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Стаття присвячена вивченню історії дослідження акумулятивних форм рельєфу 
в береговій зоні північно-західної частини чорного моря. Виділено два основ-
них періоди берегових досліджень – описовий та інструментальний. розгляну-
то напрямки досліджень залежно від чинників, які впливають на формування 
та еволюцію берегів. на основі вивчення літературних джерел проаналізовано 
діяльність вчених за минулі роки та встановленно значення їх досліджень для 
подальшого розвитку вивчення акумулятивних берегів. 
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не хвильові процеси, акумулятивні форми рельєфу.

ВСТУП 

Берегова зона – один із найдинамічніших компонентів природного середо-
вища, де взаємодіють усі сфери географічної оболонки Землі: літосфера, гідро-
сфера, атмосфера, біосфера і антропосфера [5]. у зв’язку з науково-технічним 
прогресом на початку ХХ століття різко посилилось використання природних 
ресурсів в береговій зоні моря, тому однією із найбільш актуальних проблем 
дослідження вчених географів, геологів, геоморфологів, інженерів, берегоз-
навців колишнього СрСр стала морфологія та динаміка берегів. Такий інтер-
ес був пов’язаний з господарським освоєнням берегової зони (використання 
мінеральних і рекреаційних ресурсів, будівництво портів, житлових будинків, 
об’єктів рекреації та туризму, прокладання електро- та телекомунікаційних 
кабелів, транспортних шляхів тощо), а також необхідністю проведення бере-
гоукріплюючих заходів (у масштабах перебудови природних літодинамічних 
систем). 

Проблема захисту берегів чорного моря виникла порівняно недавно – на 
початку минулого століття. до цього часу берегові процеси проходили без 
втручання людини, тому узбережжя знаходилося в стадії стабільної динамічної 
рівноваги, коли кількість пляжеутворюючого матеріалу, що надходила у бере-
гову зону була майже однакова тому, що стирається. Береги північно-західної 
частини Причорномор’я являють собою важливий природний об’єкт, який на 
сучасному етапі розвитку суспільства та в умовах агресивного антропогенно-
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го навантаження потребує раціонального використання. на основі проведення 
ретроспективного аналізу літературних джерел можна виявити пріоритетні на-
прямки досліджень, результати яких допоможуть оптимізувати природокорис-
тування, зберегти природу та матеріальні блага. 

Вивченням берегів у районі дослідження цілеспрямовано чи опосередкова-
но займалися: і. д. андросов, П. к. Божич, М. о. Загоровський, р. р. Виржигов-
ський, Г. і. іванов, Г. М. аксентьєв, В. П. Зенкович, і. о. Правоторов, д. Я. Бертман, 
Ю. д. Шуйський, Є. а. черкез, В. Я. Шевченко, і. П. Зелінський, Г. В. Вихова-
нець, П. В. Гожик, а. к. Гранова, о. Б. Муркалов, л. В. Гижко та ін. Представ-
лені в літературі відомості про акумулятивні береги є досить різноманітними і 
носять описовий якісний та кількісний характер.

Мета публікації полягає в тому, щоб на основі ретроспективного аналізу 
охарактеризувати історію вивчення акумулятивних берегів північно-західної 
частини чорного моря (від мису Великий фонтан до жебріянської бухти). 

Основні завдання: а) провести аналіз літературних джерел для упорядкуван-
ня та систематизації наявної інформації по історії дослідження акумулятивних 
берегів; б) виконати періодизацію вивчення акумулятивних форм рельєфу в бе-
реговій зоні північно-західної частини чорного моря; в) охарактеризувати кож-
ний із періодів та напрямків досліджень, встановити їх значення для подаль-
шого вивчення даного питання. Об’єкт дослідження – акумулятивні форми 
рельєфу в береговій зоні північно-західної частини чорного моря. Предметом 
дослідження виступає історія дослідження акумулятивних берегів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
фактичною інформацією для написання статті слугували матеріали дослі-

джень вчених ону імені і. і. Мечникова, [3, 6-9, 18, 28, 33, 37, 42-52 та ін.], а також 
наукові праці (монографії, навчальні посібники, автореферати, статті та тези 
доповідей Всеукраїнських та Міжнародних конференцій) відомих вчених 
україни та колишнього радянського Союзу (1921-1991 рр.) [2, 4-5, 11, 16, 21-26, 
34-38, 40-52 та ін.]. В процесі виконання роботи були використані методи ретро-
спективного вивчення, історико-географічний та метод наукового аналізу для 
узагальнення та систематизації широкого спектру опрацьованих матеріалів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ
аналіз інформації з історії вивчення акумулятивних берегів північно-захід-

ної частини чорного моря дозволи виділити основні етапи та напрямки бере-
гових досліджень (рис. 1).

історія вивчення акумулятивних берегів тісно пов’язана з соціально-полі-
тичними змінами в районі нашого дослідження, а також із потребами освоєння 
берегів. Перші берегові дослідження носили описовий характер та згодом важ-
ливого значення набули інструментальні, які включали в себе різні напрямки 
досліджень. розглянемо кожний із цих етапів більш детально.
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Рис. 1. Блок-схема аналізу, узагальнення та систематизації географічної інформації  
по темі дослідження

Описовий період (етап накопичення матеріалів) є найбільш тривалим по-
чинаючи від іV-V ст. до н.е. до початку ХХ століття. Зародження берегових 
досліджень було повязано із колонізацією узбережжя чорного моря за часів 
античності стародавніми греками. Перші дослідники (Геродот, Страбон, клав-
дій Птолемей) проводили опис берегової лінії та створювали примітивні карти 
для потреб мореплавання. Пізніше, у Хііі-ХV столітті з розвитком торгового 
судноплавства з’явилися портолани генезуезців та венеціанців. у період анти-
чності та Середньовіччя майже всі карти створювалися візуальними методами 
та шляхом окомірної зйомки, тому вони були мало достовірними, а контури 
берегової лінії моря, відстані між об’єктами, площа та інші характеристики 
були дуже наближеними [26, 50].

у період з ХVііі до початку ХХ століття було видано значну кількість карт та 
атласів, де відображена берегова лінія північно-західної частин Причорномор’я: 
«атлас реки дон, азовского и чёрного морей» корнелія крюйса (1703), мор-
ська карта чорного моря ніколаса Вітцена (1745), карта Пустошкіна (1775), 
атлас чорного моря і. і. Біллінгса (1799), атлас чорного моря і. М. Будищева 
(1819), атлас чорного моря Є. В. Манганарі (1841). дані картографічні матері-
али на той час мали важливе військове та господарське значення, проте не всі 
карти були точними і деякі з них не мали прив’язки до населених пунктів та 
портів [26, 37].
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Інструментальний період. на зміну описовим методам досліджень на по-
чатку ХХ століття прийшли інструментальні, які передбачали використання 
різноманітного роду приладів, методів і технологій для вивчення берегів. Було 
організовано спеціальні експедиції, організації та лаборатораторії в яких про-
водилося моделювання берегових процесів. 

Залежно від об’єкта вивчення, берегові дослідження можна поділити на 
супутні та цілеспрямовані. до супутних слід віднести кліматичні, геологіч-
ні, гідрологічні, картографічні, біологічні, які проводились без виявлення їх 
взаємозв’язків з іншими компонентами природи. Цілеспрямовані дослідження 
включають в себе комплексний підхід і направленні на вивчення взаємозв’язків 
між усіма складовими берегової зони на акумулятивних берегах. 

на початковому етапі вивчення берегів у вчених було відсутнє представ-
лення цілісності географічного об’єкта, нерозривності, взаємозв’язку і взаємо-
залежності процесів, що протікають у береговій зоні морів. Проте виходом у 
1962 році монографії В. П. Зенковича «основы учения о развитии морских бе-
регов» [24] змінилося уявлення про закономірності розвитку морських берегів. 
В основу свого вчення автор поклав два основних постулати. По-перше, він до-
вів, що головною рухомою силою всіх процесів у береговій зоні є хвилювання. 
По-друге, всі процеси, що протікають на морському березі і підводному схилі 
взаємопов’язані і взаємозалежні. Згідно вчення В. П. Зенковича, основними 
факторами, що впливають на розвиток і формування акумулятивних берегів є 
хвильові та не хвильові процеси [24]. 

Хвильові процеси являють собою складний фізико-географічний процес, 
що спричиняє переміщення води та наносів, а також руйнування корінних по-
рід під дією енергії вітрових хвиль та течій. Хвильові процеси в береговій зоні 
північно-західної частини чорного моря призводять до абразії та зсувів, які є 
одним із основних джерел наносів. Важливе значення для утворення та жив-
лення акумулятивних форм рельєфу має вздовжберегове переміщення наносів 
та їх склад, а також морфологія та динаміка берегів [5]. 

Абразія та зсуви. Багаточисельна кількість робіт присвячена вивченню про-
цесам абразії на абразійно-обвальних та абразійно-зсувних берегах в північно-
західній частині чорного моря [2-3, 8, 11, 25-26, 29-30, 35, 39, 42, 47-48 та ін.]. 
абразія кліфів та бенчів є основним джерелом пляжеутворюючого матеріалу 
акумулятивних форм рельєфу у північно-західній частині чорного моря. Під-
йом рівня Світового океану значною мірою прискорив темпи руйнування бере-
гів, що призвело до загальної деградації берегів. Тому кінець ХіХ початок ХХ 
століття ознаменувався виявленням причин абразійно-зсувних явищ та спроба-
ми захистити береги Причорномор’я від абразії за допомогою штучно створе-
них пляжів. основними об’єктами дослідження виступали розміри та протяж-
ність абразійних берегів, їх геологічна будова, причини та швидкості абразії.

Починаючи ще кінця ХіХ століття вчені новоросійського університету 
(одеського державного університетеу, а нині одеський національний універ-
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ситет імені і. і. Мечникова) почали займатися вивченням абаразійно-зсувних 
процесів на півдні україни з позиції інженерної геології для проектування та 
будівництва берегоукріплюючих споруд. Серед них варто згадати: і. ф. Син-
цова, о. р. нудельмана, д. ф. жаринцева, а. В. іностранцева, В. В. Мушке-
това, М. ф. Погребова, і. В. Яцко, л. Б. розовського, л. і. Пазюка, і. П. Зелін-
ського, В. М. Воскобойникова, Г. і. іванова, Є. Г. конікова, Г. М. аксентьєва, 
а. М. Хренникова, Є. а. черкеза, о. В. фесенко, Т. В. козлову та ін.

Також абразійні процеси в північно-західній частині Причорномор’я вивча-
ли з позиції берегознавства (В. П. Зенкович, Г. М. аксентьєв, Ю. д. Шуйський, 
Г. В. Вихованець та ін).

Починаючи з середини 50-х років минулого століття Г. М. аксентьєв був 
одним із перших, хто вивчав абразіонні процеси на стаціонарних ділянках про-
тягом тривалого періоду часу. у працях [2, 3] він звернув увагу на знесення 
осадочного матеріалу в берегову зону, на роль абразійно-зсувних джерел нано-
сів у морфології та динаміці берегів, на взаємодію абразійних і акумулятивних 
процесів, розвитку вздовжберегових потоків, міграцій та процесу стирання на-
носів. Встановив, що на абразійно-зсувних берегах району розмив дна компен-
сується зрушеннями берегового схилу, в результаті чого у берегову зону над-
ходить певна кількість уламкового матеріалу. При цьому формуються абразійні 
та зсувні форми рельєфу, які виконують роль природних аналогів хвилеломів, 
де в їх хвильовий тіні відбувається накопичення наносів та утворення елемен-
тарних акумулятивних форм (пляжів).

у монографії [47] Ю. д. Шуйський та Г. В. Вихованець представили ре-
зультати досліджень абразійних форм рельєфу та провели математичні роз-
рахунки швидкості абразії, кількості надходження уламкового матеріалу на 
акумулятивні береги. Було виділено декілька абразійних ділянок від мису 
Великикй фонтан до жебріянської бухти (рис. 2), де поширені абразійно-об-
вальні та абразійно-зсувні кліфи, складені пухкими осадочними породами не-
оген-четвертинного періоду (леси, суглинки, глини, інколи вапняки). автори 
зазначають, середня швидкість їх відступання коливається на різних ділянках 
від 1,5-4,5 м/рік. Загальний об’єм абразійного зносу кліфів становить в 10 раз 
більше наносів хвильового поля. Переважаючим джерелом пляжеутворюючого 
матеріалу є лесові породи, вапняки, піски, супіски та червоно-бурі глиниз до-
мішками ракуші.

іншим джерелом уламкового матеріалу є абразія бенчів. Загальний об’єм 
змиву абразійного матеріалу з підводного схилу від мису Великий фонтан до 
жебріянської бухти в 5,2 рази більший, ніж наноси хвильового поля. 

автори встановили, що на ділянці від мису Великий фонтан до жебріян-
ської бухти продуктивність абразійних джерел (кліфів та бенчів) в сумі стано-
вить 390152 м³/рік. на наноси хвильового поля кліфів приходиться 46,35 %, а 
бенчів – 53,65 %, що 1,49 разів більше [47]. 
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Рис. 2. Картосхема північно-західного узбережжя Чорного моря між мисом Великикй Фонтан 
і Жебріянською бухтою: 1 – мілководні банки на дні моря; 2 – плавні в дельтах Дунаю і 

Дністра; 3 – скидання наносів з кліфів (а) і з бенчів (б); 4 – вздовжберегові потоки наносів; 
5 – піщані пересипи, коси, тераси і пляжі; 6 – відмерлі кліфи; 7 – активні абразійно-обвальні 
кліфи; 8 – активні абразійно-зсувні кліфи; 9 – межі між окремими підсистемами в північно-

західній береговій області Чорного моря (складена Ю. Д. Шуйським [45])

Вздовжберегові потоки наносів виникають разом з вітровими течіями, які 
під дією руйнування та трансформації хвиль, що підходять до берега під го-
стрим кутом. ці потоки являють собою складне природне явище, яке об’єднує 
абразійні та акумулятивні процеси у береговій зоні чорного моря і є основною 
рухомою енергетичною силою перенесення уламкового матеріалу. Починаючи 
ще з 40-х років минулого століття вчені намагалися зрозуміти та дати науко-
ве обґрунтування режиму вздовжберегових потоків північно-західної части-
ни Причорномор’я: В. П. Зенкович, л.  і. Пазюк, Г. М. аксентьєв, л. Б. роз-
овський, Г. і. іванов, Ю. д. Шуйський, Г. В. Вихованець та ін. [2, 26, 38, 40, 
45, 47]. В основу вивчення вздовжберегових потоків наносів були покладені 
морфологічні, літологічні, гідрометеорологічні та хвилеенергетичні методи 
дослідження. 

Значний вклад у вивченні вздовжберегових потоків у північно-західній час-
тині чорного моря належить Ю. д. Шуйському та Г. В. Вихованець. у стат-
ті [45] за допомогою методу розрахунків вітроенергетичних характеристик 
р. Я. кнапса було встановлено існування єдиного вздовжберегового потоку на-
носів між мисом Великикй фонтан і жебріянською бухтою. у праці [47] авто-
ри вперше пов’язали розміри акумулятивних форм рельєфу з режимом вздовж-
берегових потоків наносів, із вітро-хвильовим режимом і довжиною розгону: 
стало очевидним, що основним чинником є динамічна довжина розгону хвиль. 
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Відзначені особливості розвитку акумулятивних та абразійних берегів, кіль-
кісні характеристики, що протікають в береговій зоні моря та морфометричні 
показники форм рельєфу, встановлена стійкість лінійних параметрів акумуля-
тивних форм у часі.

Морфологія та динаміка берегів. Палеогеографічна історія формування 
шельфу північно-західного частини Причорномор’я залишила свій відбиток на 
береговій зоні узбережжя – наявність акумулятивних форм рельєфу (переси-
пів, кіс, терас, пляжів), стан яких в значній мірі визначається співвідношенням 
запасів наносів та енергетичним потенціалом берегової зони. В цілому чорно-
му морю властива висока динамічність природних процесів. Проте за останні 
десятиріччя на північно-західному узбережжі на тлі посиленого антропогенно-
го втручання в природний режим харчування і баланс наносів, спостерігається 
загострення цілого ряду геоморфологічних процесів. Піщані пересипи лима-
нів, як й інші акумулятивні форми між мисом Великий фонтан і жебріянською 
бухтою розвиваються в умовах історично сформованого дефіциту наносів в 
береговій зоні чорного моря [47]. 

Багато праць присвячено дослідженням морфолого-динамічних особливос-
тей акумулятивних берегів в районі дослідження (ширини, висоти, кута на-
хилу, об’єму наносів, наявності еолових форм рельєфу, швидкості відступання 
берегової лінії) [6-13, 15, 18, 23, 25-26, 33, 41-43, 46-48, 51-52 та ін.].

аналіз картографічних матеріалів за довготривалий період часу та щоріч-
них інструментальних спостережень на акумулятивних формах в північно-за-
хідній частині не виявив тенденції до збільшення чи зменшення ширини, висо-
ти та об’єму пересипів. це говорить про те, що вони мають свою оптимальну 
ємкість, тобто в них вміщається лише певна кількість наносів. дана особли-
вість залежить від історично сформованих гідрометеорологічних умов, дже-
рел наносів, вздовжберегових потоків, морфології корінного рельєфу та конфі-
гурації берегової лінії. Звичайно, що досліджувані показники акумулятивних 
форм можуть змінюватися, проте вони будуть короткочасними (штормовими, 
сезонними чи багаторічними). Стійкість акумулятивних берегів в районі дослі-
дження визначається їх здатністю видозмінюватися у відповідності зі змінами 
гідрометеорологічних умов та антропогенного впливу [47] . 

у праці [51] на прикладі типового пересипу Будакського лиману, автори 
звернули увагу на відмінності північно-східної та південно-західної ділянок, 
які розділені мостом через лиман. добре видно, що під сильним антропоген-
ним впливом північно-східна частина пересипу має ширину від 65 до 95 м, 
висоту – від 1,2 до 2,1 м (середня 1,43 м) (рис. 3 а). на різних її ділянках це 
на 10-40% менше, ніж в 70-х роках минулого століття, а по об’ємному пара-
метру (м³/м) – майже в 2 рази. Такі зміни вказують на деградацію пересипу і 
невпинне її руйнування. у той же час на південно-західній природній ділянці 
Будакського пересипу, на південний-захід від мосту, розміри пересипу набага-
то більші (рис. 3 Б). Ширина становить від 110 до 155 м, а місцями, в точках 
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висунення конусів виносу прибійного потоку в лиман, вона може бути значно 
більше. у середньому, це в 1,16-2,38 разів більше, ніж на північний схід від 
мосту. і по висоті різниця велика. Виміряні значення висоти змінюються від 
2,1 до 3,1 м, а в середньому дорівнюють 2,6 м. це в 1,8 разм більше середнього 
показника по порівнянні з північно-східною частиною пересипу. 

Вивчення динаміки пересипів в районі дослідження, дозволило встановити, 
що вони не розмиваються, тобто не зменшуються в розмірах, а при коливан-
ні об’ємів наносів зміщаються у бік суші разом з абразійними берегами. При 
цьому піщане тіло пересипів насувається на лиманні мули, що свідчить не про 
розмив, а про довготривале збереження акумулятивних форм, незважаючи на 
їх швидке відступання [47]. 

Склад наносів. наноси, що надходять в берегову зони з різних джерел під-
даються процесу диференціації, в залежності від ступеня його впливу, відбу-
вається зміна гранулометричних властивостей. Склад наносів визначається за 
показниками крупності фракцій, середнього діаметру, коефіцієнта сортування 
та асиметрії, провідною фракцією, суми піщаних фракцій, мінералогії, карбо-
натності тощо. Матеріали по дослідженню складу наносів на акумулятивних 
берегах в районі дослідження можна знайти у працях: В. П. Зенковича, Г. і. іва-
нова, Г. М. аксентьєва, М. Г. Барковської, д. Я. Бертмана, Ю. д. Шуйського, 
Г. В. Вихованець, о. Б. Муркалова, н. о. Березницької, л. В. Гижко та ін. [2, 7, 
9, 11-14, 18, 23, 26, 33, 38, 43, 46, 51-52 та ін.].

Рис. 4. Гістограма відсоткового співвідношення досліджених пляжів, складених наносами 
різних фракцій на акумулятивних берегах Чорного моря між мисом Великий Фонтан та 

Жебріянською бухтою [33]

у праці [33] о. Б. Муркалов при вивченні піщаних пляжів північно-західної 
частини чорного моря значну увагу звернув на склад та динаміку наносів аку-
мулятивних берегів на ділянці між мисом Великий фонтан та жебріянською 
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бухтою. Було встановлено, що основними пляжеутворюючими породами є у 
районі дослідження є: середньозернисті піски з домішками гальки, гравію, ра-
куші. Близько 54,08% всієї маси наносів представлено піщаними літологічни-
ми типами, зустрічаються також піщано-мулисті, піщано-гравійні та піщано-
галькові пляжі, що складаються з вапняку, кварцу, польових шпатів, слюди, до 
0,3-2,5% валового вмісту представлено важкими мінералами (рис. 4).

на акумулятивних берегах північно-західної частини Причорномор’я про-
відною фракцією Md (мм) наносів є середньозерниста піщана 0,25-0,5 мм – в 
середньому по району 47,72%. Прослідковується стійка закономірність зме-
шення розміру зерен в напрямку від мису Великикй фонтан до жебріянської 
бухти  в середньому від ≥ 10 мм до 0,31 мм у зв’язку з винесенням на макси-
мальну відстань самих дрібних частинок, а також через найбільше стирання 
наносів, які пройшли максимальну відстань. у результаті в тому ж напрямку 
фракційний склад стає більш рівномірним, а середні So знижуються з 4,00 до 
1,59, вказуючи при цьому на кращу сортування пляжевих наносів [33, 47]. 

Не хвильові процеси. іншим, проте не менш важливим природним факто-
ром, що впливає на морфологію та динаміку акумулятивних форм рельєфу в 
береговій зоні моря є нехвильові процеси, чинники, які не залежать від хвилю-
вання та течій. до не хвильових чинників відносять тектонічну та геологічну 
будову, твердий стік річок, біогенні та еолові процеси [5]. розглянемо кожний 
із цих факторів більш детально.

Тектонічна та геологічна будова. Вивченням тектонічної та геологічної бу-
дови чорного моря займалася величезна кількість вчених, серед них варто ви-
ділити: а. д. архангельського, а. н. Мазаровича, М. і. андрусова, М. В. Мура-
това, л. В. іщенко, Г. і. іванова, В. і. Шмуратко, В. Т. Бондарчука, П. к. Заморія, 
М. В. Веклича, Є. ф. Шнюкова, С. а. Мороза, л. Б. розовського, В. М. Вос-
кобойникова,  і. М. Сулимова,  П. ф. Гожика, і. П. Зелінського, Є. а. черкеза, 
В. М. андрєєва, М. Є. Герасимова, Г. к. Бондарчука та ін. [4, 16-17, 21-22, 2-27, 
31-32, 36, 40, 47 та ін.]. 

роль тектоніки у морфології та динаміці берегів без сумнівів значна. Якщо 
порівняти роль ендогенних та екзогенних процесів у розвитку берегів, то зви-
чайно зовнішні сили Землі (вітро-хвильові чинники) інтенсивніше діють на 
узбережжях морів в період невеликого проміжку часу, а ось вплив внутрішніх 
сил (тектоніка та геологія) можна прослідкувати упродовж тривалого проміж-
ку часу. Звичайно, що самі тектонічні рухи не створюють берегові форми ре-
льєфу, проте важливе значення має структурна будова узбережжя та верхньої 
частини шельфу, склад гірських порід, а також коливання рівня моря. 

Геологічна історія розвитку північно-західної частини чорного моря, має 
значний вплив на розчленування берегової лінії та формування осадочного 
чохла (складу гірських порід). дослідження геолого-літологічних особливос-
тей узбережжя чорного моря між мисом Великий фонтан та жебріянською 
бухтою показали, що переважаючими є глинисті породи неоген-четвертинного 
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періоду [17]. коливання рівня чорного моря, впливає на інтенсивність прояву 
абразійних та акумулятивних процесів. у праці [49] автори встановили, що 
швидкість абразії берегів майже не залежать від підвищення рівня води моря 
зі швидкістю 9,7 мм/рік, а залежать від коливання хвильової енергії, фізико-
механічних властивостей порід, запасу наносів, енергетичного потенціалу бе-
регової зони. 

Твердий стік річок є важливим джерелом наносів для акумулятивних форм 
рельєфу. Проте твердий стік більшості річок в північно-західній частині чор-
ного моря несе теригенний матеріал, який осідає на дні солоних озер-лиманів 
таких як: Сасик, алібей, Шагани, Великий та Малий джантшейський, Бурнас, 
Будакський, дністровський, Грибівський, Сухий. 

розглянемо твердий стік одного із найбільших лиманів в районі досліджен-
ня – дністровський, який через дністровсько-цареградський судноплавний 
канал має сполучення з морем. Ю. д. Шуйський у своїй монографії [52] по-
рівняв дані своїх досліджень та попередників й виділив, що переважаючими 
наносами, що потрапляють у лиман є невеликі пелітові та алевритові частинки 
>0,01 мм, які в потоках стокових та вітро-хвильових течій видаляються у від-
крите море і не затримуються коло берегів. Головними мінералами у складі пі-
щано-алевритових фракцій є: кварц, кальцит, польовий шпат, гранат-альмадин 
та ін. автор зробив висновок про те, що дрібний річковий уламковий матеріал 
дністра (більше 30%) не є джерелом харчування прибережно-морських акуму-
лятивних форм рельєфу.

унікальним об’єктом в районі нашого дослідження є дельта дунаю. Щоро-
ку річка виносить величезну кількість наносів, цим самим сприяючи її росту, 
тому з кожним роком дельта збільшує свою площу утворюючи нові акумуля-
тивні форми рельєфу (острова та піщані коси – грінду). над проблемою дослі-
дження фізико-географічних особливостей дельти працювала велика кількість 
вчених: В. П. Зенкович, і. В. Самойлов, В. П. Семенов-Тянь-Шанський, Г. П.  Ми-
хайловський, В. М. Михайлов, В. М. Морозов, о. М. Єфремова, В. і. кравцова, 
Ю. д. Шуйський, Г. В. Вихованець, л. В. ліхоша та ін.

Біогенні процеси. не менш важливу роль у складі берегових наносів північ-
но-західної частини чорного моря відіграють біогенні рештки, які збагачують 
акумулятивні форми рельєфу стулками молюсків та продуктами їх руйнування. 
Значна кількість публікацій різних дослідників присвячена вивченню біоком-
понентів у складі наносів берегової зони в районі дослідження: М. о. Загоро-
вський, В. П. Зенкович, ф. В Замбриборщ, В. М. Воскобойніков, М. і. кисе-
льова, Ю. д. Шуйський, Г. В. Вихованець, Г. В. лосовська, В. а. Сальський, 
а. к. Гранова, н. М. Шурова, В. н. Золотарьов, В. В. адабовський, і. а. Гово-
рін та ін. [1-2, 6-7, 9, 11-15, 18-20, 23-26, 33, 46-47, 51-52 та ін.]. 

у праці [47], автори проводять розрахунок кількості біогенних надходжень, 
визначають основні види молюсків, ареали їх поширення, біомасу, співвідно-
шення органічних та неорганічних речовин, за відбором проб наносів по про-
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філю визначають вміст СаСо3 у відсотковому співвідношенні. Було встановле-
но домінуючі наносоутворюючі види молюсків на підводному схилі на ділянці 
від мису Великий фонтан до дельти дунаю: Donacila cornea, Lentidium medit-
eraneuem, Mya arenaria, Mytilius galloprovincialis.

у наш час чисельність молюсків в північно-західній частині Причорномор’я 
дуже знизилась. це пов’язано із рядом факторів: забрудненням навколишнього 
середовища, будівництва берегозахисних споруд [1, 20], значним поширенен-
ням в чорному морі рапанів виду Rapana venosa, яка харчується дрібними дво-
стулковими молюсками [19].

Еолові процеси. робота вітру визначає розвиток еолових форм рельєфу на 
акумулятивних берегах. еолові процеси, що протікають в береговій зоні спіль-
но з розвитком рослинності ведуть до впорядкування рельєфу, диференціації 
наносів залежно від гранулометричного складу, акумуляції вільних пісків, ви-
ходу їх із зони дії вітрового і хвильового потоків. Матеріали дослідження ео-
лових форм рельєфу та еолових процесів в північно-західній частині чорного 
моря відображені в працях М. о. Соколова, М. о. Загоровського, В. П. Зенко-
вича, Ю. д. Шуйського, В. Я. Шевченко, л. М. карасьова, Г. В. Вихованець, 
о. Б. Муркалов, н. а. Березницької, л. В. Гижко та ін. [6, 11-14, 18, 23-24, 28, 
33, 36, 44, 47, 51-52 та ін.]. 

Серед найбільш відомих та видатних робіт в україні по еоловим процесам є 
монографія Г. В. Вихованець [13]. Праця була написана на основі багаторічних 
стаціонарних спостережень на акумулятивних берегах чорного, азовського 
морів і на побережжях Європи та азії. на піщаних пересипах Сасикського, 
дністровського, куяльницького лиманів, а також лиманів Бурнас та Будаки 
проводилися тривалі спостереження за висотою переміщення наносів над пі-
щаною поверхнею в залежності від пори року, напрямку та швидкості перемі-
щення атмосферних потоків; виконано розрахунок зрушень еолових наносів. 
За результатами досліджень було розроблено динамічну класифікацію акуму-
лятивних форм прибережно-морського генезису, що враховує еолодинаміку; 
виявлено закономірності просторово-часового розподілу еолових процесів і 
форм рельєфу в зв’язку з кліматичними умовами; виявлено особливості ланд-
шафтної структури акумулятивних берегових форм та їх відміни від конти-
нентальних; встановлено розходження умов зародження і протікання еолових 
процесів у піщаних пустелях та на морських узбережжях. дані досліджень до-
зволили вперше в україні розробити теорію еолового морфогенезу в береговій 
зоні морів та океанів [13, 14]. 

ВИСНОВКИ
1. на основі аналізу та систематизації бібліографічних матеріалів по іс-

торії вивчення акумулятивних берегів північно-західної частини чорного моря 
було виділено основні періоди берегових досліджень – описовий та інструмен-
тальний, а також два види досліджень – попутні та цілеспрямовані.



57

ISSN 2303-9914   Вісник ону. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2016.  Т. 21,  вип. 2

2. Описовий етап є найбільш тривалим і охоплює часи від стародавніх 
греків (іV-V ст. до н.е. ) до початку ХХ століття. Перші дослідження берегів 
носили в основному епізодичний характер і обмежувалися лише окомірними 
описами та картами, вивченням придатності берегової зони для освоєння, а 
також для потреб мореплавства, розвитку торгових шляхів, військового при-
значення. Інструментальний період розпочався з 20-х років минулого століття, 
коли постало питання детального вивчення берегових процесів з метою будів-
ництва берегозахисних споруд, портобудування, господарського використання 
(будівництво транспортних шляхів, прокладання телекомунікації, використан-
ня мінеральних і рекреаційних ресурсів, створення природоохоронних тери-
торій тощо). Перші інструментальні дослідження з використанням приладів 
та застосування різного роду методик були направлені на вивчення окремих 
компонентів берегових ландшафтів: тектоніки, геології, геоморфології, гідро-
логічних особливостей, кліматичних, біологічних тощо. Пізніше почали про-
водити комплексні інструментальні берегові дослідження.

3. ретроспективний аналіз наявної інформації показав, що акумулятивні 
береги в північно-західній частині чорного моря та чинники, що впливають на 
їх формування і трансформацію в загальному вивчені на високому рівні. Про-
те останні комлексні берегові дослідження проводилися понад 30 років тому і 
потребують нових даних з використання сучасних географічних технологій та 
з урахуванням зміни сучасних гідрометеоролічних умов і впливу антропоген-
ного навантаження на берегову зону Причорномор’я. Порівнявши матеріали 
дослідження можна буде зробити висновки про зміни морфології та динаміки 
берегів за даний період часу та спробувати дати прогноз на зміни в майбутньо-
му.
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ АККУМУЛЯТИВНЫХ 
ФОРМ РЕЛЬЕФА В БЕРЕГОВОй ЗОНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОй 
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ (ОТ МЫСА БОЛЬШОй ФОНТАН 
ДО  ЖЕБРИЯНСКОй БУХТЫ)

Резюме
Статья посвящена изучению истории исследования аккумулятивных форм ре-
льефа в береговой зоне северо-западной части черного моря. Выделено два 
основных периода береговых исследований – описательный и инструменталь-
ный. рассмотрены направления исследований в зависимости от факторов, 
которые влияют на формирование и эволюцию берегов. на основе изучения 
литературных источников проанализирована деятельность ученых за прошлые 
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годы и установления значение их исследований для дальнейшего развития из-
учение аккумулятивных берегов.
Ключевые слова: история, черное море, береговая зона, волновые процессы, 
неволновые процессы, аккумулятивные формы.
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HISTORIcAL RESEARcH ANALYSIS OF AccUMULATIVE 
LANDFORMS IN THE cOASTAL zONE OF THE NORTH-
WESTERN PART OF THE BLAcK SEA (FROM THE cAPE 
OF  A  LARGE FOUNTAIN TO zHEBRIYANSKI BAY)

Abstract
Purpose. This article is devoted to study the history of accumulative landforms in 
the coastal zone of the north-western part of the Black Sea. In the course of the study 
two main periods of Coastal Research were used – descriptive and instrumental. 
The research sites of the study were considered based on the factors that influence 
the formation and evolution of the coast. On the basis of the literature reviewed, the 
works of some prominent scientists over the past years were consulted which formed 
the basic platform of this article. The outcome of their findings paved the way for the 
establishment of further research work on the study of accumulative coast. 
The purpose of our study is based on a retrospective analysis which characterizes the 
historical study on the accumulative coast of the north-western part of the Black Sea 
(from the Cape to the Big Fountain Zhebriyanovskoy Bay).
Data & Methods. Research data gathered from the libraries of ONU named after 
Mechnikov were the main sources of information from which this publication was 
written and scientific works to this publication is very immense (monographs, 
textbooks, abstracts, articles, and abstracts of all Russian and international 
conferences), renown scientists of Ukraine and the former Soviet Union (1921-
1991). In carrying out this work we used methods of retrospective study, historical 
and geographical, and scientific method of analysis to summarize and organize the 
wide variety of processed materials.
Results. A retrospective analysis of a large amount of research materials were 
distinguished into two main periods for descriptive and as instruments in the historical 
study of accumulative coasts in the study area. It was revealed that the accumulative 
landforms and the factors influencing their formation and transformation in general 
were studied at a high level. However, the latest integrated coastal research conducted 
over 30 years ago are in need of new data with the use of modern technologies 
which takes into consideration the geographical changes, the modern meteorological 
conditions and the impact of anthropogenic load on the coastal zone of the Black 
Sea. With the use of these study materials it is easy to draw conclusions on the 
observed changes in the morphology and dynamics of the coasts in a given time 
period and also predict future changes. 
Keywords: history, Black Sea, coastal zone, wave processes, non-wave processes, 
accumulative forms. 


