньому витрачали 1500 US$ на одне вибуття.

Головною причиною такого розподілу, найімовірніше, став рівень соці-
ально-економічного розвитку країн. З-поміж наших статистичних даних його 
дуже добре відображають питомі споживчі витрати домогосподарств. Виходя-
чи з цього, варто зіставити цей показник із туристичними витратами на одне 
вибуття. В результаті європейські країни І-го і ІІ-го полів очікувано розподіли-
лися на дві окремі множини – це А і В (табл. 1, рис. 2). 

Країни-новачки ЄС (множина А), за винятком Естонії, мали невитратний за-
рубіжний туризм, а їхні питомі споживчі витрати домогосподарств рідко коли 
сягали 10 тис. US$ Per capita. 

У старих членів Європейського союзу (множина В), окрім Фінляндії, ви-
трати на одне вибуття були більшими за пересічні для вибірки 1197 US$, адже 
їхні питомі споживчі витрати домогосподарств перевищували 20 тис. US$ Per 
capita. Отже, саме величина останніх справляє істотний вплив на розмір турис-
тичних витрат на одне вибуття.
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Таблиця 1
Питомі споживчі витрати та туристичні витрати на одне вибуття країн ЄС

І-го і ІІ-го полів невитратного (А) і витратного (В) туризму 

Країни А
(новачки ЄС)

Витрати, US$ Країни В
(старожили ЄС)

Витрати, US$
споживчі
Per capita

на одне
вибуття

споживчі
Per capita

на одне
вибуття

І поле І поле
Латвія 9345 330 Фінляндія 26013 945
Болгарія 4513 454 Ірландія 30065 1337
Чехія 10305 615 Австрія 26036 1446
Словенія 14189 670 Данія 30003 1524
Литва 9261 892 Бельгія 24499 2410
Естонія 9440 1355 ІІ поле

ІІ поле Нідерланди 24116 1203
Румунія 6127 184 Великобританія 27789 1211
Польща 8454 212 Швеція 24538 1238
Угорщина 10369 266 Німеччина 25212 1452

Рис. 2. Розподіл країн ЄС за питомими споживчими витратами і
туристичними витратами на одне вибуття (US$) 
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Надзвичайно високу подібність за цими двома показниками мають Ірландія 
та Велика Британія. Також дуже схожими є структури туристичних вибуттів із 
цих двох країн (табл. 2).

Таблиця 2
Структура туристичних вибуттів Ірландії та Великої Британії 

№ Ірландія Велика Британія

Країни
прибуття
туристів

Частка
від загальної кількості

вибуттів з країни, %

Країни
прибуття
туристів

Частка від загальної 
кількості вибуттів з 

країни, %

1 Велика Британія 26,2 Іспанія 20,7

2 Іспанія 22,4 Франція 13,9

3 Франція 10,3 США 6,1

4 США 6,7 Ірландія 5,5

5 Італія 6,1 Італія 5,0

Це є додатковим підтвердження того, що країни з однаковим рівнем соці-
ально-економічного розвитку, близькою культурою та подібністю географіч-
ного положення матимуть схожі зарубіжні туристичні потоки. Проте Ірландія 
увійшла до І-го поля, а Велика Британія – до ІІ-го через різну чисельність на-
селення країни. Саме ця характеристика відрізняє малі країни інтенсивного 
зарубіжного туризму від великих.

Чисельність населення 10 млн. є тим «вододілом», який поділив країни на 
І-ше та ІІ-ге поле (табл. 3). Країни з таким числом мешканців зустрічалися по 
обидва боки вертикальної лінії (рис. 1), однак завжди знаходилися поруч із 
нею. Отже, «коливання» країн із людністю 10 млн. осіб біля вертикальної лінії 
є саме ознакою «рубіжного стану».

Що стосується Швеції та Швейцарії, які з меншою чисельністю населення 
потрапили до великих країн інтенсивного зарубіжного туризму, то це відбуло-
ся завдяки надзвичайно високій виїзні туристичній активності їхнього насе-
лення – 145 вибуттів на 100 осіб. Цьому сприяли не лише високі питомі спожи-
вчі витрати домогосподарств, але й географічне положення, яке у Швеції було 
північним, а у Швейцарії – внутрішньоконтинентальним.

До ІІІ-го поля належать великі країни екстенсивного зарубіжного туриз-
му. Воно представлене країнами з високими валовими та низькими питоми-
ми показниками зарубіжних туристичних потоків: США, Китай, Росія, Італія, 
Франція, Іспанія, Україна, Японія, Мексика, Корея, Індія. Значні обсяги подо-
рожуючих за кордон зумовлені лише великою чисельністю населення в цих 
країнах. Зокрема, серед них опинилися держави з населенням понад 1 млрд., а 
найменша людність була в Іспанії – 45,5 млн. осіб. 
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Таблиця 3
Чисельність населення країн вибірки, які увійшли до І-го та ІІ-го полів 

Країна Чисельність 
населення, осіб

Країна Чисельність 
населення, осіб

І поле ІІ поле

Ісландія 317414 Швейцарія 7647675
Мальта 411950 Швеція 9219637
Кіпр  077089 Угорщина 10038188
Словенія 2021316 Нідерланди 16445593
Латвія 2266094 Румунія 21513622
Албанія 3156608 Канада 33317662
Ірландія 4425683 Польща 38125759
Сінгапур 4839400 Великобританія 61393521
Фінляндія 3135399 Німеччина 82110097
Данія 5493621
Ізраїль 7308800
Болгарія 7 623395
Австрія 8336926
Чехія 10424336
Бельгія 10709973

Із урахуванням середніх для вибірки туристичних витрат на одне вибуття 
(1197 US$) країни ІІІ-го поля поділилися на: великі країни екстенсивного неви-
тратного та екстенсивного витратного зарубіжного туризму.

До великих країн екстенсивного невитратного зарубіжного туризму нале-
жать: Україна, Мексика, Росія, Китай, Індія. Низька зарубіжна туристична ак-
тивність населення в цих країнах зумовлена малими питомими споживчими 
витратами домогосподарств, зокрема найбільшими вони були у Мексики – 6,2 
тис. US$ Per capita. З цієї ж причини зарубіжний туризм був невитратним для 
цих країн (табл. 4). Також не сприяли формуванню інтенсивних виїзних по-
токів із цих країн географічні умови, зокрема наявність морських акваторій в 
широтах, де вода прогрівається до комфортних для купально-пляжної рекре-
ації температур. Крім того, у всіх випадках, за винятком України, спрацював 
чинник великої площі території. З одного боку, зі збільшенням площі території 
зростає просторова база та ландшафтне розмаїття, що робить країну придатні-
шою для внутрішнього туризму, з іншого – мешканцям «глибинок» доводиться 
долати великі відстані, аби бодай дістатися кордону країни.

Найменша зарубіжна туристична активність виявилась у найбідніших і най-
більших за населенням Індії та Китаю – відповідно 1 та 3 вибутті на 100 осіб. 
Однак, туристичні поїздки з цих країн були найвитратнішими у цій групі.
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Таблиця 4
Питомі споживчі витрати та туристичні витрати на одне вибуття великих країн 

екстенсивного невитратного зарубіжного туризму 

Країни Витрати, US$
споживчі Per capita на одне вибуття

Україна 2491 296
Мексика 6177 705
Росія 5598 739

Китай 1193 894

Індія 619 1112

В Індії витрати на одне вибуття були близькі до середнього для вибірки по-
казника (1197 US$). Зважаючи на найменші питомі споживчі витрати (619 US$ 
Per capita), напрошується висновок про вкрай екстенсивний характер зарубіж-
ного туризму в Індії – через різке розшарування доходів лише 1% заможного на-
селення може дозволити собі подорожувати за кордон. Як наслідок, не сформу-
валися потужні виїзні туристичні потоки, про що свідчить вкрай розпорошена 
структура зарубіжного туризму – на 7-топ країн припадає лише 35% вибуттів. 
На перших сходинках опинилися достатньо віддалені та дорогі Сінгапур, ОАЕ 
і США, до яких прямувало відповідно 7,2%, 5,8% та 5,2% індійських туристів.

Найменш витратними у цій групі були зарубіжні поїздки з України. Біль-
шість українських туристів (82%) виїжджають за кордон із приватною метою. 
Переважно вони прямують до Росії – 36% вибуттів. Спільний протяжний кор-
дон суходолом, родинні зв’язки, відсутність митних перепон і мовного бар’є-
ра забезпечили такі значні потоки до «північного сусіда». На іншого сусіда 
– Польщу – припадало 15% подорожуючих українців. Друге місце цій країні, 
забезпечили протяжний сухопутній кордон та історична близькість із Галичи-
ною. Поїздки до сусідніх країн, які мають самодіяльний характер, – це пере-
важно короткотривалі поїздки, що охоплюють малий прикордонний рух. За та-
ких умов «статистика» буде фіксувати значну кількість вибуттів, на яку будуть 
ділитися і без того малі туристичні витрати.

До великих країн екстенсивного витратного зарубіжного туризму нале-
жать: Італія, Франція, Іспанія, Японія, Корея, США. Усі вони – розвинуті дер-
жави зі споживчими витратами домогосподарств на рівні 20–30 тис. US$ Per 
capita й лише у Кореї ці витрати є вдвічі меншими (табл. 5).

Чому ж, маючи гроші, мешканці цих країн не так активно подорожують за 
кордон? Насамперед, у багатьох із них є чудові умови для відпочинку «вдо-
ма», адже Італія, Франція та Іспанія володіють сприятливими для внутріш-
нього туризму ресурсами: знаходяться у субтропічному кліматичному поясі та 
омиваються середземноморськими водами; мають багату культурну спадщи-
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ну та чимало визначних пам’яток. Окрім того, на території Франції та Італії 
знаходяться Альпи, що створює умови для зимового відпочинку в горах. Як 
наслідок, у туристів із цих країн не сформувалися переваги щодо закордонних 
туристичних дестинацій – перші сходинки посіли країни сусіди. У Франції та 
Італії переваги не проявилися навіть у виборі сусідніх дестинацій, адже частки 
вибуттів до них узгоджувалися з протяжністю спільного із ними кордону.

Таблиця 5
Питомі споживчі витрати та туристичні витрати на одне вибуття великих країн 

екстенсивного витратного зарубіжного туризму 

Країни Витрати, US$
споживчі Per capita на одне вибуття

Італія 22744 1337
Франція 24930 2388
Іспанія 19999 2418
Японія 22048 2438
Корея 10411 1789
США 33228 1867

Решта країн віддалені від традиційних туристичних регіонів світу, а дві з 
них ще мають «острівне» положення, у т.ч. Республіка Корея, яку відрізає від 
материка КНДР. Острівне положення Японії та особливості розташування Пів-
денної Кореї зумовлюють відсутність потоків до сусідніх країн. А на дестина-
ції зі спільним кордоном суходолом може припадати половина і більше турис-
тичних вибуттів. Саме цих потоків бракує для високої зарубіжної туристичної 
активності Японії та Південній Кореї.

США, на відміну від двох попередніх країн, мають спільний протяжний кор-
дон суходолом із Канадою та Мексикою. Однак це проявилося лише у структурі 
вибуттів – 52% припадало на сусідні країни, та аж ніяк не вплинуло на зарубіж-
ну туристичну активність населення. Лише 21% американців подорожували 
за межі країни. Цю ситуацію можна пояснити тим, що США займають велику 
територію, що омивається водами кількох океанів і розташовані у сприятливих 
для туризму кліматичних поясах. Окрім того, країна має значне ландшафтне 
розмаїття, багаті природні та культурно-історичні ресурси, розвинуту турис-
тичну інфраструктуру. Все це створює широкі можливості для внутрішнього 
туризму. Водночас США значно віддалені від основних туристичних регіонів 
світу, а тривалі та дорогі авіаперельоти не сприяють подорожам за кордон, зо-
крема за океан і на острови.

Четверте поле (ІV) представлене країнами з низькими питомими (менше 50 
вибуттів на 100 осіб) та низькими валовими (менше 10 млн. вибуттів) показ-
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никами зарубіжного туризму. Воно виявилося найчисельнішим і охоплювало 
44 країни. Лише у двох із них – Австралії та Нової Зеландії – питомі спожи-
вчі витрати домогосподарств були значно більшим за 10 тис. US$, а у Макао 
ці витрати становили 9,5 тис. US$ Per capita. Тому саме ці країни, за винят-
ком Австралії, мали найбільшу для даного поля кількість вибуттів на 100 осіб 
(табл.   6). У решти 41-єї країни середньоарифметичні питомі споживчі витра-
ти домогосподарств становили 2,8 тис. US$ Per capita. Тобто, бідність була тим 
чинником, який в основному зумовлював низьку зарубіжну туристичну актив-
ність населення країн цього поля.

Таблиця 6
Питомі споживчі витрати та туристичні вибуття деяких країн ІV-го поля

Країни Споживчі витрати, US$ Per capita Вибуттів на 100 осіб

Австралія 27868 27
Нова Зеландія 16394 46
Макао 9526 45

Важливо з’ясувати, чому «заможні» Австралія та Нова Зеландія потрапи-
ли до цього поля. Австралія дуже схожа до США – охоплює велику терито-
рію зі значним ландшафтним розмаїттям, омивається водами кількох океанів 
і розташована у сприятливих для туризму кліматичних поясах. Всі ці умови 
створюють широкі можливості для внутрішнього туризму. Водночас, країна 
знаходиться на «краю світу» та, займаючи цілий континент, має так би мовити 
«острівне» положення. Як наслідок, майже всі вибуття здійснювалися із вико-
ристанням повітряного транспорту, а зарубіжна поїздка в середньому тривала 
20 діб. Через це австралійці витрачали на зарубіжний туризм доволі багато гро-
шей – 4192 US$ на одну поїздку – один із найбільших показників у світі, напри-
клад у американців він становив 1867 US$. Тож й не дивно, що австралійці за 
кордон подорожували неохоче – на 100 осіб населення припадало 27 вибуттів, 
що було трохи більше за США – 21 вибуття.

Нова Зеландія – це по суті молодший брат Австралії. Ці дві країни близькі 
не лише географічно, але й ментально, адже обидві перебували під короною 
Британської імперії та заселенні вихідцями з «Туманного Альбіону». Ситуацію 
з ними можна охарактеризувати як дзеркальну та асиметричну: з одного боку 
вони багато у чому схожі; з іншого – знаходяться у «різних вагових категоріях».

Австралія має достатньо диверсифіковані виїзні туристичні потоки, насам-
перед, через те, що Нова Зеландія (найближча географічно та ментально кра-
їна) не спроможна прийняти значний туристичний потік австралійців, адже у 
цій країні у сфері гостинності зайнято близько 15 тис. осіб, тоді як в Австралії 
– 72 тис. Натомість, для Нової Зеландії Австралія – це велика приваблива ту-
ристична дестинація, яка розташована неподалік. Виходячи з цього, зарубіжні 



94

ISSN 2303-9914.                             Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23, вип. 2

туристичні потоки новозеландських туристів виявилися моноцентричними – 
48% прямували до Австралії. Саме через ці потоки, їхня туристична активність 
була майже вдвічі вищою за австралійців і становила 46 вибуттів на 100 осіб, а 
витрати на одне вибуття виявилися помітно нижчими – 1518 US$.

ВИСНОВКИ
В результаті зіставлення валової та питомої (на 100 мешканців) кількості за-

рубіжних туристичних вибуттів із відповідними пересічними для вибірки по-
казниками, країни походження туристів були розбиті на чотири групи, в кожній 
з яких вони ще поділялися на дві категорії: з меншими та більшими за пересіч-
ні для вибірки туристичними витратами на одне вибуття.

Першу групу сформували малі країни інтенсивного зарубіжного туризму, 
переважна більшість з яких – це малі країни Європейського Союзу. Окрім того 
сюди увійшли кілька острівних держав. Мешканці об’єднаної Європи, загалом, 
виділяються високою зарубіжною туристичною активністю, адже на цей регі-
он припадає 53% загальносвітових міжнародних туристичних потоків. Окрім 
економічного чинника, цьому сприяють географічні особливості, бо тут, на від-
носно невеликій за площею території, знаходиться багато країн «без кордонів» 
із різноманітною природою та історико-культурною спадщиною.

У другу групу об’єдналися великі країни інтенсивного зарубіжного туриз-
му. Окрім Канади, сюди увійшли країни Європейського Союзу без виходу до 
Середземного моря з чисельністю населення близькою або більшою за 10 млн. 
Вони мають чимало спільного з точки зору формування туристичного попиту, 
зокрема сприятливі для зарубіжного туризму географічні умови: непридатний 
для відпочинку на морі клімат або внутрішньоконтинентальне положення.

Отже, країни інтенсивного зарубіжного туризму, як малі так і великі, пе-
реважно представлені членами Європейського Союзу. Із урахуванням турис-
тичних витрат на одне вибуття, вони чітко розділилися на дві категорії: краї-
ни невитратного зарубіжного туризму, до яких увійшли країни-новачки ЄС; 
країни витратного зарубіжного туризму – старі члени Європейського Союзу.

У третій групі опинилися великі країни екстенсивного зарубіжного туриз-
му, зокрема середземноморські країни Європейського Союзу, США, Китай, Ро-
сія, Індія та ін. Значні обсяги подорожуючих за кордон зумовлені лише великою 
чисельністю населення в цих країнах. Зокрема, серед них опинилися держави 
з населенням понад 1 млрд., а найменша людність була в Іспанії – 45,5 млн. 
осіб. Так само витратним зарубіжний туризм був у заможних країнах, а низька 
зарубіжна туристична активність пов’язана, з тим, що у багатьох із них є чудові 
умови для відпочинку «вдома».

Країни четвертої групи мають низькі валові та питомі показники зарубіж-
ного туризму. За винятком Австралії та Нової Зеландії, сюди увійшли найбід-
ніші країні світу з середньоарифметичними споживчими витратами домогос-
подарств меншими за 3 тис. US$ Per capita. Тобто, бідність була тим чинником, 
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який в основному зумовлював низьку зарубіжну туристичну активність насе-
лення країн цієї групи.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТУРИСТОВ 
ПО ВАЛОВЫМ И УДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАРУБЕЖНОГО 
(ВЫЕЗДНОГО) ТУРИЗМА

Резюме
В результате сопоставления валового и удельного (на 100 жителей) количества 
зарубежных туристических отбытий (departures) для 87-и стран мира за 2008 г. 
со средними для выборки показателями была проведена классификация стран 
происхождения туристов. В частности, исходя из валового количества отбытий, 
страны происхождения туристов поделились на малые и большие, из удельного 
– интенсивного и экстенсивного зарубежного туризма, а с учетом туристиче-
ских расходов (expenditures) на одно отбытие еще выделялись страны незатрат-
ного и затратного зарубежного туризма.

Ключевые слова: международный туризм, выездные туристические потоки, 
туристические отбытия, расходы на зарубежный туризм, классификация стран 
происхождения туристов.
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CLASSIFICATION OF COUNTRIES OF ORIGIN OF TOURISTS 
BY GROSS AND PER CAPITA INDICATORS OF OUTBOUND 
TOURISM

Abstract
Problem Statement and Purpose. According to the World Tourism Organization 
(UNWTO), about 1 billion international tourists were recorded in the world at the 
turn of the millennium. At the same time, the countries of the world were differently 
involved in the formation of such flows, so half of them belonged to the European 
region. The purpose of the study is the classification of countries of origin of tourists 
by the number of outbound departures: gross and per 100 residents, including taking 
into account cost indicators, in particular, the tourist expenditures per departure.
Data & Methods. The study is based on the World Bank's statistical base and the 
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methodology of the World Tourism Organization (UNWTO). In particular, the 
international (outbound) tourism is estimated in natural (departures) and value 
(expenditures) indicators proposed by the UNWTO. For consideration of these 
indicators by countries, a method statistics was used on the statistical base of the 
World Bank. 
Results. As a result of the comparison of gross and specific (per 100 residents) 
the number of outbound tourist departures for 87 countries of the world in 2008, 
the classification of countries of origin of tourists was carried out. The criteria for 
classification were the average arithmetic gross departures, which for the sample 
amounted to about 10 million, and for specific indicators – the proportion of tourists in 
the country's population, with that tourism is considered mass, that is, when traveling 
more than 50%. Thus, by the total number of departures, the country of origin of 
tourists was divided into small and large, and by the specific – intensive and extensive 
outbound tourism, and taking into account the tourist expenditures per one departure, 
they are still divided into countries of inexpensive and expensive outbound tourism.

Keywords: international tourism, outbound tourist flows, tourist departures, outbound 
tourism expenditures, classification of countries of origin of tourists.
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ЕТНОГЕОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ БОЛГАРІЇ:
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

В статті розглянуто особливості формування етногеографічних систем Болгарії. 
Проаналізована еволюція адміністративно-територіального устрою в контексті 
формування та розвитку реально сформованих в результаті історико-географічно-
го процесу територіальних утворень. Автором проаналізовано нормативно-пра-
вове забезпечення розвитку сучасних територіальних громад, визначено їх про-
сторову конфігурацію, виділені рівні територіальної організації ЕГС Болгарії.

Ключові слова: етногеографічні системи, Болгарія, NUTS, громади, Закон «Про 
адміністративно-територіальний устрій Республіки Болгарія».

ВСТУП
В світі вирізняють різноманітні варіанти функціонування етногеографічних 

систем (ЕГС) [3]. В найбільш загальному вигляді ЕГС можемо відрізняти за 
місцеположенням. Етнонаціональні формування розселені на історичній бать-
ківщині пропонуємо іменувати автохтонними або корінними, а ті, що функ-
ціонують в районах розселення діаспор – аллахтонними або міграційними. В 
контексті дослідження болгарських ЕГС до корінних відносяться ЕГС на те-
риторії сучасної Болгарії, а до аллахтонних, наприклад, ЕГС південно-західної 
частини Одеської області, де мешкає одна з найбільших діаспор в світі.

Вказані види ЕГС значно різняться за нагальними проблемами розвитку 
та питаннями які вони повинні вирішити задля ефективного розвитку таких 
системних утворень. Так, для автохтонних етногеографічних формувань визна-
чальний вплив на їх функціонування має діяльність держави – адміністратив-
но-територіальний устрій, діяльність органів державного управління та місце-
вого самоврядування, державна та регіональна політика тощо. Тобто, сучасний 
стан та перспективи розвитку автотонних ЕГС багато в чому визначаються 
особливостями діяльності держави, які мають забезпечити стійкість титуль-
ного етносу. Серед чинників формування та розвитку аллахтонних етногеогра-
фічних формувань основними є ті, які зумовлюють збереження елементів ма-
теріальної і духовної культури населення. Тут як головні чинники виступають 
навчання та розвиток мови, національно-культурна самоорганізація, участь у 
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державному управлінні та місцевому самоврядуванні тощо. 
Запропонований нам підхід є принципово новим, завдяки комплексному 

підходу до аналізу життєдіяльності населення визначеної етнічної приналеж-
ності, яке розселене на окремій території, в контексті збереження та розвитку 
його матеріальної і духовної культури. Найбільш близка до цього підходу роз-
роблена в Болгарії концепція «поселенських систем».

Поселенські системи розглядалися як об'єднання населених місць – соці-
альний організм, в якому вони об'єднані спільністю виробничої діяльності, 
обслуговування та транспортної системи. Зв'язки між ними розглядалися як 
єдине ціле, при вирішенні суспільно-економічних, містобудівних і культур-
них проблем.  Поселенська мережа є результатом історичного розвитку, яка 
може коригуватися програмами, спрямованими на задоволення різних потреб 
людини. Вона обмежена конкретною територією, в межах якої здійснюється 
комплексний розвиток. Інтеграція поселень проходить більш інтенсивно при 
наявності конкретно визначених кордонів в рамках територіального об'єднан-
ня [7].

Концепція ЕГС стикується з сучасними тенденціями розвитку української 
географії. Зараз робляться спроби вирішення протиріч між основними напря-
мами географічної науки – насамперед, суспільної (соціально-економічної) 
та природничої (фізичної). Ключова ідея полягає в пошуку єдиної для всієї 
географії предметної області дослідження. Найбільш вживаним визначенням 
об’єкту географії як ландшафтна оболонка Землі, в предмету – територіаль-
на організація ландшафтної оболонки. В свою чергу «ландшафтна оболонка»  
розглядається як цілісна природно-соціо-господарська система]. При цьому в 
рамках фізичної географії досліджуються природні особливості функціону-
вання та розвитку, а в рамках суспільної географії – соціально-економічні та 
суспільно-політичні аспекти ландшафтної оболонки. Конструктивним інварі-
антом концепції ландшафтної оболонки є концепція довкілля. Під поняттям 
«довкілля» Топчієв О. Г. та інші розуміють земну оболонку як навколишнє се-
редовище у її відношенні до суспільства [4].

Автором в межах даної статті акцентуватиме увагу на формуванні та роз-
витку етногеографічних систем Болгарії, що дозволить, в наступному дослі-
дженні, порівняти специфіку збереження етнічної ідентичності болгарських 
автохтонних (Болгарія) та аллохтонних (Українське Придунав’я) ЕГС.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні загальних особливостей формуван-
ня етногеографічних систем Болгарії та визначення параметрів їх просторової 
конфігурації. Відповідно до цієї мети поставлені наступні завдання –  виявити 
особливості історико-географічної траєкторії розвитку територіальних утво-
рень Болгарії різних ієрархічних рівнів та проаналізувати вплив цих процесів 
на формування та розвиток сучасних ЕГС. Об'єктом дослідження є етногео-
графічні системи Болгарії. Предметом дослідження виступають особливості 
формування етногеографічних систем Болгарії.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В основу даної статті покладено теоретико-методологічні розробки гео-

графів з питань територіальної організації життєдіяльності етнонаціональних 
груп, регламенти Євросоюзу для планування, програмування, управління, ре-
сурсного забезпечення, спостереження та оцінки регіонального розвитку у від-
повідності до загальної класифікації територіальних одиниць для потреб ста-
тистики, нормативно-правові акти з питань адміністративно-територіального 
устрою та  формування сучасних громад Болгарії. 

В цій роботі визначимо особливості формування етногеографічних систем 
Болгарії як результат історико-географічного розвитку території. Також засто-
совані деякі інші загальнонаукові методи суспільно-географічних досліджень 
– аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, формалізація тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Республіка Болгарія знаходиться в східній частині Балканського півостро-

ву та займає близько 22 % його площі. Чисельність населення за станом на 
1.01.2016 р. складала 7,15 млн. чол. У столиці, місті Софія, офіційно мешкає 
близько 1,27 млн. чол. Площа держави – 111 тис. км. кв. [6].

Рельєф країни неоднорідний. Головною особливістю території є чергування 
полос високого та низького ландшафту, які проходять зі сходу на захід через 
всю країну (Нижньодунайська низина, Стара-Планина, Верхньофракійська ни-
зина та Рило-Родопський гірський масив). Східні регіони горбисті зі збільшен-
ням висоти на захід, а західна частина високогірна. Більше двох третин країни 
– рівнини, плато та гористі землі з висотою до 600 метрів. Відповідно третина 
території займають гори. Наведені загальні риси Болгарії свідчать про основні 
проблеми, які мали вирішуватися при побудові оптимального адміністратив-
но-територіального поділу країни.

Болгарія – унітарна моноетнічна держава з наявністю ареалів компактного 
розселення етнонаціональних меншин, яка провела успішну адміністратив-
но-територіальну реформу. На шляху вступу до Європейського Союзу вона 
здійснила перехід від трирівневого територіального поділу до дворівневого. 
До реформи 1998 р. ця країна була поділена на 8 областей (Бургаська, Варнен-
ська, Ловечська, Монтанська (до 1993 р. – Михайловградська), Пловдивська, 
Русенська (до 1990 р. – Розградська), Софійська, Хасківська) та місто Софія. 
Адміністративно-територіальні одиниці більш низьких рангів були представ-
лені округами та громадами. 

Зараз Болгарія складається з 28 областей (такий статус має столиця – місто 
Софія), які є адміністративно-територіальними одиницями вищого рівня, та 
264 громад, які репрезентують нижчий рівень. Відзначимо, що кількість гро-
мад регулярно змінювалась в другій половині ХХ-го століття. Однак сучасні 
базові адміністративні одиниці почали формуватися в 1979 р., коли в АТУ Бол-
гарії з’являються принципово нові за сутністю територіальні спільноти – по-
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селенські системи («селищні системи»). Вони відображали тогочасні зміни в 
соціально-економічному розвитку країн та регіонів, урбанізації та індустріалі-
зації, колективізацію в сільському господарстві, концентрації обслуговуючих 
сфер діяльності, зміна шляхової мережі тощо. Фактично ще більше ніж за 10 
років до розпаду зробили вдалу спробу формування АТУ на основі територі-
альних утворень, що реально існували.

Складовими адміністративно-територіальними одиницями в громадах є 
кметства та райони (створювалися тільки в містах за умови що мінімальна чи-
сельність населення району 25 тис. чол.), а територіальними одиницями є на-
селені місця та поселенські утворення. Населенні місця поділяються на міста 
та села, а населені місця як хутора, станції, промислові селища, що існували на 
той момент, отримали статус сіл. 

На виконання Регламенту Європейського Союзу (№ 1059/2003) для плану-
вання, програмування, управління, ресурсного забезпечення, спостереження 
та оцінки регіонального розвитку у відповідності до загальної класифікації 
територіальних одиниць для потреб статистики, що використовуються в ЄС 
утворені регіони. Вони не є адміністративно-територіальними одиницями, а 
тільки статистичними одиницями. Болгарія поділена на дві статистичні зони, 
які відповідають європейським NUTS 1 (Північна та Південно-Східна Болга-
рія; Південно-Західна та Південно-Центральна Болгарія), та на шість статис-
тичних районів рівня NUTS 2 (Північно-Західний, Північно-Центральний, 
Північно-Східний, Південно-Східний та Південно-Західний, Південно-Цен-
тральний). 

Законом Болгарії «Про адміністративно-територіальний устрій Республіки 
Болгарія» законодавчо врегульовані питання територіального поділу країни і, 
зокрема, регламентовані механізми створення та ліквідації областей, громад та 
інших територіальних одиниць. Болгарія є прикладом успішної реалізації ад-
міністративно-територіальної реформи у відповідності з європейськими пра-
вилами та вимогами [1].

Генетична складова формування адміністративно-територіального устрою 
передбачено Законом «Про адміністративно-територіальний устрій Республі-
ки Болгарія». Так, стаття 8 передбачає, що адміністративним центром громади 
має традиційний об’єднуючий центр з відповідної соціальної та технічної інф-
раструктури, що забезпечує обслуговування населення. Серед інших важливих 
чинників створення громад слід відзначити: наявність більше 6000 мешканців, 
максимальна віддаленість населених пунктів до центру громади не має пере-
вищувати 40 км, можливість фінансування витрат з власних доходів на рівні не 
меншім, ніж середній показник для громад передбачений державним бюдже-
том на відповідний рік.

Рішенням ради громади в межах громади можуть бути створені кметства, 
які можуть складатися з одного або декількох сусідніх поселень та відповіда-
ють двом умовам передбаченими статтею 16 закону «Про адміністративно-те-
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риторіальний устрій Республіки Болгарія»: наявність більше 100 мешканців та 
можливість здійснення наданих громадою функції. Тобто, поселення з чисель-
ністю населення менше 100 чол. не мають право на створення адміністратив-
но-територіальної одиниці та відповідно населення не може отримати адміні-
стративні послуги. 

Громада є базовою адміністративно-територіальною одиницею в Болгарії, в 
якій здійснюється місцеве самоврядування. Орган місцевого самоврядування в 
громаді – рада громади.

За морфологічною структурою все різноманіття болгарських громад може-
мо поділити їх на п’ять груп:

1) Громади з одного поселення. Такими є села Чавдар, Челопеч, Антон та 
місто Долна баня, які концентруються на планині Софійської області. Також 
до цієї групи відноситься громада Копривщица в Середній горі на значній від-
стані від найближчих сусідніх поселень. Самостійними громадами є і обласні 
центри Пловдів, Ямбол, Добріч.

2) Громади, які складаються з одного міста та декількох сіл. Це найбільш 
поширена модель.

3) Громади без міст (сільські громади). Вони економічно найбільш слабкі, 
знаходяться на периферії областей та швидко втрачаються населення. Таки-
ми є наприклад громади Горна Маліна Софійської області та Якимово області 
Монтана.

4) Громади, які мають в своєму складі більше одного міста.  В країні таких 
громад мало, що зумовлено малою кількістю міст та їх відносно рівномірним 
розподілом. Так, в громаді Горна Оряховиця окрім однойменного міста є ще 
місто Долна Оряховиця.

5) Громади з одного місця та одного села. Це громада Сопот з селом Анево, 
яке фактично агломерувалося з містом та може розглядатися як його квартал.   

Одним з найбільш важливих аспектів будь-якої адміністративної реформи є 
розподіл функції між органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Регіональний рівень (статистичні зони та статистичні райони) не є адміністра-
тивним, тобто немає органів управління. Він створений на виконання вимог 
Європейського Союзу для планування регіонів в контексті програм регіональ-
ного розвитку. Фактично такий поділ країни дає Болгарії, як і іншим країнам 
співтовариства, можливість отримувати фінансову допомогу ЄС для вирішен-
ня проблем регіонального розвитку.

Області очолюють обласні керуючі (областен управител), які призначають-
ся Радою міністрів. Обласні керуючі організовують взаємодію і оперативно 
керують узгодженням дій різних центральних державних служб на місцевому 
рівні. На обласному рівні функції державної влади можемо об’єднати в чотири 
групи:

– планування розвитку області;
– управління держаною власністю;
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– надання державних послуг;
– адміністративний контроль за рішеннями органів місцевого самовряду-

вання.
На цьому рівні управління держава виконує 69 контрольних функції та 42 

функції з надання послуг. 
Громада є основною адміністративно-територіальною одиницею, в якій 

здійснюється місцеве самоврядування. Громада є юридичною особою, має 
право на свою власність та самостійний бюджет. Органом місцевого самовря-
дування в громаді є громадська рада, яка обирається населенням відповідної 
громади терміном на чотири року.

Керівництво громад займається питаннями місцевого значення а виконання 
повноважень делегованих державою. Компетенції органів місцевого самовря-
дування Болгарії поширюються на наступні сфери:

– муніципальне майно та підприємства;
– місцеві фінанси, податки та збори;
– облаштування та розвиток території, комунальне господарство;
– освіта – дошкільне виховання, початкова, основна та середня освіта;
– первинний рівень охорони здоров’я, культура;
– соціальна допомога;
– охорона навколишнього середовища;
– розвиток спорту та туризму [2].
В Болгарії доволі стійка система міжбюджетних трансфертів з високим, як 

для Європейських країн, ступенем децентралізації доходів. В середньому міс-
цеві бюджети на 60 % складаються з власних доходів та на 40% за рахунок 
субсидії (субвенції) з державного бюджету. На відміну від України в Болгарії 
така пропорція та шляхи її реалізації законодавчо закріплені. Так, розвинена 
система фінансового контролю, яка базується в тому числі в Законах про фі-
нансове управління і контроль в публічному секторі, про державну фінансову 
інспекцію, про внутрішній аудит в публічному секторі тощо.

Однак, не дивлячись на це, система місцевого самоврядування Болгарії не 
відповідає всім параметрам Європейської хартії місцевого самоврядування. 
Необхідність подальшого розвитку регіонального рівня обумовлений, насам-
перед, консолідований бюджет обмежує права муніципалітетів, низьким для 
країн ЄС рівнем фінансової самодостатності громад (в більшості громад біль-
ше половини бюджету складають дотації, не зовсім чітке розмежування деле-
гованих та власних повноважень місцевої влади.

З децентралізаціє та розвитком болгарських громад пов’язані наступні клю-
чові питання. Різке зменшення людності периферійних території базових ад-
міністративно-територіальних одиниць місцевого самоврядування, високий 
ступінь безробіття, низький рівень освіти, закриття старих виробництв, домі-
нування добувної промисловості, металургії та хімічної промисловості обу-
мовлюють кардинальні негативні тенденції життєдіяльності населення.
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В цілому проблеми розвитку місцевого самоврядування в Болгарії, насампе-
ред на рівні громад, багато в чому ідентичні до аналогічних проблем України. 
Однак наша держава не тільки не враховує болгарський досвід, але і допускає 
все нові і нові похибки.

Так, на початку ХХІ століття в Болгарії склалася сучасна система поділу кра-
їни, яка відповідає вимогам Європейського Союзу. Однак створені адміністра-
тивно-територіальні одиниці та статистичні райони та зони різніться за основни-
ми показниками. Так, показники частки площі областей від загальнодержавної 
площі коливається від 1,7 % в області Габрово до 6,9 % в Бургаській області.

На рівні статистичних зон спостерігаються відносно рівномірний розподіл 
населення. В Північній та Південно-Східній частині Болгарії мешкає 50,4 % 
населення країни, а в Південно-Західному та Південно-Центральній частині 
відповідно 49,6 %. До складу статистичної зони вказаної першою входять чо-
тири статистичні райони, а до другої – тільки дві.

Законодавчо встановлено мінімальна чисельність населення громад складає 
6 тис. чол. Однак, є винятки при яких людність цих адміністративно-терито-
ріальних одиниць менша за 3 тис. чол. В області Відін таких громад п’ять, в 
області Кюстенділ – чотири, а в областях Велико Тирново, Монтана, Пернік, 
Пловдив, Сілістра, Софія, Стара Загора, Хасково по одній [5].

Ще більш нерівномірним є розподіл населення в розрізі обласних регіонів 
Болгарії. Цей показник коливається від 1,3 % в області Відін до 9,4 % в Плов-
дивській області. При цьому, в статистичних районах виділяється один облас-
ний регіон в якому концентрується значно більше населення, ніж в інших об-
ластях. Ми аналізували концентрацію з урахуванням трьох показників: частки 
від площі країни, частки населення в загальній структурі країни та щільність 
населення. В розрізі статистичних районів до таких лідерів відносяться області 
Плевен (Північно-Західний), Велико-Тирново (Північно-Центральний), Варна 
(Північно-Східний), Бургас (Південно-Східний), Пловдив (Південно-Цен-
тральний) та місто Софія (Південний Захід). Тільки в Північно-Центрально-
му регіоні близькі показники до Великотирновської області спостерігаються 
в області Русе. Серед інших областей Болгарії найбільшою щільністю насе-
лення вирізняються область Стара Загора, яка на протязі значного історичного 
періоду відігравала більшу, ніж приморський Бургас та область Габрово, яка 
вирізняється найбільшою кількістю сіл на 100 км кв. 

Враховуючі наведений огляд можемо виділити наступні рівні ЕГС Болгарії: 
– населені місця (в т.ч. хутори, станції, промислові селища) – локальні;
– територіальні громади - громадські;
– адміністративно-територіальні області - мікрорегіональні;
– статистичні райони - макрорегіональні;
– статистичні зони – мезорегіональні. 
Система статистичної звітності в Болгарії дозволяє проаналізувати особли-

вості життєдіяльності населення чотирьох рівнів: територіальні громади, ад-
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міністративно-територіальні області, статистичні райони та статистичні зони. 
Базовою одиницею дослідження мають бути територіальні громади. 

Далі необхідно відзначити основні підходи к аналізу процесів в ЕГС Болга-
рії в контексті розробленої автором методичної схеми систематики ЕГС. 

По-перше, на типізацію практично всіх ЕГС Болгарії впливає чисельність 
трьох основних етнонаціональних спільнот: болгар, турків та ромів. Тобто, 
кількість теоретично можливих варіантів типізації ЕГС значно менше ніж в 
Україні. Вагомою методологічною проблемою є значна кількість людей які не 
визначились або не відповіли на питання етнічної самоідентифікації. 

По-друге, на відміну від болгарського розселення в Північному Причорно-
мор’ї в Болгарії доволі широко поширене хуторське розселення. Це пояснюєть-
ся як специфікою розселення в гірській місцевості, так і тяжінням місцевого 
населення до індивідуального (родинного) господарювання.  

По-третє, в сільському господарстві традиційно вагоме значення відіграють 
масляничні (ефіро-маслянічні) культури, вирощування квітів. Овочі вирощу-
ються в родинних господарствах. 

Викладені питання завершуємо такими заключними положеннями. Струк-
тура ЕГС Болгарії має принципові відмінності від структури болгарських ЕГС 
України. Однак їх порівняння дозволить обґрунтувати підходи до регіональної 
етнонаціональної політики в Україні.     

ВИСНОВКИ
В Болгарії чітко простежується еволюційний процес формування сучасних 

ЕГС. Вказана обставина докорінним чином відрізняє ситуацію в цій балкан-
ській країні від того, що відбувається в Україні в контексті адміністративно-те-
риторіальної реформи. В Болгарії базовим рівнем є громади, які є нестійкою 
системою і можуть змінювати територіальну конфігурацію в залежності від, 
насамперед, соціально-економічних обставин. Макро- та мезорегіональні ЕГС 
виникли як відповідь на вимоги ЄС для країн членів співтовариства та поки що 
знаходяться на етапі формування.
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ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БОЛГАРИИ:
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Резюме
В статье рассмотрены особенности формирования этногеографических систем 
Болгарии. Проанализирована эволюция административно-территориального 
устройства в контексте формирования и развития, реально сложившихся в ре-
зультате историко-географического процесса, территориальных образований. 
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Автором проанализированы нормативно-правовое обеспечение развития совре-
менных территориальных общин, определена их пространственная конфигура-
ция, выделены уровни территориальной организации ЕГС Болгарии.

Ключевые слова: этногеографических системы, Болгария, NUTS, общины, За-
кон «Об административно-территориальном устройстве Республики Болгария».
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ETHNOGRAPHIC SYSTEMS OF BULGARIA:
GENERAL FEATURES

Abstract
Problem Statement and Purpose. Autochthonous and allochthonous EGS significantly 
differ on urgent development problems and issues that they need to solve for the 
effective development of such systemic formations. For example, for autochthonous 
ethno-geographic formations, the activity of the state is the decisive influence on their 
functioning: the administrative-territorial structure, the activity of state administration 
and local self-government bodies, state and regional policy.
The purpose of the work is to substantiate the general features of the formation of 
Bulgarian ethnogeographical systems and to determine the parameters of their spatial 
configuration. In accordance with this goal set the following tasks - to identify the 
features of the historical and geographical trajectory of the development of territorial 
units of Bulgaria of different hierarchical levels and to analyze the impact of these 
processes on the formation and development of modern EGS. The object of the 
study is the ethnogeographical systems of Bulgaria. The subject of the study is the 
peculiarities of the formation of the ethnogeographic systems of Bulgaria.
Data & Methods. The basis of this article is the theoretical and methodological 
developments of geographers on the issues of territorial organization of vital functions 
of ethno-national groups, the EU regulations for planning, programming, management, 
resource support, monitoring and evaluation of regional development in accordance 
with the general classification of territorial units for the needs of statistics, legal acts 
on the administrative-territorial structure and the formation of modern communities 
of Bulgaria.
In this paper we will define the peculiarities of the formation of ethnogeographic 
systems of Bulgaria as a result of historical and geographical development of the 
territory. Some other general scientific methods of socio-geographical research are also 
applied - analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, formalization.
Results. Bulgaria now consists of 28 oblasts (such a status has the capital city of Sofia), 
which are the administrative-territorial units of the highest level, and 264 communities 
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representing the lower level. It should be noted that the number of communities 
regularly changed in the second half of the twentieth century. However, modern 
basic administrative units began to be formed in 1979, when in the ATU of Bulgaria 
there appeared fundamentally new in essence territorial communities - settlement 
systems ("settlement systems"). They reflected the contemporary changes in socio-
economic development of countries and regions, urbanization and industrialization, 
collectivization in agriculture, concentration of service sectors, change of the road 
network, etc. In fact, more than 10 years before the collapse, a successful attempt was 
made to form the ATU on the basis of real-life territorial entities.
The following levels of the EGS Bulgaria are allocated: settlements (including farms, 
stations, industrial settlements) - local; territorial communities - public; administrative-
territorial areas - micro-regions; statistical regions - macroregional; statistical zones 
- mesoregional.
In Bulgaria, the evolutionary process of the formation of modern EGSs is clearly 
traced. This circumstance radically distinguishes the situation in this Balkan country 
from what is happening in Ukraine in the context of administrative-territorial reform. 
In Bulgaria, the baseline is the communities that are unstable and can change the 
territorial configuration, depending on, first of all, on socio-economic circumstances. 
Macro- and meso-regional EGSs have emerged as a response to EU requirements for 
community members and are still at the formation stage.

Keywords: ethno-geographic systems, Bulgaria, NUTS, communities, the Law "On 
the administrative and territorial structure of the Republic of Bulgaria".
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КОМПЛЕКСНА ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ 
ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Робота присвячується актуальній екологічній темі – оцінці захищеності пит-
них підземних вод в умовах сучасного інтенсивного техногенезу на геологічне 
середовище. Авторами розроблено ефективний і комплексний геоекологічний 
методичний підхід до оцінки ризику забруднення підземних вод з урахуванням 
виявлених недоліків наявної методичної бази та сучасних реалій.
Виконано раціональне комплексування геоекологічних показників, що дозво-
ляє визначити ступінь комплексної захищеності водоносного комплексу від за-
бруднення як техногенного (поверхневого), так і природного (неотектонічного) 
характерів. Проведено апробацію методичного підходу на водозаборах бучаць-
ко-канівського комплексу, який у межах Східної України є одним із стратегічно 
важливих. Визначено, що поверхневе забруднення – не превалюючий фактор 
погіршення якості вод цільового комплексу. Не менш рважливим є неотектоніч-
ний фактор формування хімічного складу цих вод, який наразі є недооціненим.

Ключові слова: підземні води, бучацько-канівський водоносний комплекс, еко-
логічні та гідрогеологічні фактори захищеності, техногенез, методичний підхід, 
поверхневе і неотектонічне забруднення.

ВСТУП
Загальна постановка проблеми та її актуальність. Активізація техно-

генного навантаження на навколишнє середовище створила загрозу значно-
го забруднення як поверхневих, так і підземних вод. Це призвело до сталої 
тенденції погіршення якості питних вод. У сучасних реаліях особлива увага, з 
точки зору екологічної безпеки досліджуваної території, приділяється питним 
підземним водам. Вони досить широко використовуються для водопостачання 
населення великих та малих міст, підприємств та інших важливих об’єктів. 

© С. М. Левонюк, І. В. Удалов, 2018
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Однак, підземні води в умовах інтенсивного техногенезу також піддаються ак-
тивному пресингу. Це відбувається внаслідок впливу цілого комплексу причин. 
Однією із найважливіших є їх локальна недостатня природна захищеність від 
техногенних та природних факторів забруднення [3, 17, 20, 28, 29].

Наразі, згідно із діючою Водною рамковою директивою ЄС 2000/60/ЕС, 
назріла нагальна потреба у більш детальній оцінці показнику захищеності (або 
вразливості) перспективних для цілей водоспоживання водоносних комплек-
сів, для створення комплексних цільових систем екологічної безпеки регіону. 
Це є стратегічною проблемою для всієї України. А тому одним із головних 
гідрогеологічних завдань сьогодення є удосконалення наявної методичної бази 
та створення ефективного та раціонального підходу до оцінки ризику забруд-
нення підземних вод.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Важливими роботами, у яких 
розглядалися питання природної захищеності підземних вод у розрізі екологіч-
ної безпеки територій, а також споріднені питання – визначення шляхів міграції 
забруднюючих речовин у підземні води (як «зверху», так і «знизу»), визначення 
гідрогеологічних «вікон» та ін. – є роботи вітчизняних дослідників Н. В. Рогов-
ської, В. М. Гольдберга, М. А. Сунцова, Ф. М. Бочевера, С. М. Єлохіної, В. А. Ми-
роненко, В. Р. Руминіна, І. С. Зекцера, І. К. Гавич, К. Є. Питьєвої, А. Є. Орадовської,
М. М. Лапшина, Р. В. Булатова, Є. Л. Мінкіна, Є. М. Споріднених, В. М. Піла-
товського, В. М. Шестакова, Н. Р. Туменко, Н. Н. Веригіна, В. С. Саркисяна,
С. Н. Бузінова, І. Д. Умрихіна, В. М. Шестопалова, В. Н. Бубляся, А. С. Бо-
гуславського, М. С. Огняника, І. К. Решетова, Л. M. Рогачевської, Д. Ф. Чомко,
М. І. Плотникова, І. В. Удалова, В. В. Яковлєва, О. Є. Кошлякова, Н. П. Осокіної,
А. Б. Климчука, Т. В. Ємчук, О. А. Остроух та ін.

У вітчизняній літературі по дослідженню забруднення підземних вод тради-
ційно вживалося поняття «захищеність підземних вод», запропоноване в 1976 р.
Н. В. Роговською [17]. Дане поняття було уточнене з геофільтраційних позицій 
В. М. Гольдбергом [3].

Науковці далекого зарубіжжя застосовують протилежне за значенням по-
няття «вразливість підземних вод до забруднення», введене французьким гід-
рогеологом Ж. Марга в 1968 р. [28]. Проблемі її оцінки присвячується зна-
чна кількість робіт дослідників, серед яких: M. Vrana, M. Olmer, В. Rezac, 
G. B. Engelen, L. J. Andersen, E. Gosk, B. Marcolongo, L. Pretto, S. S. D. Foster, 
D. С. Rundquist, G. Murray, J. Vrba, A. Zaporozec, P. Magiera, M. Civita, 
M. De  Maio та інші.

Сучасна методична база з оцінки захищеності (вразливості) підземних вод 
достатньо широка та різноманітна. Далі наведений аналіз найбільш вживаних 
з існуючих методів, з урахуванням еколого-гідрогеологічних факторів захище-
ності (вразливості).

Метод гідрогеологічного районування. Застосовувався у зарубіжних робо-
тах M. Альбіне та ін. [21], M. Врана [32], M. Ольмера та ін. [29], О. Силило та 
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ін. [30], Д. Бала та ін. [23]. Серед вітчизняних робіт виділяється дослідження 
групи науковців на чолі з академіком НАН України В. М. Шестопаловим [18].

До плюсів методу нами віднесено:
– універсальність, яка проявляється у можливості вибору геоекологічних 

параметрів, які необхідні саме для заданих гідрогеологічних умов досліджува-
ної території;

– можливість врахування як літолого-фільтраційного фактору, так і змін ін-
тенсивності техногенного навантаження на геологічне середовище;

–  зрозумілість та нескладність у використанні при наявності потужних 
ГІС-систем.

Виявлені слабкі сторони методу: 
– необхідна наявність дуже значного об’єму актуальних геологічних та гід-

рогеологічних даних по регіону досліджень, які наразі дуже важко знайти;
– у разі нестачі необхідних даних – метод може мати значну погрішність.
Індексно-рейтингові методи. Розроблені та використані зарубіжними 

та вітчизняними науковцями Л. Аллером та ін. [22], І. С. Зекцером та ін. [5], 
M. Чівіта та ін. [24], С. Фостером [25], А. Запорожцем [26], Т. В. Ємчук у межах 
Чернівецької області, Україна [4].

До плюсів методів слід віднести наступне:
– оперативність при оцінці ризику забруднення підземних вод;
– універсальність методів, яка проявляється у можливості вибору геоеколо-

гічних параметрів, які необхідні саме для заданих гідрогеологічних умов регі-
ону досліджень;

– методи дають можливість враховувати літолого-фільтраційний фактор за-
хищеності (вразливості), а також зміни інтенсивності техногенного наванта-
ження на геологічне середовище досліджуваної території;

– зрозумілість та нескладність у використанні при наявності потужних 
ГІС-систем.

Мінуси методів: 
– наявність значного суб’єктивного фактору у визначенні рейтингових шкал 

оцінки;
– як наслідок з попереднього – методи можуть мати суттєву погрішність.
Параметричні методи. Найбільш вживаною серед вітчизняних є система 

оцінки захищеності підземних вод В. M. Гольдберга [2], яка отримала подальший 
розвиток у роботах В. А. Мироненко та В. Р. Руминіна [8], В. С. Пашковського 
[12], К. Є. Питьєвої [13] та ін. Також у багатьох суміжних роботах використовува-
лася дана система оцінки та її модифікації (О. А. Остроух [11], О. Є. Кошляков [6],
Г. С. Міхневич [9], О. М. Шпак [19], О. В. Щербак [20], Л. М. Рогачевська 
[16]). Серед сучасних закордонних параметричних методів виділяється метод 
AVI [31].

Плюсом методів є їх універсальність та пристосованість до різних геоло-
го-гідрогеологічних умов території.
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Мінуси методів:
– методи недостатньо враховують інтенсивність техногенного навантажен-

ня на територію та її зміни;
– достатньо слабке врахування літолого-фільтраційного фактору оцінки, а 

саме – фільтраційних відмінностей у розрізі по території;
– як наслідок попередніх недоліків – наявність суттєвої погрішності мето-

дів.
Методи оцінки захищеності і вразливості підземних вод з викорис-

танням моделювання. Даний метод використовувався у зарубіжних роботах 
Р. Жанга та ін. [34], К. Лоага та ін. [27], а також ін. Серед вітчизняних дослід-
ників необхідно виділити роботи В. М. Шестопалова та ін. [18], О. А. Потапова 
[15].

Виявлені плюси методів: 
– мінімальна погрішність, яка забезпечується використанням значного об’є-

му екологічної й гідрогеологічної інформації та потужних ГІС-систем;
– врахування літолого-фільтраційного фактору оцінки;
– гнучкість оцінки, яка пов’язана із відсутністю прив’язки до конкретної 

території, а також більшій надійності прогнозу при урахуванні інтенсивності 
техногенного навантаження та її змін.

До мінусів методів слід віднести наступне:
– при оцінці захищеності (вразливості) у межах значних територій методи 

стають перевантажені великим об’ємом еколого-гідрогеологічної інформації, 
вони стають досить трудомісткими та витратними;

– наразі проблемою для всієї України є відсутність у достатній кількості 
актуальної еколого-гідрогеологічної інформації та її оперативної обробки.            
А тому ще одним недоліком методів є важкість, а подекуди – і неможливість, у 
знаходженні необхідного об’єму даних для досліджень;

– як наслідок попередніх недоліків – при проведенні робіт втрачаються такі 
важливі фактори, як оперативність оцінки та швидкість прийняття управлін-
ських рішень на їх основі.

Тобто, як висновок, використання параметричних методів дає тільки попе-
редню, приблизну оцінку захищеності (вразливості) території. Вони не підхо-
дять для детальних досліджень, так як мають суттєву погрішність.

Методи оцінки з використанням моделювання найбільш ефективні при до-
слідженні відносно невеликих ділянок, у межах яких наявні необхідні геое-
кологічні дані. При регіональній оцінці втрачаються такі важливі фактори, як 
оперативність та швидкість прийняття рішень.

При регіональній оцінці захищеності (вразливості) найбільш доцільно ви-
користовувати індексно-рейтинговий метод або метод гідрогеологічного ра-
йонування, адаптовані саме для заданих еколого-гідрогеологічних умов. Саме 
використання даних методів може забезпечувати в умовах відсутності у зна-
чній кількості актуальної еколого-гідрогеологічної інформації та її оперативної 
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обробки зменшення часу у ланцюгу «отримання та обробка геоекологічної ін-
формації – проведення оцінки території – отримання результатів оцінки – при-
йняття управлінських рішень на їх основі».

При цьому, наразі метод гідрогеологічного районування використовується, 
в основному, як допоміжний для проведення попереднього етапу оцінки при 
моделюванні еколого-гідрогеологічних процесів. Індексно-рейтингові методи 
є самостійними.

Таким чином, питання захищеності та вразливості підземних вод досить 
складне та актуальне, а тому викликає широкий інтерес серед науковців.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Найбільш 
вживані методи оцінки захищеності (вразливості) підземних вод та виявлено 
ряд їх слабких сторін з урахуванням екологічних та гідрогеологічних факторів 
захищеності (вразливості): необхідність наявності значного об’єму актуальної 
геоекологічної інформації, погрішності методів, відсутність оперативності при 
дослідженнях та ін. Всі методи мають один загальний недолік – це їх одно-
бокість. Дані роботи направлені суто на вирішення питання оцінки ступеню 
захищеності (вразливості) підземних вод від поверхневого забруднення. Але у 
межах територій із наявною сучасною геодинамічною активністю земної кори 
простежується значний вплив глибинних високомінералізованих підземних 
вод на якість питних вод зони активного водообміну. Особливо, цей процес 
активізувався в умовах сучасного інтенсивного техногенезу на підземні води 
регіону. А тому цим фактором нехтувати неможливо.

Сучасні методи оцінки повинні відповідати наступним головним критеріям: 
ефективність, оперативність, універсальність та репрезентативність. У даній 
роботі автори спробували удосконалити методичний підхід до оцінки з ура-
хуванням виявлених недоліків та сучасних реалій. Було необхідним провести 
раціональне комплексування геоекологічних показників, що дозволяло б ви-
значити ступінь комплексної захищеності водоносного комплексу від забруд-
нення не тільки техногенного (поверхневого), а й природного (неотектонічно-
го) характерів.

У межах Східної України одним із стратегічних запасів питних підземних 
вод є бучацько-канівський водоносний комплекс. Але даний комплекс є недо-
статньо вивчений. Автори спробували вирішити проблему, провівши апроба-
цію розробленої оцінки саме на водах даного комплексу.

Метою роботи є розробка ефективного комплексного геоекологічного ме-
тодичного підходу до оцінки ризику забруднення підземних вод на основі раці-
онального комплексування наявної методичної бази.

Задачі дослідження:
1) на основі раціонального комплексування наявної методичної бази з оцін-

ки захищеності (вразливості) підземних вод, розробити робочий апарат для 
виконання поставленого завдання (з урахуванням екологічних та гідрогеоло-
гічних факторів захищеності (вразливості);
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2) розробити власні пропозиції по удосконаленню методичної бази, виходя-
чи із геоекологічних передумов міграції забруднюючих компонентів до цільо-
вого водоносного комплексу;

3) провести апробацію удосконаленого геоекологічного методичного підхо-
ду у межах обраного регіону.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробки авторів базуються на застосуванні результатів буріння понад 450 

свердловин регіону, пробурених на бучацько-канівський водоносний комплекс, 
та понад 500 – на вищезалягаючі комплекси, понад 700 хімічних аналізів підзем-
них вод цільового комплексу зі свердловин території, а також близько 500 замі-
рів рівнів сусідніх цільового та першого міжпластового комплексів на протязі
1960–2015 рр. Також використовувалася інформація екологічного характеру – 
наявність існуючих і потенційних поверхневих джерел забруднення й висна-
ження підземних вод та характер їх розташування; наявність водозаборів, де 
якість підземних вод залежить від впливу природних неотектонічних факторів 
та ін. Окремо використані наявні сучасні дані неотектонічних умов території 
досліджень.

Для обробки необхідної гідрогеологічної та екологічної інформації по ре-
гіону досліджень застосовувався ряд загальних методів досліджень – аналіз, 
синтез, систематизація, класифікація, моделювання. При обробці отриманого 
значного масиву даних використовувався статистичний метод. При моделю-
ванні екологічних та гідрогеологічних факторів захищеності підземних вод ви-
користовувалися методи інтерполяції та аналогій.

Автори вважають доречним виділяти незалежну від джерела забруднення 
власну захищеність як внутрішню властивість системи підземних вод, яка ха-
рактеризує чутливість цієї системи до антропогенних і/або природних впли-
вів, на відміну від специфічної захищеності до того чи іншого забруднювача. 
Дану думку також розділяють багато дослідників, у т.ч. далекого зарубіжжя 
(Дж. Врба і А. Запорожець у роботі [33] та ін.).

Необхідно зазначити, що методичний підхід до оцінки, який розглядається 
у роботі, особливо ефективний для напірних підземних вод у межах територій 
із наявною сучасною геодинамічною активністю земної кори. Для практичної 
наочності у статті використані результати апробації оцінки на прикладі бучаць-
ко-канівського водоносного комплексу у межах центральної частини Дніпров-
сько-Донецького артезіанського басейну. Гідрогеологічні умови даної терито-
рії відповідають необхідним критеріям.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Удосконалений методичний підхід до оцінки базується на наступних ос-

новних еколого-гідрогеологічних показниках:
1) інтенсивність техногенного навантаження на геологічне середовище та її 
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зміни у межах території;
2) характер комплексної бар’єрної функції верхньої частини геологічного 

середовища, яка визначається літолого-фільтраційною захисною здатністю 
бар’єрів (шарів відкладів), які залягають між поверхнею землі та цільовим во-
доносним комплексом, у який можлива інфільтрація забрудненої поверхневої 
води;

3) параметр інфільтрації через регіонально витриманий роздільний шар 
слабопроникних відкладів, що залягає у покрівлі цільового водоносного комп-
лексу;

4) вплив природних неотектонічних факторів на якість підземних вод цільо-
вого комплексу;

5) сучасна геодинамічна активність земної кори у межах регіону.
Захищеність підземних вод досліджуваної території визначається у два на-

ступні етапи, які відповідають поставленим завданням:
І) оцінка захищеності підземних вод від техногенного забруднення, яке над-

ходить у підземні води у процесі низхідної вертикальної фільтрації та міграції 
із поверхні землі;

ІІ) оцінка захищеності підземних вод від природних факторів забруднення 
(перетік глибинних некондиційних вод через активні тектонічні порушення).

Дослідження можуть обмежуватися виконанням тільки першого чи другого 
етапів, у залежності від поставленої цілі. У результаті кожного етапу склада-
ється карта, яка може використовуватися окремо або для складання комплек-
сної синтетичної карти. Використання незалежних компонентів (інтенсивність 
техногенного навантаження, захисна здатність відкладів, гідродинамічна ха-
рактеристика водотриву, геодинамічна активність земної кори та ін.) робить 
даний метод гнучким по відношенню до запитів різних користувачів.

Розглянемо більш детально кожен із етапів оцінки.
На першому етапі (оцінка захищеності підземних вод від поверхневого за-

бруднення) територія регіону досліджень умовно ділиться на блоки, розміри 
яких залежать від інтенсивності техногенного навантаження на геологічне 
середовище. Було проаналізовано характер розповсюдження існуючих та по-
тенційних поверхневих джерел забруднення та виснаження підземних вод. У 
межах регіону найбільш інтенсивний вплив здійснюють підприємства, що роз-
ташовані у межах великих міст (Полтава, Миргород, Красноград, Хорол, Га-
дяч, Карлівка та деякі ін.). Як правило, такі території охоплені водозабірними 
свердловинами найбільше, а відстані між ними мінімальні. 

Тому нами були виділені зони інтенсивного та неінтенсивного техногенно-
го навантаження на геологічне середовище. У межах перших, завдяки значної 
охопленості території свердловинами (відстань між сусідніми водозаборами 
від 50–500 м до 1–2 км), погрішність досліджень є мінімальною. У межах ос-
танніх (відстань складає 5–10 км) погрішність є вищою, але це компенсується 
відсутністю значного техногенного пресингу на підземні води даних ділянок.
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Наступним є визначення категорії захищеності підземних вод від техноген-
них факторів. Вона розраховується у кожному блоці досліджуваної території 
як сума 5 показників, які помножені на відповідні їм рейтингові (вагові) кое-
фіцієнти:

Категорія захищеності = k1 П1 + k2 П2 + k3 П3 + k4 П4 + k5 П5, 
де П1 – показник літології верхньої (приповерхневої) частини розрізу;
П2 – показник власної геологічної захищеності першого міжпластового во-

доносного комплексу;
П3 – показник проникності відкладів першого міжпластового водоносного 

комплексу;
П4 – показник проникності роздільного шару;
П5 – показник швидкості вертикального перетоку через роздільний шар.
Кожен із цих показників оцінюється по 5-бальній шкалі у відповідності із 

спеціально розробленими таблицями, по яким встановлюється його значення у 
залежності від локальних гідрогеологічних характеристик. Вагові коефіцієнти 
k1–k5 визначають відносну важливість даного показнику в оцінці.

Показник літології верхньої (приповерхневої) частини розрізу. Досліджува-
ний регіон був умовно поділений на ділянки трьох типів відносно літологічно-
го складу відкладів четвертинного віку:

1) відклади у межах ділянок І-ого типу представлені лише добре проникни-
ми різнозернистими пісками товщиною, в основному, близько 10–20 м. Підзем-
ні води у межах даних ділянок є найуразливішими до можливого техногенного 
забруднення, так як у їх покрівлі відсутні слабопроникні породи, які могли би 
слугувати фізичними бар’єрами для забруднюючих речовин;

2) у розрізі ділянок ІІ-ого типу присутній як шар різнозернистих пісків тієї 
ж потужності, так і незначний шар лесових суглинків товщиною до 5–10 м. 
Останні виступають у ролі незначних, але все ж бар’єрів для можливого про-
никнення техногенного забруднення нижче по розрізу;

3) у межах ділянок ІІІ-ого типу дана частина розрізу складається із більш 
потужного шару слабопроникних порід – лесових та піщанистих суглинків по-
тужністю до 30–50 м і більше, а тому умови захищеності підземних вод є знач-
но сприятливішими.

Показник власної геологічної захищеності першого міжпластового водо-
носного комплексу. Він виражається у розподілі по площі регіону показнику 
удільної проникності слабопроникних порід у покрівлі та безпосередньо у тов-
щі водоносного комплексу олігоцен-пліоценових або олігоцен-міоценових від-
кладів. У покрівлі комплексу залягають пліоцен-нижньочетвертинні піщанисті 
глини, у товщі – прошарки олігоценових піщанистих глин.

Показник проникності відкладів першого міжпластового водоносного 
комплексу. Виражається у розподілі по площі показнику удільної проникності 
проникних порід у товщі водоносного комплексу олігоцен-пліоценових або 
олігоцен-міоценових відкладів. Це різнозернисті піски, часто глинисті, їх за-
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гальна товщина складає від 1 до 150 м.
Показник проникності роздільного шару. Досліджувалися літолого-філь-

траційні властивості роздільного шару водотривких порід київського віку, які 
залягають у покрівлі бучацько-канівського водоносного комплексу. Це щільні 
глини та мергелі. Їх потужність у розрізі надр регіону змінюється від 1 до 67 м.

Показник швидкості вертикального перетоку через роздільний шар. Дина-
мічною складовою оцінки є показник інфільтрації через єдиний регіонально 
витриманий роздільний шар-водотрив між поверхнею та цільовим водоносним 
комплексом. Це відклади київського віку. Згідно з передумовою Мятієва-Гирин-
ського про вертикальний характер перетікання між водоносними комплексами 
[14], у ролі даного показнику виступає параметр швидкості вертикального пе-
ретоку. Показник визначався за формулою:

w = k/m (H1–H2),
де k/m – удільна проникність порід роздільного шару (k, м/добу – коефіцієнт 

фільтрації; m, м – потужність шару);
H1–H2 – різниця між абсолютними відмітками п’єзометричних рівнів сусід-

ніх першого міжпластового та цільового водоносних комплексів відповідно.
Різниця рівнів H1–H2 має особливе значення, так як співвідношення рівнів 

обумовлює можливість та характер надходження забруднюючих речовин до ці-
льового водоносного комплексу і має велике значення для його захищеності 
[3].

У процесі оцінки було виділено три випадки різниці рівнів: 
1) H1<H2. Вертикальний градієнт потоку направлений знизу вверх, тому, 

при витриманості шару водотривких порід у покрівлі, який забезпечує збере-
ження цього перепаду рівнів, цільовий водоносний комплекс можна вважати 
умовно захищеним;

2) H1≈H2. Перетоки між сусідніми водоносними комплексами майже відсут-
ні;

3) H1>H2. Виникають гідродинамічні умови для перетікання забруднених 
вод до цільового комплексу.

Було визначено, що даний параметр є динамічним і активно змінювався на 
протязі періоду досліджень. Період досліджень (1960–2015 рр.) є досить по-
казовим, так як він був визначений як період активного техногенного наван-
таження на геологічне середовище та, зокрема, на питні підземні води регіону 
робіт.

Індикатором даного процесу саме в центральній частині ДДАБ є характер 
водовідбору підземних вод сеноман-нижньокрейдового водоносного комплек-
су із свердловин найбільш потужної мережі водозаборів регіону – полтавських 
водозаборів, а також залежність рівневого режиму комплексу від водовідбору 
(рис. 1). Активний відбір питних підземних вод комплексу, що розпочався на 
початку 1960-их років, призвів до суттєвих техногенних змін сталих природ-
них гідрогеологічних умов регіону, що проявилося у значних зниженнях рівнів 
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Рис. 1. Графіки залежності рівневого режиму підземних вод сеноман-нижньокрейдового водо-
носного комплексу від їх водовідбору у межах водозаборів № 1 і № 3 м. Полтава 

підземних вод як у даному, так і у сусідньому, бучацько-канівському водоно-
сних комплексах.

Окрім розробленої 5-бальної шкали для кожного показнику, не менш важ-
ливим етапом робіт був розрахунок вагових коефіцієнтів k1–k5, які визначають 
відносну важливість кожного показнику в загальній системі оцінки. Оптималь-
ною для визначення вагових коефіцієнтів визначено більш гнучку 10-бальну 
шкалу – від 1 до 10. Чим більше бал – тим більша важливість даного показнику. 
За 1 бал приймалися параметри із мінімальною захисною здатністю, за 10 – із 
максимальною.

Найбільше значення для оцінки захищеності бучацько-канівського водо-
носного комплексу мають літолого-фільтраційні характеристики роздільного 
слабопроникного шару відкладів, який залягає у покрівлі комплексу. Він є пер-
шим у розрізі надр регіону водотривом, який має повсюдне розповсюдження 
та складається, в основному, виключно із щільних порід – глин та мергелів. 
Він є єдиним надійним бар’єром для проникнення забруднюючих речовин із 
ґрунтових вод та вод олігоцен-пліоценових (олігоцен-міоценових) відкладів. 
Тому вагові коефіцієнти k4 (проникність роздільного шару) та k5 (швидкість 
вертикального перетоку через нього) прийняті за максимальні значення – 10.

Наступним по важливості є коефіцієнт k2. Він характеризує захисну здат-
ність водотривких порід у покрівлі та товщі вищезалягаючого, відносно ці-
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льового, водоносного комплексу. Дані породи не відзначаються регіональною 
сталістю відносно потужності та літологічного складу. Тому значення k2 прий-
няте за 5, що у 2 рази менше максимального.

Найбільш проникними є відклади приповерхневої частини розрізу та пер-
шого міжпластового  водоносного комплексу. При чому захисна здатність даних 
відкладів порівнянна. Це наглядно видно в табл. 1, де приводиться порівняння 
їх літологічного складу та загальної удільної проникності.

Таблиця 1
Порівняння параметру удільної проникності порід верхньої частини розрізу

та першого міжпластового водоносного комплексу

Показник
захищеності,

бали

Літологічний склад порід, їх товщина (розрахований середній по-
казник удільної проникності відкладів)

Верхня (приповерхнева) частина 
розрізу

Перший міжпластовий
водоносний комплекс

1 Різнозернисті піски, 
10–20 м (0,6 діб-1)

Різнозернисті глинисті піски, 
до 10 м (0,6 діб-1)

2 Різнозернисті піски, 10–20 м; 
лесові суглинки, 5–10 м (0,3 діб-1)

Різнозернисті глинисті піски, 
10–20 м (0,2 діб-1)

3 – Різнозернисті глинисті піски, 
20–30 м (0,12 діб-1)

4 – Різнозернисті глинисті піски, 
30–40 м (0,08 діб-1)

5 Лесові і піщані суглинки,
від 5–10 до 30–50 м (0,02 діб-1)

Різнозернисті глинисті піски, 
40–150 м (0,03 діб-1)

Тому вагові коефіцієнти k1 та k3 прийняті за однакові значення. Також вони 
повинні бути максимально наближені до мінімального значення – 1 – так як 
дані відклади мають значно меншу захисну здатність порівняно з іншими.         
А так як поряд з добре проникними піщаними породами до їх складу все ж 
таки входять слабопроникні – лесові суглинки та суттєво глинисті піски – кое-
фіцієнти k1 та k3 прийняті за значення трохи більше за мінімальне, яке відводи-
лося для суто проникних порід.

Загальний розподіл вищенаведених показників відносно оцінки захищено-
сті цільового водоносного комплексу наведений у табл. 2.

Після визначення усіх п’ятьох складових оцінки, проводився підрахунок 
отриманих балів по кожному блоку території з використанням ГІС-інструмен-
тів. Отриманий результат визначив категорії захищеності підземних вод від 
техногенного забруднення. Також були розраховані зміни даного показнику за 
період дослідження (табл. 3).

Причини даних змін у одній із динамічних складових оцінки – інтенсивності
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Показник 
захищеності,

бали

Категорія 
захищеності

Ступінь 
захищеності

Розповсюдженість 
у 1960 р., % від 
загальної площі

Розповсюдженість 
у 2015 р., % від 
загальної площі

Зміни за 55 
років, % від 

загальної 
площі

28–52,5 1
Дуже

низька 
захищеність

10 13 +3

52,5–77 2 Низька 
захищеність 20 38 +18

Разом 1+2 категорії (незахищені) 30 51 +21

77–101,5 3

Умовна 
захищеність
(у т.ч. зони 
висхідного 

потоку)

46 28 -18

101,5–126 4 Висока 
захищеність 23 18 -5

126–140 5
Дуже 

висока 
захищеність

1 3 +2

Разом 4+5 категорії (захищені) 24 21 -3

інфільтрації через роздільний шар. Отримані межі зміни сучасної (станом на 
2015 р.) швидкості вертикальної фільтрації по досліджуваній території є до-
сить широкими та змінюються (не враховуючи ділянок висхідного потоку) від 
0 до 1460 мм/рік. Це зумовлюється наявністю діючих водозаборів в районі м. 
Полтава, а також найбільших міст регіону (Миргород, Лубни, Гадяч, Красно-
град та деякі ін.), які активно експлуатують цільовий, бучацько-канівський та 
нижчезалягаючий, сеноман-нижньокрейдовий водоносні комплекси і форму-
ють депресійні лійки зі значними низхідними швидкостями потоку в цільовий 
комплекс.

На другому етапі роботи виконується оцінка захищеності підземних вод від 
природних неотектонічних факторів забруднення, які значно активізувалися в 
умовах сучасного інтенсивного техногенезу на підземні води регіону за раху-
нок наступних процесів:

– інтенсифікація водовідбору підземних вод;
– зміни гідродинамічних умов водоносних комплексів за рахунок збільшен-

ня мережі водозаборів;
– як наслідок попередніх процесів – фіксується інтенсивне надходження 

глибинних забруднювачів (наприклад, хлоридів та ін.).
Під час досліджень було проаналізовано понад 700 хімічних аналізів під-

Таблиця 3
Визначені категорії захищеності підземних вод
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земних вод цільового комплексу зі свердловин території робіт та співставлено 
їх з неотектонічною будовою регіону. До уваги бралася тектонічна будова по 
відбивальному горизонту IVб (Т) [1], у межах якого тектонічні порушення мо-
жуть впливати на гідрогеологічні умови зони активного водообміну.

Гідрохімічне опробування підземних вод проводилося на водозаборах згід-
но із відповідними методичними рекомендаціями по відбору проб підземних 
вод зі свердловин [7].

Для простеження впливу глибинних некондиційних вод на якість вод цільо-
вого комплексу було обрано два класичні параметри хімічного складу: сухий 
залишок та вміст хлоридів. Їх підвищені значення характерні для глибинних 
солоних вод.

Загальним принципом вибору водозаборів для досліджень було їх розташу-
вання у межах тектонічних структур або поряд із тектонічними порушення-
ми. У ході робіт були виділені найбільш характерні ділянки, які відповідають 
принципам вибору та у межах яких експлуатується бучацько-канівський водо-
носний комплекс і проводяться багаторічні гідрохімічні дослідження. Це:

1) водозабір родовища питних підземних вод «Ливарне» (східна околиця 
м. Полтава);

2) міські водозабори м. Котельва;
3) Центральний та Федорівський водозабори м. Карлівка.
У якісному складі підземних вод спостерігаються наступні закономірнос-

ті. При наближенні до тектонічних порушень на відстань від 2 км та мен-
ше вміст сухого залишку та хлоридів стрімко збільшується до 1350–1600 та 
450–600 мг/ дм3 відповідно. При віддаленні на відстань 2,5 км та більше спо-
стерігається зменшення показників до фонових значень – до 1000–1200 і
300–350 мг/дм3 відповідно.

Отримані дані підтверджують, що у межах територій із наявною сучасною 
геодинамічною активністю земної кори простежується значний вплив глибин-
них високомінералізованих підземних вод на якість питних вод зони активного 
водообміну. Зонами міграції виступають активні тектонічні порушення. Осо-
бливо, цей процес помітний у межах тектонічних структур, які активно поділе-
ні на блоки розривними порушеннями.

Проаналізувавши усі подібні випадки у межах регіону досліджень, терито-
рія була умовно поділена на блоки, однакові за розмірами – 2,5 × 2,5 км. Саме 
у межах даного таксону спостерігається вплив неотектонічних природних фак-
торів на якість вод цільового комплексу.

Далі проводилася оцінка сучасної геодинамічної активності земної кори ре-
гіону як параметру, що здійснює максимальний вплив на активність тектоніч-
них порушень. Показник розрахований за допомогою дослідження сумарних 
амплітуд неоген-четвертинних рухів земної кори у межах території досліджень. 
Були розраховані характерні інтервали значень показнику, яким відповідають 
відповідні індекси захищеності від А до Е (табл. 4).
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Таблиця 4
Визначені індекси захищеності підземних вод

Сумарна амплітуда 
неоген-четвертинних 
рухів земної кори, м

Індекс захищеності

<130 A 
130–140 B 
140–150 C
150–160 D

>160 E

Потім поєднуються обидва етапи робіт за допомогою суміщення категорій 
та індексів захищеності. У результаті, отримуємо комплексну оцінку захище-
ності підземних вод від техногенного (поверхневого) та природного (неотек-
тонічного) забруднень. Вона складається із 25 різних комбінацій категорій та 
індексів (табл. 5).

Таблиця 5
Підсумкові градації комплексної оцінки захищеності

Підсумкові градації
захищеності

Ступінь захищеності від 
техногенного забруднення

Ступінь захищеності від 
природного забруднення

1 2 3

E1

Дуже низька

Дуже низька
D1 Низька
C1 Умовна
B1 Висока
A1 Дуже висока
E2

Низька

Дуже низька
D2 Низька
C2 Умовна
B2 Висока
A2 Дуже висока
E3

Умовна

Дуже низька
D3 Низька
C3 Умовна
B3 Висока
A3 Дуже висока
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1 2 3

E4

Висока

Дуже низька
D4 Низька
C4 Умовна
B4 Висока
A4 Дуже висока
E5

Дуже висока

Дуже низька
D5 Низька
C5 Умовна
B5 Висока
A5 Дуже висока

Продовження таблиці 5

У результаті ГІС-обробки отримуємо карту захищеності підземних вод ці-
льового водоносного комплексу від техногенного (поверхневого) та природно-
го (неотектонічного) забруднень. Умовні позначення карти наступні: ступінь 
захищеності від техногенного забруднення показується кольором, від природ-
ного – відповідними індексами на зонах карти.

Таким чином, розроблений удосконалений методичний підхід до оцінки 
дозволяє визначити усі можливі вертикальні шляхи міграції забруднюючих 
компонентів до цільового водоносного комплексу. Він є комплексним та ра-
ціональним, його можливо пристосувати до будь-яких гідрогеологічних умов. 
Також він є достатньо нескладним, завдяки чому можливо ефективно та опе-
ративно оцінити ризики забруднення та розробити комплексні цільові системи 
екологічної безпеки територій, відсутність яких є стратегічною проблемою для 
всієї України.

ВИСНОВКИ
Проведене раціональне комплексування геоекологічних показників дозво-

ляє визначити ступінь комплексної захищеності підземних вод водоносного 
комплексу від забруднення як техногенного (поверхневого), так і природного 
(неотектонічного) характерів.

Виявлені усі можливі вертикальні шляхи міграції забруднюючих компонен-
тів до цільового водоносного комплексу та уточнені його еколого-гідрогеоло-
гічні фактори захищеності. Розроблений удосконалений методичний підхід 
дозволяє визначити ступінь ризику забруднення підземних вод відносно кож-
ного із факторів.

За допомогою аналізу гідрохімічних особливостей підземних вод, визначе-
но, що поверхневе забруднення – не превалюючий фактор погіршення якості 
вод цільового комплексу. Не менш важливим є неотектонічний фактор форму-
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вання хімічного складу цих вод, який наразі є недооціненим.
Ефективність, оперативність та нескладність у використанні удосконалено-

го методичного підходу була доведена апробацією на водозаборах бучацько-ка-
нівського водоносного комплексу, який у межах Східної України є одним із 
стратегічно важливих. Проведені дослідження дозволяють внести вклад у роз-
робку комплексних систем екологічної безпеки питних підземних вод регіону.
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КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЗАЩИЩЕННОСТИ ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Резюме 
Работа посвящается актуальной экологической теме – оценке защищенности 
питьевых подземных вод в условиях современного интенсивного техногенеза 
на геологическую среду.
Авторами разработан эффективный и комплексный геоэкологический методи-
ческий подход к оценке риска загрязнения подземных вод с учетом выявленных 
недостатков существующей методической базы и современных реалий.
Впервые выполнено рациональное комплексирование геоэкологических пока-
зателей, что позволяет определить степень комплексной защищенности водо-
носного комплекса от загрязнения как техногенного (поверхностного), так и 
естественного (неотектонического) характеров. Проведена апробация методи-
ческого подхода на водозаборах бучакско-каневского комплекса, который в пре-
делах Восточной Украины является одним из стратегически важных.
Определено, что поверхностное загрязнение – не превалирующий фактор ухуд-
шения качества вод целевого комплекса. Не менее важным является неотекто-
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нический фактор формирования химического состава этих вод, который сейчас 
является недооцененным.

Ключевые слова: подземные воды, бучакско-каневский водоносный комплекс, 
экологические и гидрогеологические факторы защищенности, техногенез, мето-
дический подход, поверхностное и неотектоническое загрязнение.
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COMPLEX GEO-ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 
PROTECTION OF DRINKING GROUNDWATER

Abstract
Problem Statement and Purpose. The work is dedicated to a very important ecological 
issue – assessment of the protection of drinking groundwater in conditions of modern 
intensive technogenesis on the geological environment. The purpose of the article 
was development an effective complex geo-ecological methodological approach to 
the assessment of the risk of groundwater pollution.
Data & Methods. The author's development is based on the use of the results of 
drilling more than 950 wells and more than 700 chemical analyzes of groundwater 
in the region, and about 500 measurements of the levels of adjacent target and first 
interlayer complexes during the 1960–2015 period. Also, environmental information 
and current data of the neotectonic conditions of the research area were used.
A number of general research methods – analysis, synthesis, systematization, 
classification, modeling, and statistical method were used in process the necessary 
information in the research area. Interpolation methods and analogies were used in 
modeling of ecological and hydrogeological factors of groundwater protection.
Results. For the first time a rational aggregation of geo-ecological indicators was 
conducted, it allows determining the degree of groundwater complex protection of the 
aquifer from pollution of technogenic (surface) and natural (neotectonic) characters. 
An improved methodological approach allows to determine all possible vertical 
migratory ways of contaminants to the target aquifer.
The approbation of an improved methodological approach to water intakes of the 
buchak-kaniv aquifer, which is one of the strategically important within Eastern 
Ukraine, was conducted. It has shown the efficiency, operativeness and simplicity use 
of this approach.
It was determined that the surface pollution is not a predominant factor in the 
deterioration of water quality of the target aquifer. The neotectonic factor of the 
chemical composition formation of these waters which is unappreciated now is 
important too.
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The conducted researches allow to contribute to the development of complex target 
systems of ecological security of drinking groundwater of territories, their absence is 
a strategic problem for the whole Ukraine.

Keywords: groundwater, the buchak-kaniv aquifer, ecological and hydrogeological 
factors of protection, technogenesis, methodological approach, surface and neotectonic 
pollution.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАКОВИН
БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР КАК ИНДИКАТОР 
СТРЕССА МОРСКОЙ СРЕДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ПРЕСНОВОДНОГО СТОКА

В статье приведены результаты исследования латерального распределения мор-
фологически измененных раковин бентосных фораминифер в донных осадках 
румынского шельфа Черного моря в связи с влиянием пресного стока Дуная. 
Проанализированы основные необходимые для жизни фораминифер параметры 
придонной морской среды. Описаны и классифицированы основные типы де-
формаций, характерных для района исследований, а также предпринята попыт-
ка выяснения закономерностей их приуроченности. 

Кючевые слова: фораминиферы, морфологические деформации, Черное море, 
дельта Дуная, стрессовые условия. 

ВВЕДЕНИЕ
Морфологические деформации раковин фораминифер известны с XIX сто-

летия [9]. С тех пор количество работ, посвященных данному вопросу, неуклон-
но растет. Исследователи обращают внимание на наличие деформированных 
раковин в составе, как ископаемых, так и современных комплексов форамини-
фер [22, 1, 20, 5, 6, 11]. Отмечается, что деформации бывают различных типов, 
а их количественные и качественные показатели могут существенно варьиро-
вать [4, 27, 10, 17].

Причиной деформаций могут быть как механические повреждения, так и 
неблагоприятными воздействия окружающей среды – в обоих случаях, приво-
дящих к патологическому морфогенезу раковин. Различить их довольно слож-
но, но возможно при помощи специфических методов исследований. Так, Янко 
В. В. с соавторами [25], используя флуоресценцию сульфафлавина и хлорте-
трациклина, описали различия морфологических деформаций, вызванных обо-
ими типами воздействия. 

© Т. О. Кондарюк, 2018
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В качестве неблагоприятных воздействий окружающей среды на паталоги-
ческий морфогенез раковин фораминифер называют изменение: температуры, 
солености [24], кислотности [14], содержания кислорода [2], количества пи-
щевых ресурсов [18, 17], субстрата, освещенности и пр. [5, 26]. Имеются до-
вольно многочисленные данные об увеличении количества деформированных 
раковин и разнообразия их типов, причем независимо от родовой принадлеж-
ности, в районах загрязнения моря тяжелыми металлами, бытовыми стоками, 
различными химикатами, жидкими углеводородами. Делаются попытки приу-
рочить специфические типы деформаций к определенным типам загрязнения 
[16, 4, 26, 27, 15, 21]. 

Несмотря на возрастающее количество исследований, в том числе экспе-
риментальных, консенсус в понимании главных причин паталогических из-
менений раковин до сих пор не достигнут. Тем не менее, их использование в 
качестве индикаторов состояния морских донных экосистем, находящихся под 
воздействием антропогенной нагрузки (стресса), на сегодняшний день являет-
ся одним из приоритетных направлений экологической микропалеонтологии 
(environmental micropaleontology) [26].  

Под стрессом зачастую понимается неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное ему требование. При этом имеет значение лишь интен-
сивность потребности организма в перестройке или в адаптации, независимо 
от того благоприятной или неблагоприятной является экологическая обстанов-
ка [23].

Особое место занимают экспериментально-цитологические подходы к пои-
ску причин, вызывающих морфологические изменения раковин. Одним из них 
является изучение реакции на стресс защитных механизмов фораминифер [7, 
8]. Такие подходы позволяют лучше понять функционирование и адаптацию 
этих простейших в неблагоприятной экологической обстановке и, тем самым, 
осуществить мониторинг экосистем на ранних стадиях их загрязнения (Early 
Warning Montitoring). Экспериментально показано, что утолщение органиче-
ской матрицы (lining) раковин фораминифер служит защитной реакцией орга-
низма на повышение концентрации свинца в морской среде и, таким образом, 
может быть использовано для мониторинга загрязнения этим химическим эле-
ментом [10]. 

Повышение численности и разнообразия деформированных раковин, на-
ряду с уменьшением общей численности и количества видов фораминифер, 
имеет место при загрязнения морской среды кадмием [27] или медью [12]. При 
этом, раковины существенно уменьшаются в размерах и становятся тонкостен-
ными, несмотря на то, что медь, как и другие микроэлементы, играют биологи-
чески важную роль в росте и жизни большинства морских организмов, однако, 
до определенного порога, выше которого она становится токсичной [27]. 

Исследования, в том числе экспериментальные, посвященные влиянию реч-
ного стока на раковины бентосных фораминифер, немногочисленны. По-ви-
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димому, это связано с неоднозначностью понимания его последствий на ме-
таболизм морских организмов. С одной стороны, речной сток участвует в 
формировании солевого баланса морей. С другой стороны, он повышает содер-
жание органических веществ (а значит и пищи) в зонах разгрузки за счет стока 
с суши. В свою очередь, это приводит к снижению прозрачности воды, а значит 
ее освещенности, содержания растворенного кислорода и прочих параметров 
воды и донных осадков. Именно поэтому в местах впадения в моря крупных 
рек, таких как Дунай, например, формируются уникальные переходные или 
«стрессовые» условия для морских гидробионтов. Будучи исключительно 
морскими животными, фораминиферы не могут не реагировать на подобные 
условия среды, что выражается изменением их численностей, видовога разно-
образия и патологическим морфогенезом раковин.

Данная работа является продолжением предыдущих исследований [28] ко-
торые позволили установить, что распределение количественных и качествен-
ных (таксономических) характеристик фораминифер на румынском шельфе 
Черного моря определяется тремя факторами, главный из которых глубина 
бассейна, которая проявляется опосредованно, в первую очередь, через влия-
ние солености придонной воды. Прегруппировка видового состава и увеличе-
ние количества видов с увеличением глубины, и солености позволяет уверенно 
оконтуривать границы распространения речного стока и говорить о его небла-
гоприятном воздействии на морские экосистемы. Низкое видовое разнообра-
зие фораминифер позволяет оконтурить районы с наиболее сильным влиянием 
пресных вод, а его повышенные значения, напротив, – уменьшение их влияния 
на донные экосистемы. В целом, сообщества фораминифер в их качественных 
и количественных характеристиках показывают себя уверенными показателя-
ми уровня стрессовости изучаемой территории в режиме реального масштаба 
времени. 

Однако, неизвестно влияет ли речной сток на патологический морфогенез 
раковин фораминифер и можно ли использовать этот критерий в качестве ин-
диктора стрессовых условий, создаваемых речным стоком, на морские экоси-
стемы.

Целью настоящей работы является поиск дополнительного критерия, а 
именно морфологических деформаций раковин фораминифер, для определе-
ния стресса морских экосистем, находящихся под влиянием речного стока. 

Рабочая гипотеза – речной сток влияет на нормальное функционирование 
цитоскелета фораминифер, вызывая деформации их раковин. 

Объект исследования – морфологические деформации раковин форамини-
фер.

Предмет исследования – поиск корреляции между количественными и ка-
чественными показателями деформированных раковин фораминифер и влия-
нием речного стока (стресса) на морские экосистемы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: количественный 
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учет деформированных раковин фораминифер в пробах донных осадков; си-
стематика морфологических деформаций у различных видов; корреляция мор-
фологических деформаций раковин с параметрами среды в румынской части 
Черного моря, прилегающей к дельте Дуная.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Район работ (рис. 1) охватывает южную (румынскую) часть северо-западно-

го шельфа Черного моря, расположенную между дельтой Дуная и мысом Кали-
акра. На долю румынской части приходится 83,0% площади дельты (3446  км²) 
[19].

Рис. 1. Район исследования и расположение станций опробования. Точками обозначены 
станции опробования, MN103 – номер рейса судна «Mare Nigrum»

Район работ включает взморье (глубина >5 м), подводную часть дельты (5–
25 м), авандельту, расположенную на внутреннем и частично внешнем шельфе 
(25–50 м), и часть внешнего шельфа (50–81 м) Черного моря.

Взморье представляет собой прибрежную опресненную полосу шириной 
8–10 км, в которой происходит смешение морских и речных вод. Ее ширина 
варьирует в зависимости от величины твердого стока Дуная, то приближаясь к 
берегу, то удаляясь от него. Вдольбереговые течения влияют на распределение 
осадков, приводя к формированию серии барров и кос в волноприбойной зоне. 

Подводная часть дельты характеризуется относительно крутым уклоном 



138

ISSN 2303-9914.                             Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23, вип. 2

морского дна. Скорости осадконакопления здесь не превышают 5–10 см за 
1000 лет [19]. 

В авандельте происходит осаждение осадочного материала. На границе вза-
имодействия речных и морских вод формируется зона геохимического барьера 
с интенсивным развитием процессов абиогенной флокуляции, приводящей к 
образованию обширных полей пелитов.

Семнадцать станций опробовано с борта румынского НИС «Mare Nigrum» 
в период с 3 по 7 мая 2012 года в рамках проекта BLACK SEA ERA.NET-
WAPCOAST "Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas: 
Application to Danube Delta front area" (рис. 1, табл. 1). 

Таблица 1
Координаты и глубина моря опробованных станций

№ станции Широта С Долгота В Глубина моря, м

MN103-1* 44° 08' 43.3680'' 29° 26' 21.5280'' 58,0
MN103-2* 44° 06' 58.2660'' 29° 58' 00.3120'' 67,0
MN103-3* 44° 15' 07.9020'' 30° 07' 52.3260'' 80,5
MN103-4* 44° 33' 00.3780'' 30° 27' 01.1040'' 78,0
MN103-5* 44° 49' 13.2660'' 30° 45' 04.5720'' 65,0
MN103-6* 44° 54' 00.0780'' 30° 30' 00.4500'' 54,7
MN103-7* 44° 59' 06.0600'' 30° 15' 02.1120'' 46,0
MN103-8* 45° 04' 13.1400'' 29° 59' 58.2060'' 33,6
MN103-9* 45° 07' 22.4460'' 29° 47' 33.7920'' 17,5
MN103-10* 45° 04' 54.1860'' 29° 46' 49.4580'' 20,7
MN103-11***
MN103-12***
MN103-13* 44° 21' 52.8960'' 30° 00' 36.0900'' 68,9
MN103-14* 44° 29' 57.7200'' 29° 50' 55.5720'' 61,5
MN103-15* 44° 37' 10.5120'' 29° 42' 11.2920'' 50,4
MN103-16* 44° 44' 57.7920'' 29° 34' 56.4120'' 24,6
MN103-17* 44° 24' 52.5900'' 29° 30' 03.6060'' 53,0
MN103-18* 44° 20' 08.3160'' 29° 01' 36.0300'' 34,5
MN103-19** 44° 00’34.4820  29° 58.50.9220 73,8-

* Станции, отобранные с помощью дночерпателя и мультикорера, ** станции, 
отобранные только с помощью дночерпателя, *** станции, запланированных 
для отбора, но не выполненные по ряду причин.
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Опробование произведено с помощью дночерпателя 0,1 m2 van Veen и Мул-
тикорера Mark II-400 с четырьмя трубками, каждая 60 см длиной и 10 см в 
диаметре. В работе представлены результаты обработки проб поверхностных 
отложений, отобранных при помощи дночерпателя. 

Гидрохимические параметры воды измерены при помощи гидрологическо-
го зонда, оснащенного 11 батометрами и датчиками (STD). Прозрачность из-
мерена при помощи диска Секки. Для исследований фораминифер отобраны 
образцы осадков из верхних 2 см пробы из дночерпателя при помощи деревян-
ной лопатки и двух колец с диаметром 10 см каждое. Верхние 2 см осадков яв-
ляются предпочтительными для данного типа исследований, поскольку такая 
мощность отвечает 4–20 годам в регионе со скоростями осадконакопления от 
1 до 5 мм в год [13]. Пробы зафиксированы 4% раствором формалина, разбав-
ленного с морской водой и Бенгальской Розовой с целью выявления живых 
(окрашенных) экземпляров по методике [3, 28].

Таблица 2
Параметры морской среды, измеренные на станциях опробования

№ 
станции

Придонная вода Донные 
отложения

ПР, м С, psu РК Eh, мВ Chl-a, мг/л Cорг, %

MN103-1 11,5 18,3 8,65 160 0,21 3,67
MN103-2 11,5 18,3 7,78 258 0,11 3,08
MN103-3 12,5 18,9 4,05 193 0,07 4,15
MN103-4 9,5 18,5 7,61 193 0,08 3,88 
MN103-5 12,5 18,3 8,1 157 0,30 3,44 
MN103-6 6,5 18,2 9,21 193 0,44 4,39 
MN103-7 6,0 18,3 8,63 144 0,37 3,37
MN103-8 2,5 18,2 7,94 196 1,1 2,50
MN103-9 2,0 17,8 7,09 143 1,5 2,23
MN103-10 н.и. 17,9 6,5 146 н.и 2,12
MN103-13 11,0 18,3 7,93 154 0,13 3,51
MN103-14 8,0 18,3 8,31 93 0,23 4,15
MN103-15 3,5 18,2 8,26 131 0,23 3,64
MN103-16 1,2 18,0 7,2 114 1,08 2,03
MN103-17 9,0 18,3 7,83 130 0,23 3,63
MN103-18 10,0 18,2 6,54 138 1,14 2,61
MN103-19 н.и. н.и н.и н.и н.и н.и

 
н.и. – не измерялись
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Все обнаруженные виды/подвиды изучены и сфотографированы в элек-
тронном сканирующем микроскопе в университете Манитобы (Виннипег, Ка-
нада). Особое внимание уделено деформированным раковинам. Коллекция фо-
раминифер хранится в Палеонтологическом музее Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова (Одесса, Украина) [28].

Для статистической обработки использован корреляционный анализ из па-
кета программы Статистика 10. В обработку включены количественные пока-
затели семи типов морфологических деформаций и пять основных параметров 
придонной среды, наиболее важных для жизни фораминифер: соленость (С), 
глубина (Г), прозрачность (ПР), растворенный кислород (РК), редокс-потенци-
ал (Eh), органический углерод (Cорг), хлорофилла (Chl-a). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего обнаружено 15 низших таксонов бентосных фораминифер [28]. Мор-

фологические деформации раковины отмечены в семи из них: Ammonia tepida 
(Cushman), 1928: Ammonia compacta Hofker, 1969: Ammonia ammoniformis 
(d'Orbigny), 1826: Porosononion subgranosus mediterranicus Yanko, 1989; Nonion 
matagordanus Kornfeld, in Cushman, 1939; Canalifera parkerae Yanko, 1974; 
Cribroelphidium poeyanum (d'Orbigny), 1839. 

Основные типы деформаций приведены на рис. 2. Их можно подразделить 
на простые и комбинированные. Последние в работе не рассматриваются из-за 
малочисленности находок. 

Простые деформации представлены «опухолями» (рис. 2, фиг. 2, 5, 9, 10, 
11, 12, 16 ,18), нарушением порядка навивання камер (рис. 2, фиг. 3, 6, 14, 20), 
«сиамскими близнецами» (рис. 2, фиг. 8, 15,17, 19), недоразвитыми раковина-
ми и вздутиями раковин (рис. 2, фиг. 13). Комбинированный тип деформаций 
сочетает в себе комбинацию нескольких простых типов (рис. 2, фиг. 1, 4, 7).

Ранее показано, что таксономическое разнообразие и количественные ха-
рактеристики фораминифер на румынском шельфе Черного моря определяют 
три главных фактора [28]. Фактор 1 (главный) положительно коррелируется с 
глубиной, прозрачностью, соленостью, электропроводностью, температурой, 
содержанием SiO2, CaCO3, C/N и отрицательно с алевритами. Фактор 1 пред-
ставляет собой расстояние от берега или глубину бассейна – чем дальше от 
берега, тем глубже и тем выше соленость и тесно связанная с ней электро-
проводность, а значит тем слабее опресняющее влияние дунайских вод. Таким 
образом, глубина бассейна определяет состояние экосистемы опосредованно, 
в первую очередь, через влияние солености придонной воды.

Вторым по значимости является Фактор 2, который положительно коррели-
руется с растворенным кислородом, степенью насыщения воды кислородом и 
отрицательно с SiO2. Фактор 2 представляет собой собой эвтрофикацию водной 
толщи, эффект которой возрастает от поверхности ко дну моря и которая носит 
пятнистый характер.
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Рис. 2. Примеры деформированных раковин фораминифер румынской части северо-запад-
ного шельфа Черного моря, прилегающего к румынской части дельты Дуная: Ammonia 
ammoniformis (1,3,4),  Ammonia tepida (2), Ammonia compacta (5,6,7,8), Nonion matagordanus
(9–11), Cribroelphidium poeyanum (12), Porosononion subgranosus mediterranicus (13–18), 
Canalifera parkerae (19–20). «Опухолевые» проявления морфологических аномалий – фиг. 2, 5, 9, 
10, 11, 12, 16 ,18; нарушения навивания – 3, 6, 14, 20; сиамские близнецы – 8, 15,17, 19; вздутие 
раковины – 13; комбинированные – 1 (нарушение навивания с недоразвитием камер), 4 (нару-
шение навивания с недоразвитием камер и опухолями), 7 (недоразвитие раковины и опухоль)
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Фактор 3 (наименее значимый) положительно коррелируется с Еh и коэф-
фициентом сортировки осадков So. Фактор 3 представляет собой антропоген-
ное загрязнение придонной толщи воды органикой, привносимой Дунаем. Это 
отражают значения тесно связанных между собой показателей Eh и pH, кото-
рые характеризуют состояние воды, показанное на диаграмме Пурбе [28].

При статистической обработке значимые коэффициенты корреляции c па-
раметрами среды обнаруживают деформированные раковины трех видов: 
A. tepida, P. subgranosus mediterranicus и N. matagordanus.

Количетво раковин A. tepida с «опухолевыми» деформациями, недоразвити-
ем раковин и нарушением навивания камер имеет обратную зависимость с со-
леностью, прозрачностью морской воды и Сорг (табл. 3), т.е. с Фактором 1 [28]. 
Максимальное количество раковин с этими типами деформаций обнаружено 
на взморье и в авандельте.

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между типами деформаций

и параметрами среды для вида Ammonia tepida.
Полужирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции

Параметры 
среды

«Опухоли» «Сиамские 
близнецы»

Нарушение 
навивання

Недоразвитие 
раковины

Вздутия 

S, psu -0,75 0,29 -0,67 -0,68 0,44
D, m -0,87 0,48 -0,78 -0,8 0,47
Tr, m -0,65 0,82 -0,66 -0,77 0,4
Do, mg/l -0,15 -0,13 -0,05 -0,09 -0,01
Eh, mV -0,34 0,31 -0,19 0,34 0,05
Corg -0,9 0,15 -0,72 -0,77 0,73

Прозрачность воды напрямую зависит от количества органики (Chl-a), по-
ступающей с суши, и способствующей развитию первичной продукции.  Со-
держание Chl-a повышается по направлению к берегу. Обратная корреляция 
раковин с недоразвитием раковин и нарушением навивания камер имеет место 
с Сорг, а этот параметр имеет наиболее высокие начения на наружном шельфе 
за счет распада диатомовых водорослей [28].

Все перечисленное позволяет предположить, что понижение солености и 
прозрачности отрицательно влияет на нормальное функционирование цито-
скелета, приводя к указанным типам деформаций раковин A. tepida.  

Увеличение содержания «сиамских близнецов» A. tepida с повышением 
прозрачности воды (а значит и солености), указывает на отсутствие влияния 
речногоу стока на образование данного типа деформаций. Аналогичная ситуа-
ция со вздутиями раковин, но уже по отношению к Сорг. Диатомовые водорос-
ли, которые являются одним из главных компоненов пищи фораминифер и за 
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счет которых повышается содержаниея Сорг в донных осадках, могут каким-то 
образом влиять на формирование данного типа деформаций (обилие пищи и 
вздутие цитоплазмы?).

Сходная картина наблюдается у P. subgranosus mediterranicus (табл. 4). 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции между типами деформаций и параметрами среды 

для вида Porosononion subgranosus mediterranicus.
Полужирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции

Параметры 
среды

«Опухоли» «Сиамские 
близнецы»

Нарушение 
навивання

Недоразвитие 
раковины

Вздутия

С -0,59 -0,20 - 0,03 -0,48
Г -0,68 -0,24 - 0,21 -0,78
ПР -0,64 0,04 - 0,26 -0,54
РК -0,14 -0,14 - 0,02 -0,15
Eh -0,31 0,41 - 0,66 -0,2
Cорг -0,85 -0,16 - -0,1 -0,76

Количество раковин N. matagordanus с «опухолями» и недоразвитием име-
ют прямую корреляцию с редокс потенциалом Eh, т.е. с Фактором 3, представ-
ляющим антропогенное загрязнение опять-таки за счет органики, привноси-
мой Дунаем. 

Таким образом, «опухоли», нарушение навивання и недоразвитие раковин 
A. tepida, P. subgranosus mediterranicus и N. matagordanus может служить инди-
катором стрессовых условий, вызывемых речным стоком.

«Сиамские близнецы» встречены только у A. tepida и N. matagordanus (табл. 
3, 5). 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции между типами деформаций и параметрами среды 

для вида Nonion matagordanus.
Полужирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции

Параметры 
среды

«Опухоли» «Сиамские 
близнецы»

Нарушение 
навивання

Недоразвитие 
раковины

Вздутия

С 0,44 0,75 - 0,04 0,29
Г 0,62 0,46 - 0,25 0,11
ПР 0,42 0,36 - 0,28 0,1
РК 0,15 -0,83 - 0,04 0,04
Eh 0,56 0,21 - 0,71 -0,1
Cорг 0,42 0,35 - -0,08 0,2
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У первого их количество увеличивается с глубиной (=соленостью), а во вто-
ром – с понижением содержания кислорода, т.е. тоже с глубиной.  Создается 
впечатление, что комбинация повышения глубины, солености и понижения 
кислорода, способствует развитию подобных форм патологического морфоге-
неза раковин. 

ВЫВОДЫ
1. Речной сток Дуная оказывает стресс на индивидуальное развитие                         

A. tepida и P. subgranosus mediterranicus и, соответственно, может вызывать 
определенные типы морфологических деформаций их раковин («опухоли», 
нарушение навивання, недоразвитие раковины), которые могут быть исполь-
зованы в качестве индикаторами его негативного воздействия на морские эко-
системы.

2. Деформации по типу «сиамские близнецы» могут быть использованы в 
качестве индикаторов ухудшения кислородного режима в бассейне, а вздутия 
раковин – переизбытка питательных веществ. 

3. Полученные данные хорошо вписываютя в результаты предыдущих ис-
следований [28], которые показали, что пресноводный сток обуславливает 
стресс морских экосистем и влияет на количественные и качественные харак-
теристики фораминифер. 

4. Экспериментальные работы в этом направлении крайне желательны с це-
лью выявления функционирования цитоскелета в условиях стресса, вызванно-
го речным стоком.

Таким образом, цель работы достигнута и получен дополнительный крите-
рий в виде определенных типов морфологических деформаций раковин фора-
минифер для прослеживания влияния речного стока на морские экосистемы.
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МОРФОЛОГІЧНІ ДДЕФОРМАЦІЇ ЧЕРЕПАШОК БЕНТОСНИХ 
ФОРАМІНІЕР ЯК ІНДИКАТОР СТРЕСУ МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПІД ВПЛИВОМ ПРІСНОВОДНОГО СТОКУ

Резюме 
У статті представлені результати дослідження латерального розподілу морфо-
логічних деформацій черепашок форамініфер на румунському шельфі Чорного 
моря у зв'язку із впливом прісного стоку річки Дунай. Особливості морфології 
та життєвого циклу бентосних форамініфер мають ряд переваг у порівнянні з 
іншими організмами та дозволяють використовувати їх як індикатори морських 
екосистем. 
Мета полягає в вивченні морфологічних особливостей форамініфер у зв'язку з 
впливом на них річкового стоку. 
Район досліджень включає північно-західну частину шельфу Чорного моря, що 
прилягає  до румунської  авандельти Дунаю. Матеріали були відібрані з бор-
ту румунського науково-дослідного судна "Mare Nigrum" 3–7 травня 2012  року 
(рейс MN-103) в рамках проекту WAPCOAST. Пробовідбір здійснювався за 
допомогою дночерпателя 0.1 m2 van Veen. Для аналізу форамініфер зразки 
відбиралися з верхніх двох сантиметрів непорушених відкладів. Всі знайдені 
екземпляри форамініфер були таксономічно ідентифіковані та морфологічно 
досліджені. Зразки всіх видів були досліджені з використанням скануючої елек-
тронної мікроскопії (SEM) в Університеті Манітоби, Вінніпег, Канада. Знайдено 
15 видів бентосових форамініфер. Деформації зустрічаються у 6 видів Ammonia 
tepida, Ammonia compacta, Ammonia ammoniformis, Porosononion subgranosus 
mediterranicus, Nonion matagordanus, Canalifera parkerae. При статистичній об-
робці тільки у трьох видів були значні коефіцієнти кореляції з параметрами при-
донного середовища: Ammonia tepida, Porosononion subgranosus mediterranicus, 
Nonion matagordanus. Виділяються два основних типи аномалій: прості та ком-
біновані. Основними простими деформаціями є "пухлини", порушення нави-
вання, "сиамські близнюки", нерозвиненість черепашки, здуття черепашки. У 
статті розглядаються лише прості деформації. Найпоширенішими простими 
деформаціями для всіх видів є пухлини. Найчастіше вони з'являються у виду 
Ammonia tepida. 
Таксономічне різноманіття та кількісні характеристики форамініфер на румун-
ському шельфі Чорного моря визначають три головних фактори. Фактор 1 (ос-
новний) представляє собою відстань від берега або глибину басейну. Другим за 
значимістю є Фактор 2, який являє собою евтрофікацію водної товщи. Фактор 
3 – це антропогенне забруднення придонної товщи води, що приносить Дунай.
Річковий стік Дунаю створює стресові умови для індивідуального розвитку 
A. tepida та P. subgranosus mediterranicus і, відповідно може викликати певні 
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типи морфологічних деформацій їх черепашок. Деформації за типом «сіамські 
близнюки» можна використовувати в якості індикаторів погіршення кисневого 
режиму в басейні, а вздуття черепашок – надлишку поживних речовин. Отри-
мані дані узгоджуються із результатами попередніх досліджень, які показали, 
що прісноводний стік спричиняє стрес морських екосистем.

Ключові слова: форамініфери, морфологічні деформації, Чорне море, дельта 
Дунаю, стресові умови.
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MORPHOLOGICAL DEFORMITIES IN BENTHIC 
FORAMINIFERA TESTS AS INDICATORS OF MERINE 
ENVIRONMENTAL STRESS UNDER THE FRESHWATER RUNOFF

Abstract 
Problem Statement and Purpose. This article represents the results of studying the 
lateral distribution of morphological deformations in foraminifera shells on the Roma-
nian shelf of the Black Sea in connection with the influence of the freshwater inflow 
of the Danube River. In comparison with other organisms, features of the morphology 
and life cycle of benthic foraminifera offer a number of advantages for this kind of 
study, allowing using them to be readily used as indicators of various conditions in 
marine ecosystems. The purpose of this project is to study morphological features of 
foraminifera in connection with the influence on them of river inflow. 
Materials & Methods. The study area includes the northwestern part of the Black 
Sea shelf adjacent to the Romanian part of the Danube delta. Seventeen stations were 
sampled on-board the Romanian research vessel «Mare Nigrum» on 3–7 May 2012 
(Cruise MN-103) within the framework of the WAPCOAST project. Sediments were 
recovered by 0.1 m2 Van Veen Grab. For foraminiferal analysis, the sediment samples 
were recovered by grab from undisturbed surface (0–2 cm) sediment. All specimens 
were morphologically examined and taxonomically identified. Examples of all spe-
cies were imaged using Scanning Electron Microscopy (SEM) at the University of 
Manitoba, Winnipeg, Canada. 
Results. 15 species of benthic foraminiferа were recovered. Deformations were 
found in 6 species: Ammonia tepida, Ammonia compacta, Ammonia ammoniformis, 
Porosononion subgranosus mediterranicus, Nonion matagordanus, and Canalifera 
parkerae. After statistical analysis, only 3 species gave significant correlation coef-
ficients with parameters of the bottom environment: Ammonia tepida, Porosononion 
subgranosus mediterranicus, and Nonion matagordanus. There are two main types 
of abnormalities: simple and combined. The basic simple deformations are "tumors" 
on test chambers, breaking the spiral of the test, "Siamese twins," (accreted tests), 
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underdevelopment and swelling of the test. In the article, only simple deformations 
are considered. The most common simple deformations for all the species encountered 
were tumors. Most often, these appear in the species Ammonia tepida. The taxonomic 
diversity and quantitative characteristics of foraminifera on the Romanian Black Sea 
shelf suggest three main factors at work. Factor 1 (the main one) is the distance from 
the coast. The second most significant is Factor 2, which is the eutrophication of the 
water column. Factor 3 is anthropogenic pollution of the bottom layer of water that 
enters the study area from the Danube.
The Danube River creates stressful conditions for the individual development of 
A. tepida and P. subgranosus mediterranicus, and, accordingly, it may cause the 
morphological deformations. Deformations of the "Siamese twins" type can be used 
as indicators of deterioration in the oxygen regime of the basin, and the swelling of the 
tests – an excess of nutrients. The findings are consistent with the results of previous 
studies that have shown that freshwater drainage causes stress in marine ecosystems.

Keywords: foraminifera, morphological deformations, Black Sea, Danube Delta, 
environmental stress.
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У статті подано історичний нарис становлення наукових ідей та педагогічний 
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Віктор Іванович Михайлюк 
народився 23 липня 1958 р. у селі 
Рудківці Новоушицького району 
Хмельницької області, в одному із 
найкрасивіших куточків Придні-
стровського Поділля. Мальовничі 
ландшафти Дністровського каньйо-
ну захоплюють не тільки пересічну 
людину, але й багатьох науковців. 
Долини Дністра і його приток є 
своєрідним природним музеєм, де 
унікальним чином поєднались рід-
кісна флора і фауна, цікава геологіч-
на будова та археологічні об’єкти. 
Подільська земля сприяє розвитку 
допитливої, творчої та різнобічної 
особистості В. І. Михайлюка. Він 
захоплюється фотографією, науко-
вою фантастикою та астрономією, 
з шкільних років починає збирати 
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колекцію кам’яних знарядь первісної людини, мінералів і порід. Закінчивши у 
1973 році 8-річну Рудковецьку, а в 1975 р. – Калюську середню школи, Віктор 
Іванович не полишає свого шкільного захоплення і поступає на геолого-геогра-
фічний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. На 
кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів перед ним відкривається новий світ 
студентського життя. Цікава природнича освітня програма, Кримська, Карпат-
ська, Південнобузька та інші практики пробуджують у ньому інтерес до нау-
ки. Вже в студентські роки він починає працювати за сумісництвом лаборан-
том науково-дослідної лабораторії університету, виконуючи під керівництвом       
Я. М. Біланчина і С. П. Позняка дослідження ґрунтів Херсонської та Одесь-
кої областей. У 1979 році В. І. Михайлюка залучають до виконання ґрунтових 
досліджень кафедри меліорації і ґрунтознавства Одеського сільськогосподар-
ського інституту в межах господарської теми «Осушення та сільськогосподар-
ське освоєння ґрунтів р. Когильник», а у 1980 році на основі цих досліджень, 
зокрема порівняльного аналізу морфологічних ознак, динаміки солей, щіль-
ності та вологості ґрунтів, захистив дипломну роботу на тему «Вплив осушен-
ня на властивості заплавних ґрунтів р. Когильник». Отримана університетська 
спеціалізація – ґрунтознавство і географія ґрунтів. Окрім цього, підсумком нав-
чання на військовій кафедрі університету та 3-х місячних військових зборів у 
м. Білгород-Дністровський стало присвоєння звання лейтенант запасу.

З вересня 1980 року В. І. Михайлюк розпочинає свою викладацьку роботу 
на посаді асистента кафедри меліорації і ґрунтознавства Одеського сільсько-
господарського інституту (ОСГІ) та продовжує свої наукові дослідження, які 
тепер охоплюють ґрунти долин річок Когильника, Сарати, Хаджидера, Бара-
бою, Великого і Малого Куяльників, Тилігулу. Були створені стаціонари для 
багаторічних спостережень, закладалися ґрунтові розрізи і відбиралися зразки 
підґрунтових вод при маршрутних обстеженнях. Робота кипіла, ночувати при-
ходилось іноді прямо в полі. Оскільки дослідження проводилися переважно 
влітку, то ті часи Віктор Іванович жартома називає «краса та спрага».

Польові дослідження змінились на лабораторні, у тому числі методами 
рентгеноскопії та мікроморфометрії. Растровий електронний мікроскоп Мос-
ковського державного університету імені М. В. Ломоносова був використаний 
для порівняльного аналізу субмікробудови ґрунтів. Субмікроморфологічни-
ми дослідженням на той час займався російський ґрунтознавець С. А. Шоба; 
опираючись на його роботи і практичну допомогу Віктор Іванович висуває 
свою теорію щодо розвитку процесу злитизації як циклічної зміни мікробудо-
ви ґрунту. Цікавим було застосування у своїй роботі неспецифічних для ґрун-
тознавства методик дослідження, наприклад, картографування ґрунтів шляхом 
трансформування перспективних фотознімків в горизонтальний план.

Дисертаційне дослідження на тему: «Засолені грунти заплав малих річок 
південно-західної України, їх еволюція при меліорації» (науковий керівник д. 
г. н., професор М. О. Крейда) В. І. Михайлюк захищає у 1985 р. та здобуває 
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науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю «біогеографія 
і географія ґрунтів». В межах дисертаційного дослідження були встановлені 
географо-генетичні особливості та властивості ґрунтів заплав малих річок. 
Виявлені характерні функціональні морфологічні ознаки, фізичні, хімічні та 
фізико-хімічні властивості ґрунтів, які знаходяться на різній стадії розвитку. 
Розглянуті питання зміни цих властивостей та показана направленість ґрун-
тоутворювального процесу при меліорації засолених ґрунтів. Слід зазначити, 
що дослідження в названих аспектах для ґрунтів заплав малих річок півден-
но-західної України проведені були вперше.

Грунтово-географічні дослідження долин річок півдня України В. І. Ми-
хайлюк продовжує у докторській дисертаційній роботі «Грунти заплав малих 
та середніх річок північно-західного Причорномор’я», яку успішно захищає 
1  березня 2002 р. у Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка (науковий консультант, д. г. н., професор С. П. Позняк). В. І. Михайлюк отри-
мує наукову ступінь доктора географічних наук за спеціальністю «біогеографія 
і географія ґрунтів». Ним розроблена концепція ґрунтоутворення і формування 
структури ґрунтового покриву в заплавах малих та середніх річок північно-за-
хідного Причорномор’я, яка відображає взаємопов’язаність функціонування 
основних елементарних ґрунтових і ландшафтно-геохімічних процесів в умо-
вах просторово-часової неоднорідності природних та антропогенних факторів. 
На основі концепції реалізований підхід до заплавних ґрунтів як до складних 
полігенетичних і поліхронних утворень, що відображають давні етапи літо- і 
педогенези та геоморфолого-геологічну будову річкових долин, зонально-фаці-
альні та локальні умови, природну трансформацію чинників ґрунтоутворення 
і різнобічний антропогенний влив. На підставі розробленої факторно-еволю-
ційної моделі заплавного ґрунтоутворення у ґрунтознавстві запроваджуються 
поняття «ґрунтові часові катени» та «потенціал ґрунтоутворення». Вперше 
проведена систематика ґрунтів заплав малих та середніх річок північно-захід-
ного Причорномор’я з використанням не загальноприйнятого факторно-еколо-
гічного принципу, а розробленої профільно-генетичної класифікації заплавних 
ґрунтів.

Для заплав малих і середніх річок північно-західного Причорномор’я впер-
ше проаналізовані географічні закономірності галогенези як ландшафтно-ге-
охімічного процесу і запропоновані математичні моделі соленакопичення у 
ґрунтах і ґрунтових водах. Запропонована теорія злитогенези як ландшаф-
тно-механогеохімічного процесу, який розвивається в псевдоавтоморфних умо-
вах заплавних ландшафтів, а також отримала подальший розвиток авторська 
фізико-механічна концепція злитизації як елементарного ґрунтового процесу, 
з вичлененням стадій його розвитку. Вперше для ґрунтів заплав малих і серед-
ніх річок північно-західного Причорномор’я встановлено комплект основних 
елементарних ґрунтових процесів із характеристикою особливостей їх прояву 
і запровадженням поняття «географія функціонування елементарних ґрунто-
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вих процесів». Встановлені особливості гумусоутворення, гумусонакопичення 
і вуглефікації рослинних решток у ґрунтах за виділеними трьома типами умов 
гуміфікації в заплавах. Встановлені основні типи глеєутворення і запропонова-
на оцінка інтенсивності розвитку глейового процесу на основі співвідношення 
окисно-відновної буферності в зональних і заплавних ґрунтах. Встановлений 
механізм осолонцювання глейоземів, який полягає у зниженні натрій-кальці-
євого потенціалу за рахунок мобілізації натрієвих сполук і виводу активного 
кальцію із ґрунтового розчину у сульфідно-глейовому середовищі. На підста-
ві запроваджених вперше грунтово-режимних досліджень у заплавах малих і 
середніх річок північно-західного Причорномор’я виявлені основні тенденції 
функціонування елементарних ґрунтових процесів – засолення, осолонцюван-
ня, гумусонакопичення – при осушенні та зрошенні ґрунтів.

На сьогодні професор В. І. Михайлюк є автором біля 130 наукових і навчаль-
но-методичних праць, серед яких три монографії та два навчальні посібники 
[1–4]. Його наукові досягнення опубліковані у багатьох наукових виданнях, се-
ред яких: Аграрний вісник Причорномор’я, Ґрунтознавство, Вісник Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, Агроекологічний журнал, 
Агрохімія і ґрунтознавство, Науковий вісник Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, Вісник Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, Метеорологія, кліматологія та гідрологія, По-
чвоведение (Росія) та інших, де він розкриває свої погляди на проблеми генези, 
діагностики, класифікації та еволюції ґрунтів степової зони України, історії 
ґрунтознавства та університету.

Маючи досвід багаторічного викладання курсу геодезії і землеустрою, Ві-
ктор Іванович з 1993 року на посаді заступника декана агрономічного факуль-
тету взяв активну участь у створені землевпорядного факультету в Одеському 
сільськогосподарському інституті. З 1999 року В. І. Михайлюк очолює кафедру 
меліорації і ґрунтознавства Одеського державного сільськогосподарського ін-
ституту (з 2001 року Одеського аграрного університету). Вчене звання профе-
сора кафедри меліорації і ґрунтознавства присвоєно 17 квітня 2003 року.

В. І. Михайлюк є членом спеціалізованих рад з захисту докторських дисер-
тацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в ННЦ 
«Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова», входить до скла-
ду редакційної колегії Вісника Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, серія: Географічні та геологічні науки. У 2003 році він стає 
членом експертної ради з географічних наук Вищої атестаційної комісії Укра-
їни. З 2004 року займається виробничою діяльністю на посаді директора ТОВ 
«Інститут ґрунтознавства».

Віктор Іванович є талановитим викладачем університету, лекційні заняття 
цікаві своїм дискусійним характером, постановкою проблемних практичних 
завдань та пошуком їх вирішення в діалозі зі студентами. Впродовж 38 років 
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викладацької роботи він розробив низку лекційних курсів з ґрунтознавства, 
оцінки земель, моніторингу та охорони земель, галузевих кадастрів, організації 
використання земель для студентів-землевпорядників та майбутніх агрономів, 
є керівником багатьох дипломних проектів та магістерських робіт. Впродовж 
2000–2014 рр. за сумісництвом викладав цикл землевпорядних дисциплін в 
ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Організаційна робота В. І. Михайлюка як завідувача кафедри базується на 
принципах пріоритетності професіоналізму освіти та науки, спрямована на 
формування дружньої ділової атмосфери в колективі. Під його керівництвом 
функціонують такі структурні підрозділи кафедри, як Музей ґрунтів України і 
Навчально-наукова лабораторія природних ресурсів та аналізу ґрунтів, на базі 
яких проводиться науково-дослідна робота студентів та аспірантів, практичне 
навчання студентів, екскурсії і конференції.

Віктор Іванович плідно працює і в сфері підготовки кадрів вищої школи. 
Під його керівництвом Г. Б. Мороз провів комплексне дослідження ґрунтів 
північно-західного Причорномор’я з розробкою моделі ґрунтоутворення в пе-
рехідних (буферних) смугах між грунтово-географічними зонами – концепція 
педоекотону, що стала інструментом для характеристики структури і динамі-
ки контакту чорноземів і каштанових ґрунтів у північно-західному Причор-
номор’ї. Проведено розмежування середнього та сухого Степу, визначальним 
критерієм якого є наявність подвійної екотональної межі між чорноземами пів-
денними і темно-каштановими ґрунтами. Віктор Іванович є науковим керівни-
ком дисертаційного дослідження О. О. Ожован на тему: «Генетичні особливос-
ті гумусового стану автоморфних ґрунтів північно-західного Причорномор'я», 
в якому були встановлені географічні особливості трансформації показників 
гумусового стану ґрунтів, проаналізовані буферні властивості ґрунтів північ-
но-західного Причорномор’я за широким спектром показників їх кислотно-о-
сновної буферності та содостійкості.

Крім цього, в арсеналі професора В. І. Михайлюка цікаві захоплення. Із за-
доволенням він поділиться з вами своїм досвідом у розведенні і пошуку «ди-
ких» бджіл, покаже власну колекцію артефактів трипільської культури та го-
родища VIII–VII століть до нашої ери із батьківського краю, його прізвище 
можна часто зустріти у якості редактора української Вікіпедії.

Сьогодні Віктор Іванович активна, талановита та мудра людина, цікавий 
вчений та досвідчений викладач. Результати його багаторічної науково-педаго-
гічної, організаційної та виробничої діяльності займають помітне місце в істо-
рії ґрунтознавчої науки.

Ґрунтознавці Одеського державного аграрного університету та Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова від щирого серця вітають 
шановного ювіляра, зичать йому доброго здоров’я, натхнення до нових звер-
шень та цікавих творчих ідей.
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ПРОФЕССОР ВИКТОР ИВАНОВИЧ МИХАЙЛЮК
(к 60-летию со дня рождения)

Резюме
В статье представлен исторический очерк становления научных идей и педа-
гогический путь доктора географических наук, заведующего кафедрой земле-
устройства и кадастра Одесского государственного аграрного университета, 
профессора Виктора Ивановича Михайлюка.

Ключевые слова: почвоведение и география почв, почвы пойм малых и сред-
них рек, В.И. Михайлюк, северо-западное Причерноморье.
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PROFESSOR VIKTOR IVANOVICH MIKHAYLYUK 
(to the 60-anniversary from the date of birth)

Abstract
A remarkable soil scientist Viktor Ivanovich Mikhaylyuk is known for his numerous 
scientific works, which are devoted to the study of properties of floodplain soils of 
Ukraine, to estimate of the effect of irrigation on the properties of chernozem (black) 
soils, the theory of soil genesis and geographic specificities of the soil cover of the 
Steppe zone.
He developed the concept of soil formation and the formation of the soil structure 
in the floodplain of the small and medium-sized rivers of the north-western Black 
Sea coast. On the basis of the concept, an approach to floodplain soils as complex 
polygenetic and polychronic formations, reflecting the ancient stages of lito- and 
pedogenesis and the geomorphologic-geological structure of river valleys, zonal-facial 
and local conditions, natural transformation of soil formation factors and versatile 
anthropogenic influences is realized. On the basis of the developed factor-evolutionary 
model of flood soil formation in soil science, the concept of "ground time chains" and 
"ground-formation potential" was introduced. For the first time, systematics of the 
floodplain soils of small and medium-sized rivers of the north-western Black Sea 
coast was carried out using the developed profile-genetic classification of floodplain 
soils; the geologic regularities of the halogenesis as a landscape-geochemical process 
are analyzed and mathematical models of salt accumulation in soils and ground 
waters are proposed; the theory of zlitogenesis as a landscape-mechanogeochemical 
process was proposed and the author's physico-mechanical concept of merging as an 
elementary soil process, with the differentiation of stages of its development, was 
further developed; a set of basic elemental soil processes with a characteristic of the 
features of their manifestation and the introduction of the concept of "the geography 
of the functioning of elementary soil processes" is established.
In the article in the chronological sequence the main milestones of the scientific and 
creative way of the Doctor of Geographical Sciences, Head of the Department of 
Land Management and Cadastre of the Odessa State Agrarian University, Professor 
Victor Ivanovich Mikhaylyuk are highlighted, which makes it possible to evaluate the 
contribution of the scientist to the development of soil geography and soil science as 
a science and scientific discipline.

Keywords: soil science and geography of soils, floodplain soils of small and medium-
sized rivers, V. I. Mikhaylyuk, north-western Black Sea coast.
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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:

 ▶ статті, надруковані в одному примірнику на стандартних аркушах папе-
ру А4 російською, українською або англійською мовою, що супровод-
жуються 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;

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

 ▶ 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;

 ▶ 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 ре-
дакційної колегії та співробітники не несуть жодної відповідальності за 
можливі порушення автором чинного законодавства України.

Технічні вимоги:
 ▶ загальний обсяг статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів 
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до них, анотацій, резюме, списку літератури) – не більше 16 сторінок,
 ▶ оглядів – 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;

 ▶ стандарти: папір формату А4; шрифт набору Times New Roman (Cyr), 
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;

 ▶ 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 включа-
ти 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;

 ▶ 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]);

 ▶ 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;

 ▶ 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 
науко-метричних баз даних. 

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

науковими чи практичними завданнями;
 – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв ’язан-

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

свячена означена стаття;
 – формулювання мети статті (постановка завдання).
Матеріали і методи дослідження. У даному розділі описуються матеріа-

ли, на підставі яких були виконані наукові дослідження, а також описується по-
слідовність виконання дослідження та обґрунтовується вибір методів, які вико-
ристовуються. Розділ повинен дати можливість читачеві оцінити правильність 
цього вибору, надійність і аргументованість отриманих результатів. Відсилан-
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ня до літературних джерел без опису суті методу можливе тільки за умови його 
стандартності.

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

Висновки з даного дослідження та перспектииви подальшого розвитку в 
цьому 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) список 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, 
прийнята Комісією з географічних назв США (у 1944 року) і Постійним комі-
тетом з географічних назв Великобританії (у 1947 році) для передачі географіч-
них назв (BGN/PCGN).

Прохання для перекладання прізвищ авторів, назв статей, книжок, ви-
давництв тощо користуватися онлайн-конвертерами окремо для україн-
ської та російської мов, посилання на які подані нижче. Ці ресурси пропону-
ють найпоширеніші варіанти транслітерування: для української мови - згідно 
з чинним стандартом; для російської – відповідно до правил Держдепартамен-
ту США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже 
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різні 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-let-

ter.ru/Sistema_transIiterazii.html.
Назва книги, статті, які видані російською або українською мовою, подаєть-

ся у транслітерації з оригіналу і супроводжується перекладом англійською мо-
вою в квадратних дужках. Якщо книга видана у перекладі з англійської, потріб-
но наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з російської/
української мови може призвести до спотворення інформації.

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

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

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

Приклади:
Porter, М. (2008), Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei і 

konkurentov. Per. s angl. 3-е izd. [Competitive strategy: methodology for analyzing 
industries 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, О. V., Rudenko, В. A., Bolotov Р. А. (2010), 

“Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy” [“Deviant anatomy of coronary 
arteries”] Interventsionnaya kardiologiya, Koronarnaya angiografiya і stentirovanie 
IInterventional cardiology. Coronarography and stenting], Moscow: GEOTAR-
Media, pp. 60–79.
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СТАТТЯ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ
Автор(и) (Рік видання), Транслітерована 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 і 

kardiovaskulyamyy 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 і 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 і lekarstvo, pp. 83–90.

ДИСЕРТАЦІЇ
Автор (прізвище кома ініціали) (Рік видання), Транслітерована назва ди-

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

Приклад:
Butkovskij, О. Ja. (2004), Obratnye zadachi haotichnoj dinamiki і problemy 

predskazuemosti haotichnyh processov [Inverse problems of chaotic dynamics and 
predictability problems of chaotic processes], Doctor’s thesis, Institute of Radio 
Engineering and Electronics, Moscow: Russian Academy of Sciences, 40 p.

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, І. А. (2014), Kliniko-patogenetichne znachennya remodelyuvannya 

arterialnikh sudin u khvorikh na gipertonichnu khvorobu z nefropatiєyu v poєdnanni 
z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya ta medikamentozna korektsiya [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 candidates 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 
періодичного видання [Переклад назви періодичного видання англійською мо-
вою] (electronic journal), випуск (vol.), номер (No.), сторінки (pp.). Available at: 
(електронна адреса статті) [Accessed (дата відвідування сайту)]. 

Приклад:
Timoshenko, V. S. (2012), Molekulyamo-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”, 

Available at: URL (без розділових знаків у кінці). [Accessed (дата відвідування 
сайту)].

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

current economic conditions” [“Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva і 
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 І 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 автора 
(авторів), наукове звання та посада, назва наукової установи, повна поштова 
адреса установи, електронна адреса автора, назва статті, слово "Резюме", текст 
резюме, ключові слова (все – кеглем 12 pt). В англомовних резюме після пріз-
вищ авторів наукове звання та посада, назва наукової установи не вказуються. 
В україномовних статях російськомовне резюме коротке, ідентичне україно-
мовній анотації. Якщо стаття представлена не українською мовою, вона повин-
на супроводжується розширеним резюме українською мовою обсягом не менш 
як 1800 знаків, включаючи ключові слова (фактично повинна бути ідентичною 
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 помі-
щається 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.
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Схарактеризовано результати вивчення у 2009–2012 рр. хімічного (іонного) 
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