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НАДХОДЖЕННЯ ТЕРИГЕННОГО МАТЕРІАЛУ 
ВНАСЛІДОК АБРАЗІЇ КЛІФІВ ТА МОРСЬКОГО ДНА 

ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ АКУМУЛЯТИВНИХ УТВОРЕНЬ 
ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я 

 

 

Наведені результати аналізу надходження теригенного пляжоутворювального 

матеріалу внаслідок абразії кліфів та морського дна Північного Приазов’я за період 

з 1940 до 2010 р. Зроблений висновок, що надходження пляжоутворювального ма-

теріалу від розмиву морського дна значно перевищує відповідний показник від абразії 

кліфів. Визначена кількість надходження теригенного матеріалу та оцінене його 

значення для стабільності акумулятивних форм північного берега Азовського моря. 

Розглянуті можливі варіанти розвитку абразії морського берега 

 

 

Постановка проблеми. Стабільність су-

часних кіс, пересипів та пляжів Північного 

Приазов’я, як і більш давніх акумуляцій ви-

значає низка факторів, без урахування яких 

неможливе обгрунтування рекомендацій з їх 

захисту. До основних факторів відносяться: 

геологічний (тектоніка, літологія, абразія клі-

фів і морського дня), гідрометеорологічний 

(напрямки та інтенсивність вітрової активнос-

ті, течії, річковий стік, штормові нагони), евс-

татичний. 

Мета роботи – визначити вплив абразії 

кліфів та морського дна в українській частині 

північного узбережжя Азовського моря на на-

дходження теригенного пляжоутворювального 

матеріалу як одного з факторів стабільності кіс 

та пляжів Північного Приазов’я.  

Методика. Аналіз та узагальнення літера-

турних даних, порівняння надходження тери-

генного матеріалу від абразії кліфів та морсь-

кого дна в середині ХХ століття та на початку 

ХХІ століття, проведення візуальних спосте-

режень на абразійних берегах Азовського моря 

в районі сіл Ботієво та Степанівка-І Приазов-

ського району Запорізької області. 

Результати раніше виконаних дослі-

джень. Умови, які визначають особливості 

абразії та акумуляції берегової зони Азовсько-

го моря розглядались у роботах [1-18]. За 

В.О.Мамикіною та Ю.П.Хрустальовим [11-13], 

області інтенсивної абразії й акумуляції роз-

ташовані в східній частині Таганрозької зато-

ки, а також у центральній частині Азовського 

моря. Область, приурочена до Азово-

Кубанського та Індоло-Кубанського прогинів, 

характеризується інтенсивними низхідними 

рухами, починаючи з голоцену й донині. Це 

найменш гідродинамічно активна частина мо-

ря. Середньорічне потрапляння продуктів аб-

разії до Азовського моря, за розрахунками [2], 

близько 17 млн. т, у тому числі кількість піща-

ної фракції та гальки становить 12% від їх за-

гальної маси; крупнозернистого алевриту – 

17%; глинистого матеріалу – 71%. Крім того, 

за рахунок донної абразії утворюється та відк-

ладається близько 11 млн. т осадків. Піщаний і 

алевритовий матеріал, утворений внаслідок 

розмиву берегів та морського дна, відклада-
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ється у прибережній смузі на глибині до 6 м. 

До сучасних фундаментальних досліджень 

берегової зони та акваторії Азовського моря 

слід віднести роботу [1], у якій розглянуті су-

часні процеси абразії та акумуляції, зокрема 

берегів Північного Приазов’я, а також роботу 

[16], в якій розглянуті геолого-

геоморфологічні процеси Північно-Західного 

узбережжя Азовського моря. 

Визначення не вирішеної раніше части-

ни загальної проблеми: сценарії розвитку 

абразії кліфів і морського дна. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Сучасний геоморфологічний і літологіч-

ний вигляд північного узбережжя Азовського 

моря сформувався протягом останніх 2 тис. 

років в умовах інтенсивного гідродинамічного 

режиму та абразійно-акумулятивних процесів. 

У цей період сформувалась більшість акуму-

лятивних форм Північного Приазов’я [14]. 

Район наших досліджень охоплював півні-

чне узбережжя Азовського моря, яке за гео-

морфологічними, гідрологічними, седимента-

ційними даними поділяється на шість районів: 

Генічеський, Утлюцький, Обитічний, Бердян-

ський, Білосарайський та Маріупольський. 

Останній розміщений у західній частині Тага-

нрозької затоки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема розташування районів Азовського моря за [1]. 

Райони Північного Приазов’я: 3 – Генічеський; 27 – Утлюцький; 28 – Обитічний; 29 – Бер-

дянський; 30 – Білосарайський; 7 – Маріупольський. 

Стрілками показаний напрямок основних морських течій. 

 

 

Абразія кліфів Північного Приазов’я 

спостерігається на різних ділянках від 

Генічеська до Білосарайської коси. Швидкість 

абразії та розвиток абразійно-зсувних процесів 

визначається, головним чином, суглинистим, 

глинистим складом кліфів. Під вплив абразії 

підпадає 167 км берегу, а саме Утлюцька (60 

км), Обитічна (50 км), Бердянська (29 км) і 

Білосарайська (28 км) затоки. Східна частина 

району досліджень відноситься до північного 

берегу Таганрозької затоки, яка виділяється в 

Маріупольський район. 

За оцінками [1], надходження матеріалу від 

абразії берегів Північного Приазов’я 

становить 1370 тис. т/рік. Його розподіл по 

районах наведений у табл. 1 і показаний на 

рис. 1. Для Маріупольського району 

приймаємо величину 660 тис. т/рік. 
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Таблиця 1. 

Надходження матеріалу до Азовського моря від розмиву його північних берегів [1] 

Райони 
Довжина берегової 

лінії, км 
Швидкість абразії до 

1980 р., м/рік 
Середньорічне надходження 

осадового матеріалу, тис. т./рік 

Утлюцький 60 0,6 370 

Обитічний 50 1,0 690 

Бердянський 29 0,4 150 

Білосарайський 28 0,7 160 
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Рис. 2. Швидкість абразії берегів (м/рік) та надходження матеріалу до Азовського моря 

(тис. т/рік) у районах Північного Приазов’я (за даними [1]). 

 

 

Враховуючи, переважно, суглинистий 

склад берегових обривів, теригенна складова 

від їх розмиву представлена, головним чином, 

пелітовим і алевритовим матеріалом. Вміст у 

складі осадків піщаної фракції суттєво зміню-

ється в напрямку від Білосарайського до Ут-

люцького району (табл. 2, рис. 3). Значна кіль-

кість псамітового матеріалу в осадках Білоса-

райського та Бердянського районів пояснюєть-

ся розмивом не тільки суглинистих, але й пі-

щаних, піщано-глинистих відкладів еоплейс-

тоцену. В межах Обитічного й Утлюцького 

районів береги складені, переважно, лесовид-

ними суглинками з похованими грунтами, які 

містять 8-12% піщаного матеріалу. Надхо-

дження його становить від 30 до 60-70 тис. 

т/рік: Утлюцький район – 9% (33 тис. т/рік) від 

загальної кількості осадків; Обитічний район – 

9,2% (63,4 тис. т/рік); Бердянський район – 

27,6% (41,4 тис. т/рік); Білосарайський район – 

33,6% (53,7 тис. т/рік). Максимальний показ-

ник осадків Обитічного району пояснюється 

великим об’ємом матеріалу абразії, при незна-

чному вмісті піщаної фракції (табл. 2). Для 

Маріупольського району вміст піщаної фракції 

в осадках складає 40,8%, а об’єм 192 тис. т/рік. 
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Таблиця 2. 

Гранулометричний склад (%) матеріалу абразії кліфів північних берегів Азовського моря [1] 

Райони 
Гранулометричні фракції, мм 

0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 <0,005 

Утлюцький 4,5 4,5 10,3 26,9 26,9 26,9 

Обитічний 4,6 4,6 6,7 28,0 28,0 28,0 

Бердянський 13,8 13,8 7,0 21,8 21,8 21,8 

Білосарайський 16,8 16,8 7,9 19,5 19,5 19,5 
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Рис. 3. Вміст піщаної фракції (% та тис. т/рік) в осадовому матеріалі, утвореному внаслі-

док абразії берегів Азовського моря в районах Північного Приазов’я (за даними [1]). 

 

 

Вміст піщаної фракції зростає в східному 

напрямку за рахунок розмиву піщаних, глини-

сто-піщаних відкладів давнього алювію та ли-

манно-морських відкладів. В Обитічному ж і 

Утлюцькому районах, як зазначалось вище, 

розмиваються, переважно, суглинисті породи. 

Максимальний вміст псамітового компоненту 

відзначається в породах кліфу північного бе-

регу Таганрозької затоки, складеного хапров-

ськими пісками пліоцену. Але через особливо-

сті гідродинаміки Таганрозької затоки лише 

незначна частина псамітового матеріалу над-

ходить до південно-західного вздовжберегово-

го потоку наносів. 

Таким чином, чітко простежується тенден-

ція зменшення вмісту в складі осадків тери-

генного матеріалу і головне піщаної фракції 

від розмиву кліфів у напрямку від коси Кривої 

до коси Федотова. Це прямо залежить від 

складу та потужності відкладів кліфів. У про-

цесі подальшої активізації абразії кліфів у бік 

суходолу зростатиме потужність субаеральної 

товщі і зменшуватиметься субаквальної. 

Надходження матеріалу в море від абразії 

берегів змінюється в залежності від штормо-

вої, вітрової активності, яка, в свою чергу, ко-

респондується з 10-11 річними циклами соня-

чної активності. За даними [2, 11], протягом 
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1940-52 рр. кількість матеріалу від абразії бе-

регів Азовського моря складала 9,85 млн. 

т./рік; протягом 1953-72 рр. – 7,14 млн. т./рік; 

1972-86 рр. – 4,72 млн. т./рік; 1986-2000 рр. – 

5,8 млн. т./рік. У такому ж співвідношенні ко-

ливалось надходження матеріалу й для районів 

Північного Приазов’я. 

Розмив морського дна. Розмив донних від-

кладів спостерігається, переважно, до глибини 

8-9 м на всьому простяганню підводного схилу 

Північного Приазов’я (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Області акумуляції та розмиву дна Азовського моря (за даними [11]). 

1 – зона стійкого розмиву; 2 – зона транзиту матеріалу і слабкої акумуляції; 3 – зона інте-

нсивної акумуляції. 

 

 

Внаслідок різної інтенсивності хвилювання 

води донні відклади змучуються і включають-

ся в переміщення в напрямку берега та у 

вздовжбереговому потоку наносів. Переміщу-

ється крупноалевритовий і піщаний матеріал, 

пелітовий виноситься в море і осаджується на 

значній глибині поза межами зони хвилюван-

ня. Під час штормів до вздовжберегового по-

току наносів включається не тільки піщаний 

матеріал, але й гравійний і галечний. При 

швидкості течії біля дна 0,1-0,2 м/сек. перемі-

щується черепашковий матеріал. Аналіз бати-

метричних карт та результатів багаторічних 

спостережень показав, що донна абразія пос-

тавляє до берегової зони велику кількість ма-

теріалу – за останні півтора століття [1] – 11,1 

млн. т. Вміст у його складі піщаної фракції 

10%, крупнопилуватої – 19%, пелітової – 71%. 

Дослідження останнього десятиріччя [1] 

дозволили визначити в першому наближенні 

кількість матеріалу, який надходить до берего-

вої зони району досліджень від розмиву дна. 

Для Обитічної затоки (площа розмиву 2200 

км2) при швидкості розмиву 2 мм/рік об’єм 

матеріалу складає (млн. т.) – 3,8; для Бердян-

ської (520 км2) при швидкості розмиву 2,1 

мм/рік – 1,53; для Білосарайської (200 км2) при 

швидкості розмиву 2,3 мм/рік – 0,62 млн. т. В 

межах Маріупольського району (площа роз-

миву лише 100 км2), при швидкості розмиву 

2,1 мм/рік до берегової зони надходить 0,28 

млн. т. матеріалу (табл. 3). 
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Таблиця 3. 

Надходження до берегової зони матеріалу від розмиву дна Азовського моря за [1] 

Затока 
Площа 

розмиву, 
км2 

Середня 
швидкість 
розмиву, 

мм/рік 

Надходження 
матеріалу, 
тис. т/рік 

Гранулометричні фракції, тис./т 

псамітова 
(> 0,1 мм) 

алевритова 
(0,5-0,1 мм) 

пелітова 
(< 0,05 мм) 

Білосарайська 200 2,3 620 30 140 450 

Бердянська 520 2,1 1530 180 360 990 

Обитічна 2200 2,0 3800 460 870 2470 

західна частина 
північного берегу 

Таганрозької 
затоки 

100 2,1 280 20 40 220 

 

 

Таким чином, можна брати в розрахунок 

загальну кількість матеріалу 6,23 млн. т., в то-

му числі 690 тис. т. піщаної складової. 

Звертає на себе увагу малий вміст піщаної 

фракції в осадках Білосарайського та Маріу-

польського районів. Пояснення для першого 

полягає в тому, що Білосарайська затока роз-

міщена в грабеноподібній западині, яка зазна-

ла опускання протягом голоцену, про що свід-

чить значна (до 15 м) потужність верстви го-

лоценових мулів, в складі яких вміст псаміто-

вого матеріалу становить лише 5%. Незначне 

надходження піщаного матеріалу до берегової 

зони Маріупольського району, точніше захід-

ної частини Таганрозької затоки пояснюється 

проявом низки факторів, серед яких захище-

ність від південних, південно-західних вітрів, 

транзит матеріалу (в тому числі твердого сто-

ку) вздовж берега затоки в західному, півден-

но-західному напрямках. 

В межах Утлюцької затоки, захищеної від 

штормових нагонів південних румбів косою 

Бирючий острів та косою Федотова, кількість 

матеріалу від розмиву донних відкладів не пе-

ревищує 700 тис. т/рік, в тому числі піщаного 

матеріалу близько 40 тис. т/рік. 

 

Висновки 

1. Надходження до берегової зони пляжо-

утворювального піщаного матеріалу з розмі-

ром частинок понад 0,1 мм від розмиву морсь-

кого дна (700-720 тис. т/рік) значно перевищує 

відповідний показник від абразії кліфів. Кіль-

кість цього матеріалу, що утворюється внаслі-

док абразії кліфів Північного Приазов’я, ста-

новить 191 тис. т/рік, внаслідок розмиву кліфів 

Маріупольського району – 190 тис. т./рік, тоб-

то загалом 381 тис. т/рік. Винос піщаного ма-

теріалу вздовжбереговим потоком від кліфів 

Маріупольського району в західному напрям-

ку, вірогідно, становить 80-90 тис. т./рік. 

2. За результатами моделювання [1] та на-

турних спостережень у ХХІ столітті величини 

абразії прогнозуються на рівні попередніх ро-

ків (1970-76 рр.) або з деяким уповільненням. 

В цьому висновку є один недолік: при розра-

хунках приймався сучасний літологічний 

склад берегів, тоді як з кожним роком буде 

зростати висота берегів і суттєво змінювати-

меться літологічний склад прибережних утво-

рень. Активність абразії може зростати внаслі-

док підйому рівня Світового океану та, відпо-

відно, Азовського моря. 
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НЕПША О.В. Надходження теригенного матеріалу внаслідок абразії кліфів та 
морського дна як фактор стабільності акумулятивних утворень Північного Приа-
зов’я. 

Резюме. Північний берег Азовського моря ускладнений акумулятивними утвореннями – коса-

ми та пересипами. Найбільш крупними з них є Крива, Білосарайська, Бердянська, Обитічна, Фе-

дотова коси та пересип Молочного лиману. На стабільність сучасних кіс та пересипу суттєво 

впливає абразія кліфів та морського дна. Їх літологічний склад визначає склад теригенного ма-

теріалу у вздовжбереговому потоку та співвідношення гранулометричних фракцій осадового 

материалу в складі кіс і пересипу. 

В Таганрозькій затоці на північному березі Азовського моря відслонена потужна товща пліо-
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ценових (хапровських) пісків і червоно-бурих глин (поховані пліоценові ґрунти). Внаслідок цього, 

до берегової зони надходить велика кількість теригенного матеріалу з високим (до 50 об’ємн.%) 

вмістом піщаної фракції. В південно-західному напрямку верства хапровських пісків виклиню-

ється і берегові обриви представлені куяльницькими й еоплейстоценовими морськими, алювіаль-

ними відкладами (піски, піщанисті глини, алеврити) та субаеральною товщею – лесами й похо-

ваними ґрунтами. Розмив морських і алювіальних відкладів забезпечує надходження до осадово-

го матеріалу 30-33% піщаної фракції в межах Білосарайського району та 25-27% в межах Бер-

дянського району. В напрямку Обитічної коси, коси Федотова висота кліфів поступово зменшу-

ється, абразії зазнають, головним чином, неоплейстоценові леси та поховані ґрунти, вміст пі-

щаної фракції  в складі яких не перевищує 9%. 

Ключові слова: Азовське море, кліфи, морське дно, абразія, теригенний матеріал, морська 

коса, пересип, літологічний склад осадків, піщана фракція. 

 

 

НЕПША А.В. Поступление терригенного материала вследствие абразии клифов 
и морского дна как фактор стабильности аккумулятивных образований Северного 
Приазовья. 

Резюме. Северный берег Азовского моря осложнен аккумулятивными образованиями – коса-

ми и пересыпями. Наиболее крупными из них являются Кривая, Белосарайская, Бердянская, 

Обиточная, Федотова косы и пересыпь Молочного лимана. На стабильность современных кос и 

пересыпи существенно влияет абразия клифов и морского дна. Их литологический состав опре-

деляет состав терригенного материала во вдольбереговом потоке и соотношение грануломет-

рических фракций осадочного материала в составе кос и пересыпи. Клифы Северного Приазовья 

имеют разную высоту и сложены осадочными образованиями разного литологического соста-

ва. В Таганрогском заливе на северном берегу Азовского моря обнажена мощная толща плиоце-

новых (хапровских) песков и красно-бурых глин (погребенные плиоценовые почвы). Поэтому в 

береговую зону поступает большое количество терригенного материала с высоким (до 50 объ-

емн.%) содержанием песчаной фракции. В юго-западном направлении пласт хапровских песков 

выклинивается и береговые обрывы сложены куяльницкими и эоплейстоценовыми морскими, 

аллювиальными отложениями (пески, песчанистые глины, алевриты) и субаэральной толщей – 

лессами и погребенными почвами. Размыв морских и аллювиальных отложений обеспечивает 

поступление в осадочный материал 30-33% песчаной фракции в пределах Белосарайского райо-

на и 25-27% в пределах Бердянского района. В направлении Обиточной косы, косы Федотова 

высота клифов постепенно снижается, абразии подвергаются, главным образом, неоплейсто-

ценовые лессы и погребенные почвы, содержание песчаной фракции в составе которых не более 

9%. 

Ключевые слова: Азовское море, клифы, морское дно, абразия, терригенный материал, мор-

ская коса, пересыпь, литологический состав осадков, песчаная фракция. 

 

 

NEPSHA О.V. Input of terrigenous material due to erosion of cliffs and seabed as a 
factor for accumulative formations stability in the Northern Azov Sea region. 

Summary. The northern shore of the Azov sea is complicated by accumulative formations – spits 

and bay-bars. Kryva, Bilosarayska, Berdyanska, Obytichna, Fedotova spits and the bay-bar of Mo-

lochnyi estuary are the largest of them. The stability of current spits and bay-bars is significantly af-

fected by the erosion of the cliffs and the seabed. Their lithologic composition determines the one of the 

terrigenous material in the alongshore stream and the granulometric fractions ratio of the sedimentary 

material in the spits and the bay-bar. The clifs of the Northern Azov region have different heights and 

are composed of sedimentary formations of different lithologic composition. In the Taganrog bay on the 
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northern shore of the sea of Azov, a thick stratum of Pliocene (Khapryvian) sands and red-brown clays 

(buried Pliocene soils) are exposed. Therefore, a large amount of terrigenous material with a high con-

tent of sand fraction (up to 50 vol.%) enters the coastal zone. In the south-west direction, the Khapryvi-

an sands layer thins away and the coastal cliffs are composed of Kuyalnyk and Eo-pleistocene marine 

alluvial deposits (sands, sandy clays, silts) and subaerial strata (loess and buried soils). The erosion of 

marine and alluvial sediments provides 30-33% of the sand fraction in sedimentary material within the 

Belosarayskyi region and 25-27% of that within the Berdyansk district. The height of the cliffs gradual-

ly decreases towards the Obytichna spit and the Fedotova spit, mainly the Neo-Pleistocene loesses and 

buried soils are subjected to erosion, the content of the sandy fraction in them does not exceed 9%. 

Key words: the Sea of Azov, cliffs, seabed, erosion, terrigenous material, marine spit, bay-bar, lith-

ological composition of sediments, sand fraction. 
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