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КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ КІС ТА ПЕРЕСИПІВ 

ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 

 

Одним із перших дослідників Азовського моря був  Г.П. Гельмерсен [4] 

він описав його північний берег протягом 1863-1864 роках  і звернув увагу на 

високі темпи його руйнування, широкий розвиток зсувів та обвалів, зазначив, 

що коси північного берегу створені сумісною дією хвиль та течій. В більш 

пізнішій роботі М.А. Соколов [13] припустив про те, що Білосарайська коса 

утворилась внаслідок розмиву мисоподібної ділянки суші західніше гирла р. 

Кальміус. Формування Білосарайської та інших північноазовських кіс 

Соколов М.А. пов’язував з дією хвиль та течій. Припущення Н.А. Соколова 

були підтримані інщими дослідниками в кінці 20-х років ХХ століття – Г.І. 

Танфільєвим та О.П. Чефрановим [12]. Однак С.А. Постригань відкидає 

припущення про визначальну роль річок у утворенні надазовських кіс. Він 

припускав, що найголовніший фактор утворення кіс є саме море, тобто 

акумуляція морського піску і черепашки прибережними морськими течіями і 

прибоєм за виступами материкових берегів, а також накопичення матеріалів 

абразії берегів, виносів річок та делювіальних виносів з материкових берегів, 

що лежать безпосередньо над косами [12]. 

Гідрометеорологічний інститут вивчав режими північних кіс 

Азовського моря. В.М. Янковський склав карту Бердянської коси за останні 

100 років (починаючи з 1832 р.). Вивчаючи Білосарайську косу, В.М. 

Янковський відмітив, що зовнішня частина коси від гирла Берди до 

дзендзика представлена широким головним береговим валом та низкою 

відшнурованих піднять – при членованих берегових валів. Завданням його 

досліджень було вивчення природно-історичних умов формування 

Бердянської коси та з’ясування спрямованості її сучасного розвитку. Вченим 

було складено топокарту кінцівки коси, карти грунтів та морських глибин в 



двокілометровій зоні біля кінцівки коси, а також проведене докладне 

геологічне, геоморфологічне та гідрологічне дослідження коси  [22]. 

Упродовж 30-х років ХХ ст. ільменитові піски Приазов’я вивчав П.Г. 

Пантелєєв. Лабораторне збагачення рудоносних пісків було проведено 

Українською філією Інституту «Механобр». К.М. Савич-Заблоцький 

продовжив почате П.М. Чирвинським  та П.Г. Пантелеєвим вивчення 

ільменитових пісків північного узбережжя Азовського моря [5]. 

А.І. Сулоєв [14]  вивчав розсипи Білосарайської коси, як можливого 

джерела отримання цирконової та ільменитової сировини. Автор дійшов 

висновку про те, що розсип ільменіту та циркону, яка простягається від 

південної кінцівки коси на східному березі,  має промислове значення. 

Описуючи коси північного узбережжя І.М. Лобанов [10]  пов’язував  їх 

походження і приуроченість до того чи іншого пункту з мисоподібними 

виступами корінного берегу, які створюють за собою зону хвильової тіні та 

послаблюють силу дрейфової течії. В цій своєрідній тіні частина твердого 

навантаження потоку випадає, даючи початок косі. Л.І. Карякін [8]  пов’язує 

походження кіс з впливом річок та крупних балок, води яких при виході в 

море також послаблюють силу прибережної дрейфової течії. Завдання 

визначення генезису північноазовських кіс вирішив Зенкович В.П [7] . Суть 

його висновків така. Останні коливання рівня води, що відносяться до 

новоевксинського часу, призвело до затоплення гирл та нижніх ділянок 

річкових долин, балок, низьких берегів. Утворилось багато нових мисів, які 

разом з гирлами річок дали початок багатьом косам. Також особливостям  

динаміки морських кіс Таганрозької затоки присвячена робота В.А. 

Тихомова [15]. 

Ф.А. Щербаков [21]  вивчав історію геологічного розвитку північного 

та західного узбережжя Азовського моря, а також закономірності 

концентрації важких металів (ільменіту, циркону, рутилу та ін.) в 

прибережних товщах. 



М.В. Логвиненко, І.М. Ремізов, М.Г. Бергер досліджували та виділили в 

береговій зоні Азовського моря наступні теригенно-мінералогічні провінції: 

Таганрозьку (циркон-ільменітову), Бердянську (гранат-ільменіт-амфіболову), 

Генічеську (силіманіт-ільменітову), Керченсько-Кубанську (епідот-

амфіболову), Єйську (силіманіт-амфіболову). Взагалі, як стверджує В.П. 

Зенкович, всі береги Азовського моря виключно відмілини, у зв’язку з малою 

глибиною самого моря [7]. В.А. Мамикіна виділяє тут три основні типи 

берегів: абразійний, абразійно-зсувний та акумулятивний [16]. 

В.І. Буданов [3]  детально розглядає умови утворення кіс азовського 

типу, впливу комплексу природних умов на морфологічний вигляд  та 

відстань між ними, причини переміщення кіс вздовж берегу, а також причини 

зупинки їх росту. Цей же автор в 1957 р. розглянув динаміку берегів 

Східного Приазов’я від Темрюцької затоки на півдні до м. Єйська на півночі. 

В 1949-1950 рр. Державним океанографічним інститутом проводяться 

комплексні дослідження північного узбережжя Азовського моря за участю та 

під керівництвом А.А. Аксьонова. За результатами досліджень А.А. 

Аксьонов визначає основні морфологічні особливості будови та динаміки 

північного берегу Азовського моря. Особливостям абразії берегів Азовського 

моря присвячена робота А.А. Аксьонова [2], в якій описані 12 найбільш 

типових профілів підводного схилу абразійних берегів Азовського моря, де 

по різному проявляються ті чи інші особливості хвильового режиму, 

первинного рельєфу берегової зони та геологічної будови берегу. Вивчаючи 

пляжі Азовського моря, автор доходить до висновку про те, що пляжі повної 

рівноваги розвиваються на тих ділянках, де потік наносів гальмується або 

виступами берегу, або підводними дельтами. 

В.А. Мамикіна, розбираючи особливості формування акумулятивних 

берегів північно-східної частини Азовського моря, дійшла висновку, що коси 

утворились в результаті вздовжберегового та поперечного переміщення 

наносів при обов’язковій діяльності вздовжберегових штормових течій. В 



роботі Панова Д.В. та Мамикіної В.А. розглянуті питання абразії берегів 

Азовського моря, в тому числі північного [11]. 

В.О. Тихомов [15] розглядав коси Таганрозької затоки їх динаміку, 

походження, в тому числі і  Кривої коси, яка територіально входить до 

Таганрозької затоки. 

Ф.О. Щербаков детально дослідив будову товщ осадів, що складають 

Білосарайську косу та прилеглу ділянку дна. Визначений також склад осадів 

коси, а саме визначена роль біогенного карбонатного матеріалу (черепашки) 

в її формуванні. Також визначений і час, за який утворилась ця акумулятивна 

форма в її сучасному вигляді і приблизно блок суші, зрізаний морем за цей 

період [21]. 

В.О. Клюєва та В.В. Фур тес [9]  розглянули неотектонічні та сучасні 

рухи земної кори та їх вплив на морфологічну будову північного берегу 

Азовського моря. 

В роботі Э.Ф. Шнюкова., О.В. Григор’єва., І.С. Юханова., П.І. 

Науменко. [17]  наводяться короткі дані про проведення  польових сезонів 

1967-1968 рр. в акваторії та на узбережжі Азовського моря з питань 

геологічної будови. Свердловинами, пробуреними на косах північного 

Приазов’я, виявлено, що північний берег Азовського фіксує великі тектонічні 

порушення. 

В монографії Ю.П. Хрустальова та Ф.А. Щербакова [16] розглянуті 

закономірності голоценового осадконакопичення в Азовському морі. 

Особливу увагу приділено стратиграфії та історії розвитку водойми в 

пізньочетвертинний час. 

В монографії Є.Ф. Шнюкова., Г.М. Орловського., В.П. Усенко., О.В. 

Григор’єва., В.А. Гордієвича наведена геологічна будова Північного 

Приазов’я [5]. 

На даний час питаннями класифікації типів берегів Азовського моря в 

межах України займається Ю.Д. Шуйський та  абразійно-акумулятивними 

утвореннями  [18. 19, 20]. 



В монографії Г.Г. Матішова [1]  проведений аналіз сучасних  

абразійних процесів, наведена характеристика абразійних берегів та 

гранулометричний склад матеріалів абразії північного узбережжя Азовського 

моря. 

Сучасний стан берегової зони Азовського моря, в межах 

літодинамічного вузла Бердянської коси досліджує  О.В. Давидов [6] , а саме 

вивчає антропогенний фактор впливу на абразійні процеси. 
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