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Л1ТОЛОГ1Я ДО Н Н И Х В1ДКЛАД1В ТА УМОВИ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ  

НА П1ВН1ЧНО-ЗАХ1ДНОМУ Ш ЕЛЬФ! ЧОРНОГО МОРЯ

На основании изучения литологии донных отложений охарактеризованы условия осадкоиакоплешш на севс- 
ро-западном шельфе Черного моря. Показано влияние биогенных процессов на формирование полей отложе
ний. В результате биогенного осадконакопления, а также в зависимости от характера рельефа дна, волновых и 
придонных течений нарушается правильная литологичсская зональность отложений шельфа. С литологичес
ких позиций охарактеризованы основные разновидности отложений шельфа: лески, ракушники, илы. Сделаны 
выводы об условиях и общих закономерностях накопления различных типов осадков шельфа.

Features of sedimentation on the Northwestern Black Sea shelf are characterized under the study of bottom sediments. 
It has been shown th a t biogenic sedimentation, relief of the bottom, waves and near bottom currents aie the reason of 
changes in lithological zoning of the sediments on the shelf. Lithologica! characteristic of the common for the shelf 
sediments as well as sand, shell detrite, and mud are given. Conclusions concerning of conditions and common peculi
arities of accumulation of various types of sediments on the shelf has been done.

Умови осадконакопичення на швшчно-захщно- 
му шельф1 Чорного моря пов’язаш  з низкою 
( j w r o p i B ,  серед яких головиими е геолопчна бу- 
дова територн, Ti неотектошчний режим, етрук- 
турно-геоморфолопчний план, ф1зико-геогра- 
ф 1чш  умови, гщродинам1чний режим. Характер
ною особливю тю  осадкоутворення у цьому 
p e r i o n i  е мехашзм надходження осадочного ма
териалу. Б1лышсть pix< узбережжя Чорного моря 
практично протягом yciei тзиьочетвертш ш о! 
i c T o p ií  басейну не мали i не мають прямого сто
ку в море: вони впадали i впадають у гирлов1 за
токи, що вщр1зняються як  за формою, так i 
розмфами. Деяга р1чки (Днютер) впадають в 
практично закрит! лимани, шип (Дншро, Буг) 
мають дуже велига естуарн. Щ е одшею особ- 
лив1стю n p o n e c iB  осадконакопичення на шельф1 
е штенсивна аб р ази  берепв, яю  на великому 
протяз1 складеш суглинистими i глинистими 
породами четвертинного, рщше неогенового 
вису. В поетачанш ш ельфу уламковим мате- 
р1алом частка абразивного матер1алу, за  пщра- 
хунками Ю. Д. Ш уйського [6], складае д е т о  
менше 50%.

Проте важливими факторами, що визнача- 
ють умови осадконакопичення у цьому p e r io H i ,  

е не тшьки геолого-географ1чш, а й гщроди- 
H3MÍ4HÍ, яга певною M Íp o io  визначають форму- 
вання ш ш в вщклад1в. Вщомо, що на сортування 
вщклад1в у морськга ч а с т и т  берегово? зони ма
ють вплив хвильов1 пронеси, течи, особливосп 
рельефу дна ¡ берегово) смуги. Однак внесок '¡х
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далеко не рш ноцш ний . Сиецифпса л1тоди- 
нам!чних процес1в у береговш зош неприплив- 
них мор1в, до якого палежить гпвшчно-захщпий 
шельф Чорного моря, визначаеться тим, що го- 
ловним енергетичним фактором тут е хвшно- 
ваиия, 1 весь теригенний уламковий матер1ал, 
починаючи з валушв 1 зак1нчуючи крупним але
вритом, перем щ уетьея гид впливом придонних 
хвильових сил. Саме внаслщ ок п роцеав хви- 
лювання утворю еться вздовжбереговий потж 
наносив, який  формуе р 1 зт  пщводш та над- 
водш акум улятивш  форми, не кажучи вже про 
те, що часто хвильова абраз1я в прибш нш  зош 
вщ повщ ае за надходж ення уламкового ма- 
тер1алу в море.

Результата дослщжень багатьох вчених по
казали, що в неприпливних морях вже на глиби- 
нах близько 2 0 -3 0  м пронеси хвильового пе- 
ремнцення шщаного матер1алу в придонному 
шар1 затухають 1 починаеться вщкладення му- 
лового матер1алу, а пронеси хвильово? абразн та 
ерозн не розвиваються на глибинах понад 10 м 
[2, 4, 5]. Таким чином, практично весь териген
ний матер1ал йде на побудову геолопчних тш в 
узбережшй смузк

Отже, основним фактором впливу на утво- 
рення вщклад!в у прибережнш частин1 е хвшпо- 
вання, а значиим, але менш вирпналышм -  течи. 
Пщ впливом цих та шших чиннигав I форму- 
ються поля сучасних морських вщклад1в.

М аксимальш потужност1 морських голоце- 
нових в1дклад1в вдапчаю ться в жолобах (Одесь- 
кий жолоб), як! разом з шшими занижениями 
рельефу дна виступають як “седим ентацш т па- 
стки”. М Ы мальш  потужносп морських вщкла-
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Д1В П ри урО Ч еШ  ДО ШДВОДНИХ ВОДОДШЬНИХ р1в-

нин. Н а деяких  д ш ян ках  ш ельфу морсьга 
в1дклади вщеутш, 1 на поверхш морського дна 
вщ слош оються породи осиови ш ельфових 
вщклад!в -  верхньоплейстоценов! субаеральш 
суглинки. Найбьльше це проявляеться на схщ- 
шй (Тендр1вськ1Й) р1вниш. Менш1 за площею 
виходи суглингав на поверхню морського дна 
спостер1гаються в захщ нш  ч а с ти т  шельфу -  
Будацька височина.

Взагал] на швшчно-захщному шельф! по- 
ширеш вщклади р!зномаштного л тш о п ч н о го  
складу: черепашиики, т е к и , алеврита, мули. 
Л. В. 1щенко [3] вид!лив лгголопчн! зони, яга за- 
коном1рно змииоють одна одну у аиру вшдален- 
ня вщ берега: 1) середньозернистих кварцових 
шегав; 2) др1бнозернистих кварцових шегав; 
3) алевритових мул1в; 4) теригенно-бюгенних 
утворень; 5) алевритових 1 пел1тових му.шв. Але 
насправ/и щ  законом!рност! безпосерелньо на 
територн шельфу часто порушуються гид впли
вом р1зиих фактор1в: пдродинам!чного стану, 
особливостей рельефу морського дна та ¡н. Це 
призводить до появн локальних прояв!в донних 
вщклад1в, що за сво'ши лп’олопчнпми власгиво- 
стями не узгоджуються з наведенпми вище зо
нами поширения тих чи ¡нших тип1в вщклад1в. 
Вид1лена Л. В. 1щеико зоналыйсть у В1дкладах 
п(дтверджуеться, за винятком вщ еутиоеп зони 
алевритових мул1в. За  нашими даними, зона на- 
копичення алевритових мул1в простежуеться 
скр1зь, однак у вщкладах присугн1 черепашки мо- 
люск1в I черепашковий детрит, що призводить до 
загрубшпя розм1рного складу в1дклад1в. Б1огенне 
осадконакопичення згладжуе 1 маскуе вид1лен1 
зони л 1толопчних т и т в  донних в1дклад1в, 1 в 
прибережнш ч а сти т  шельфу у вщкладах по- 
всюдно з ’являеться черепаш кова складова. 
Вплив бюгенних процес1в з  вщкладенням чере- 
пашок 1 детриту настшыси великий, що в окремих 
районах шельфу зона шекчв зм 1нюеться зоною 
черепашншав, \ зона иакопичення алевритового 
матер1алу тут представлена зоною алевритиетих 
черепашншав (див. рисунок).

В залежност1 вщ умов осадконакопичення в 
р1зних районах шельфу утворюються вщклади 
трьох основних л1толопчних тип1в: п1еки, чере- 
пашники та мули, як! представлен! алевритови- 
ми 1 алевроиелп’овими р1зновидами; чиста 
Пелп'ов! мули тут не зустр1чаються.

В досл1джуваному репогй можна видшити 
три типи п1ск1в: прибережн!, пщводних висо- 
чин, а також узмор’я  рис та лимашв.

Прибереэюп теки утворюють поля, як] при-

« лягають до зр1зу води \ простягаються вздовж 
всього узбереж ж я. Це поля району дельти 
Дунаю, вщ Жебр1янсько1 бухти до Одеського 
порту, вщ  О деського порту до мису 
Очагавський, в1д мису Очак1вський до с. Ш иро
ка Балка, вщ с. Рибацьке до Юнбурнсько! коси, 
вщ К1нбурнсько1 коси до о-ва Довгий, районов 
Я горлицько! та Тендр1всы«л заток, в |д  
Тендр1всько1 коси до о-ва Джарилгач, Джарил- 
гацько! затоки, в1д м. Скадовськ до верхньо! ча- 
стини Карк11итсько1 затоки. Прибережги гпеки 
складають смугу морського дна шириною до 
9 км (середня ш ирина 2—4 км). М аксимальну 
ширину поля шегав мають на поверхш морсько
го дна з невеликим уклоном на зиачному нро- 
тяз1 (Тендр1вська коса, узмор’я Жебр1янеька за
тока -  Дш стровський лимаи). Основним лп'о- 
лог1чиим р1зновидом ирибереж них ш егав е 
др1бпозернист1, що в1дбивае склад пор1д берепв, 
як! розмиваюгься в п ропеа абразп. Шщана ча
стка цих порщ в основному складепа фракцгею
0,10-0,25 мм. Загруб1ння складу гйск1в утво- 
рюеться внаслщок збшьшення частки уламко- 
во-черепашкового материшу. Крупно- та серед- 
пьозернист1 п1еки приурочен! до узбережно! 
смуги I дал1 в море зм1шоються др1биозерннсти- 
мн 1исками. Кр1м того, середньозернист1 т е к и  
залягають м1ж пол1в др1бнозернистих п к и в  та 
черенашпик1в. Вони формуються внаслщок зба- 
гачення др1бнозернистпх кварцових п!ск1в 
др1бним детритом.

ГИски узм ор’я  р т  та лимат в  иоширеш в 
райо!н авандельти Дунаю, де розд1ляють поля 
глинистих мул!в та черепапшиюв, а також на уз- 
мор’1 Дп1стровського лиману, де утворюють не
велик! ¡зольоваш поля в зош  розвитку черепаш- 
ник1в. Д ля цих п1ск1в характерний значний 
вм1ет псефггу, нредставленого уламково-чере- 
пашниковим матер1алом, та м1н1малышй вмют 
нел1ту; ступень 1х сортування середн1й. Шски 
Дп1стровського узмор’я  сформувались па аку- 
мулятивних формах лиманного генезису ново- 
чорноморського (кала.\ятсысого) часу внаслщок 
¡х перемиваиня. Вони зиаходяться па глибинах 
12-15 м 1 представлеш кварцовими середньо- 
зернистими р1зновидами з дом никою уламково- 
черепашкового матер1алу.

Шски височип морського дна зустрщаються 
на зн ач и т  вщеташ (до 30 км) вщ береговоУ сму
ги на глибинах 2 0 -2 5  м, приурочеш до позитив- 
иих форм морського дна (банки, пщ няття) 1 яв- 
ляють собою п!щан1 вщклади р1зного генезису та 
вису, п ер ем тт морем 1 збагаченг еучасним улам- 
ково-черепаш ковим материалом. У розпод1л1
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Лгголопчна схема донних вщклад1в дшянки швшчно-захщного шельфу Чорного моря

1 -  морсью голоценов! вщклади, чорноморський горизонт; 2  -  еолово-делкшальш верхньоплейстоценов! 
вщклади; 3  -  морсью верхньоплейстоценов! вщклади; 4 -  а л к ш а ль т  верхньоплейстоценов! вщклади, друга 
тераса; 5  -  теки ; 6 -  черепашники; 7 -  мули; 8 -  вапняки; 9  -  суглинки; 10 -  ¡зобати, м; 11 -  границ! 
стратиграф!чних пщ роздш в; 12 -  границ! л^олопчних р1зновид!в у межах пщ роздш в

лгголопчних пщ роздш в на поверхш акумуля- 
тивних ттл нам!чаеться така законом!рн!сть: цен- 
тральн! частини зазвичай з а й ш т  др1бно- та се- 
редньозернистими шсками з вщносно невели
ким вм!стом уламково-черепашкового матер!алу, 
а ближче до краю вони переходять в др!бно-се- 
редньозернист! черепашков! кварцов! шски.

Ш ски району Будацько'! височини сформу- 
вались на розмитш  поверхш нижньо- та верх- 
ньочетвертинних порщ \ зустр!чаються на тли- 
бинах 15-30 м. Представлен! вони погано сорто- 
ваними кварцовими др!бно- та середньозернис- 
тими п!сками з дом ш кою  уламково-черепашко- 
вого та мулового матер!алу.

Особливе положения займають ш ски по- 
верхн! ОдеськоК банки, як! трапляються на гли- 
бинах 8 -3 0  м. Вони залягають на еолових шсках 
п!зньочетвертинного в!ку \ складають найбшьш 
велике поле рел!ктових шсюв, що утворено 
внаслщок перемивання шсюв цоколя банки. Се

ред цих ш сю в видшяються два лгголопчних- 
р!зновиди: др!бно- та середньозернист! з р!зною 
кшьюстю уламково-черепашкового матер!алу. 
Для середньозернистих шсюв, в пор!внянш з 
др!бнозернистими, характерно збшынення вмю- 
ту псеф пу внаслщок зменшення псам!ту. При 
цьому стушнь сортування п!ск!в значно попр- 
шуеться.

Окрем1 !зольован! поля шсюв, як! вдорваш 
вщ основного поля, розташовуються дал! в мор! 
та на захщ вщ району Тещцнвсько!' коси (глиби- 
ни 10-30 м). Утворення цих шсюв, в!рогщно, 
пов’язано [з сучасним гщродинам!чним режи
мом району.

Черепашники поширеш в межах трьох ос- 
новних район!в: гирло р. Дунай -  Одеський 
порт; Одеська банка; Тендр!вська коса -  о-в 
Джарилгач. Вони складаються з детриту та 
щлих стулок молюсюв (в основному Му1!11из) з 
р!зною к!льк!стю дом!шки п!щаного, алеврито
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вого та мулового матер!алу. За  розм1ршстю ма- 
тер!алу видш яються др1бн!, середн1, крупн! та 
груб! р!зновиди черепашник!в. У схем! дифе- 
ренц1аци осадочного матер!алу вони займають 
пром!жне м!сце м!ж полями шсюв, ал евр тл в  
та мул!в; таким чином, незважаючи на значш 
розм!ри складових ф ракц!й, 1х пдравл!чна 
крупшсть досить мала.

Черепашники облямовують меж! площ по- 
ширення т с ю в  у мор!. Черепашники в щи зон!, 
а також на шдвищених ды янках морського дна 
представлен! середн!ми та др!бними р!зновида- 
ми з! значними дом ш кам и п!щаного матер!алу. 
Б!огенна складова в цих черепашниках складена 
детритом. Бшьш глибою частини морського дна 
нокрип полями крупних та грубих черепаш- 
ниюв з кращим ступенем збереження черепа- 
шок. У д о м ш к ах  переважае глинистий ма- 
тер1ал. Ш ирина пол!в черепашниюв залежить 
вщ уклош в поверхн! морського дна, а також 
пдродинам!чних умов. Часто в затоках ! бухтах 
поля черепашник!в вщ сутш ,! прибережн! п!ски 
безпосередньо контактують з мулами.

За  характером розподшу на площ! вид!ля- 
ються мули зональш , розподш яких контро- 
люеться глибиною та змшою гщродинам!чних 
умов, та азональш, для яких не характерна ця 
законом!ршсть.

Зональш мули  поширеш в район! дельти Ду
наю, в Центральному жолоб!, Днш ро-Бузькому 
лиман!, Одеському жолоб!, Тендр!вськ!й затощ, 
Ягорлицьк!й ! Джарилгацьк!й затоках, а також у 
верх!в’ях Карк1н1тсько1 затоки. Щ мули займа
ють занижен! дш янки морського дна, де гщро- 
динам!чна активн!сть м1н!мальна. Вони звичай- 
ио приурочен! до низин, що являють собою 
давш р!чн! долини, а також покривають дно 
нашвзакритих акватор!й -  заток та лимашв. У 
затоках мули переважно др!бноалевритов!. В 
Дн!про-Бузькому лиман! в основному поширеш 
крупно- та др!бноалевритов! мули, а центральна 
його частина складена алевропел!товими мула
ми. Под!бне спостер!гаеться ! в Одеському жо
лоб!. В Центральному жолоб! у м!ру переходу 
вщ осьово! частини до краю простежуеться по- 
ступове збшьшення вм!сту уламково-черепаш
кового матер!алу. В щлому на вщкритих аква- 
тор!ях найбшьш низинн! дш янки морського дна 
займають алеврито-глинист! мули, а ближче до 
крайових частин вони переходять у др!бноалев- 
ритов!, рщше -  в крупноалевритов!.

Азональш мули  е сучасними вщкладами, ут- 
вореними в р!чних долинах п!зньочетвертинно- 
го вису, вони розвинут! в зон! В И СО КО 1 гщроди-

нам1чно! активност!, де вщбуваеться накопичен- 
ня п!ск!в та черепаш нию в,! мають обмежене по- 
ширення. Поля цих мул!в приурочен! до гирла 
Дшстровського лиману на глибинах 5 -1 2  м, ло- 
кал!зуються вони м!ж полями п!ск!в або прими- 
кають до них. М ули представлен! крупно- ! 
др!бнозернистими р!зновидами з дом!шкою 
п!ску ! улам ково-черепаш кового матер!алу. 
Вщм!чаеться певна геоморфолопчиа приуро- 
чен!сть пол!в азональних мул!в до локальних 
низин морського дна, як! вщповщають дшянкам 
розвитку верхньочетвертинних р!чних долин.

Якщо анал!зувати процеси та умови осадко- 
накопичення на п!вн!чно-зах!дному шельф! 
Чорного моря, можна вщмггити деяю  загальш 
законом!рност! накопичення р!зних тип!в 
вщклад!в.

1. Класичн! уявлення про контроль роз- 
подшу л!толопчних тип!в донних в щ о з д в  у за- 
лежност! в!д вщ стан! вщ берега не завжди 
пщтверджуються. Тут з ’являються так! фактори, 
як  зм!ни глибин, характер рельефу дна хвильо- 
в и х ! придонних теч!й, що суттево впливають на 
л!толопчш  параметри донних вщклад!в. Тому 
порушуеться правильна л!толопчна зональн!сть 
в межах шельфу.

2. Процеси осадконакопичення на пригир- 
лових дш янках ш ельфу найбшьш специф1чш. 
По-перше, тут спостер!гаються змш и грануло- 
метричного складу вщклад!в, як! пов’язан! !з се- 
зонними змш ами !нтенсивност! надходження 
улам кового матер!алу. П ор!вняно високою  
швидк!стю осадконакопичення обумовлюеться 
значно п р ш а в!дсортован!сть ! бш ьш а по- 
тужн!сть сучасних вщклад!в, ш ж на решт! тери- 
тори шельфу.

3. Н а осадконакопичення на шельф! Ч ор
ного моря мають вплив не лиш е хвильов!, а та
кож ! придонш  течи. Результата цих процеав 
найбш ьш  п роявляю ться  поблизу мис!в, де 
уламковий матер!ал стае крупшшим. Це пояс- 
нюеться тим, що тонкий матер!ал тут вино- 
ситься теч!ею. Н а пщ вищ ених дш янках змен- 
шуеться потужн!сть сучасних вщклад!в, часто 
до повного IX зникнення. В той самий час мож- 
ливо пщ впливом течи накопичуються значн! 
потужност! п!щ ано-алеврито-мулових вщкла- 
д!в у структурно-геом орф олопчних пастках 
[1], а в результат! комбш ацш  хвильових та не- 
хвильових течш  на пщ вищ ених дш янках дна 
шельфу накопичую ться саме ш щ аш  вщ клади 
(седим ентацш ш , пдродинам!чн! та б!оседи- 
ментацш ш  пастки -  дельти, коси, бари, чере- 
пашников! банки та ш .).
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4. Вплив суни при накопиченш донних 
вщклад1в вщбиваеться не лише на юлькосп 
уламкового матер1алу. Тут також велику роль 
вшграють петрограф1чний та мшеральний 
склад живлячих провшцш, рельеф супл та мор- 
фолопя береговсн лшп.

5. Значним фактором, який мае вплив на се- 
диментогенез, можна вважати локальш неотек- 
тошчш рухи, що обумовлюють швидюсть осад- 
конакопичення [ процеси утворення грануломе- 
тричних фракщй.

6. Виходячи з основних законом1рностей 
осадконакопичення, яю визначаються гщроди- 
нам!чними факторами 1 насамперед теч1ями, 
розподш яких у простор! та час!, певно, не за
знав значних змш з моменту формування сучас- 
но\ береговоУ лши п!вн!чно-зах!дно1 частини 
Чорного моря, а також беручи до уваги особли- 
вост! рельефу дна, можна приблизно встанови- 
ти райони к!нцевого транспортування др!бних 
фракц!й осадочних порщ. Можна видыити два 
типи таких зон: зони стагнацй, що характеризу- 
ються пасивною г!дродинам!кою або утворен- 
ням вихрових структур; дисипацшш зони, де в 
результат! з1ткнення потоку з перешкодою

вщ буваеться зменшення його енергетики, внас- 
лщок чого bíh втрачае частку суспендованого 
матер!алу, що переносить.
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