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активна абразія (1-5 м/рік) спостерігається в південно-західній і північно-
східній частинах ділянки.        
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВОСТРОВА 

БИРЮЧИЙ (КОСА ФЕДОТОВА)  
 

Район дослідження розташований в південно-східній частині 

Причорноморської западини на півострові Бирючий (коса Федотова) північного 

узбережжя Азовського моря. 
В геоморфологічному відношенні материкова частина району дослідження 

представлена верхньопліоценовою терасою Азовського моря. Висота тераси 20-
40 м, поверхня її рівна зі слабким ухилом до моря. Терасу розчленовують 

лимани Утлюцький, Болградський Сивашик, Молочний, які глибоко врізаються 

в сушу. Береговий схил тераси обривистий, досягає  30 м. Західна частина 
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півострова Бирючий – це лиманна тераса, східна представлена сучасними 

морськими відкладами [6, с.5]. 
Коса Федотова з’єднує півострів Бирючий з материком, її довжина складає 

23 км, ширина – 0,4-1,0 км. Разом з півостровом Бирючим Федотова коса має 

довжину 45 км. Під час штормів коса розмивається. Наносний піщано-
глинистий півострів Бирючий має довжину 20 км, ширину 5 км. Абсолютні 

відмітки – від 0,5 до +5,0 м. З заходу він омивається водами Утлюцького 

лиману, зі сходу – Азовським морем. Зі сторони Утлюцького лиману берегова 

лінія півострова розчленована численними затоками, розділеними  мисами. 

Поверхня низька. Піски Федотової коси та півострова Бирючий підвержені 

еоловій переробці [3, c.115].  
Для рельєфу півострова Бирючий характерною ознакою є чергування 

від’ємних форм поверхні позитивними. При цьому як від’ємні так і позитивні 

форми поверхні мають різноманітні розміри та обриси. В більшості вони 

витягнуті з північного заходу на південний схід, тобто паралельно  

простиранню півострова, це, зазвичай, замкнуті пониження. В залежності від 

глибини вони бувають заболочені, з прісноводною рослинністю, рідше – з 

галофітами (рис. 1). Крім того для рельєфу півострова характерна наявність 

озер та заток, які далеко заходять вглиб півострова (особливо в північно-
західній, пониженій її частині), які під час нагонів заливаються водою [1, с.84-
85]. 

 
Рис.1. Галофітна рослинність півострова Бирючий [6]. 

 
На північно-західному і західному березі коси розміщені декілька 

мілководних бухт.  Невеликі судна зазвичай заходять в бухти південно-західної 
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кінцівки коси – бухта Рибач’я (сама північна бухта) та бухта Маячна (південна) 

(рис. 2). Вздовж західного і північно-західного берегів коси лежить велика за 

площею  відмілина з глибинами менше 5 м. 
В геологічній будові півострова Бирючий  приймають участь породи від 

крейдового до четвертинного періодів, які залягають на докембрійському 

кристалічному фундаменті. 

 
 
Рис. 2. Південно-західна кінцівка півострова Бирючий – бухта Рибач’я [6]. 
 
Загальна потужність відкладів в районі досягає 1500-2500 м. Кристалічний 

фундамент занурюється в південно-західному напрямку в тому ж напрямку 

збільшується потужність та глибина залягання усіх стратиграфічних комплексів 

порід. В результаті розвідувальних робіт в минулі роки (починаючи з 50-х років 

минулого століття), більш-менш вивчена верхня частина розрізу, починаючи з 

нижнього міоцену [6, с. 6] (рис. 3). 
Неогенова система (Ν) 
Середній міоцен (Ν1

2) 
В підошві залягають олігоценові відклади представлені переважно 

вапняками, пісками, глинами, загальною потужністю 5,0-30,0 м. На півострові 

Бирючий в основі карангатських відкладів залягають пісковики та 

конгломерати. Нерозчленовані чокракські та конські відклади розповсюджені 

по всій площі, представлені вапняками та пісковиками з прошарками глинистих 

пісків. Потужність відкладів на півострові Бирючий – 2,0-7,0. 
Верхній міоцен (Ν1

3) 
Нижньо-середньосарматський підрегооярус (Ν1 

3S1+2) 
Розповсюджений по всій площі району дослідження. Представлений 

світло-сірими кавернозними вапняками, місцями з прошарками пісків, глин 
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загальною потужністю 45,0-150,0 м. Вапняки залягають на відкладах 

середнього міоцену, перекриваються верхньосарматськими або пліоценовими 

відкладами. 
Верхньосарматський підрегооярус (Ν1S3) 

Представлений вапняками сірими, світло-сірими черепашковими, іноді 

оолітовими з прошарками глин. Перекриваються в основному кіммерійськими 

відкладами пліоцену. Потужність відкладів на півострові Бирючий  - 45,0 м. 
Меотичний регіоярус (Ν1m) 

Розповсюджений на захід від Утлюцького лиману, на решті території 

розмитий. Складений вапняками світло-сірими, жовтуватими оолітовими, 

кавернозними. Потужність відкладів – 8,0-12,0 м. 

 
 

Рис. 3.  Геологічний розріз по лінії півострів Бирючий - с. Степок - 
Федотова коса [4, с.47]. 

 
Умовні позначення: 1. суглинки лесовидні, леси; 2. а – суглинки, б – 

суглинки з похованими ґрунтами; 3. гігроморфні ґрунти; 4. червоно-бура глина 

(комплекс похованих червоно-бурих ґрунтів); 5. глина сіра, темно-сіра, 

зеленувато-сіра; 6. глина піщаниста; 7. глина алевритова; 8. алеврит; 9. пісок; 

10. пісок алевритовий; 11. черепашка в піску; 12. пісок глинистий; 13. пісок 

мулистий; 14. вапняк; 15. пісковик; 16. рештки рослин; 17. конкреції (СаСО3); 
18. границя між стратонами; 19. границя між літологічними різновидами; 20. 

тектонічні порушення; 21. номер свердловини по першоджерелу; 22. морські, 

лиманно-морські відклади; 23 голоценові відклади; 24. нижньо-середньо-
верхньонеоплейстоценові відклади; 25. еоплейстоценові відклади; 26. 
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куяльницькі відклади; 27. кіммерійські відклади; 28. сарматські відклади 

(нижньо-, середньо-, верхньосарматські); 29. карангатські відклади; 30. мул. 
Пліоцен (Ν2) 

Представлений відкладами кіммерійського та куяльницького ярусів. 

Кіммерійські відклади розповсюджені по всій площі району дослідження, 

представлені глинами, алевритами, пісками, пісковиками. Глини сірі, світло-
сірі, зеленувато-сірі з прошарками піску. Піски світло-сірі та сірі 

дрібнозернисті, глинисті. Потужність кіммерійського ярусу – 30-60 м. 
Куяльницькі відклади розповсюджені по всій території півострова 

Бирючий, представлені пісками та глинами. Піски сірувато-зелені, жовті, 

кварцові, дрібнозернисті. Глини сірі, темно-сірі, піщанисті. Загальна 

потужність відкладів на півдні району дослідження досягає 45. м. Залягають без 

перерви на кіммерійських відкладах, перекриваються четвертинними 

відкладами. 
Четвертинна система (Q) 

Представлена нижньо-, середньо-, верхньочетвертинними та сучасними 

відкладами. 
Нижньочетвертинні відклади 

Еолово-делювіальні відклади (vdІ) складені червоно-бурими суглинками та 

бурими глинами потужністю 5,0-6,0 м, сірими та жовтими різнозернистими 

пісками потужністю 6,0-10,0 м. перекриваються двома ярусами лесовидних 

верхньо-середньочетвертинних суглинків. 
Середньочетвертинні відклади 

Еолово-делювіальні відклади (vdІІ) представлені жовто-бурими суглинками 

потужністю 5,5-15,0 м. До нерозчленованих середньо-верхньочетвертинних 

відкладів відносяться еолово-делювіальні жовто-бурі суглинки потужністю 

10,0-20,0 м, а також еолові жовто-бурі дрібнозернисті глинисті піски 

потужністю 0,5-1,0 м. 
Верхньочетвертинні відклади 

Еолово-делювіальні (vdІІІ)  палево-жовті лесовидні суглинки, алювіальні 

піски, суглинки та глини. Сучасні відклади представлені прибережно-
морськими пісками та черепашкою потужністю 3,0-15,0 м, лиманними 

блакитно-сірими дрібнозернистими пісками, мулистими глинами потужністю 

до 10,0 м. 
Сучасні відклади – голоцен (Н) 

Представлені сучасними морськими та лиманно-морськими відкладами 

(mН,lm) – прибережно-морські піски та черепашники  потужністю 3,0-15,0 м; 

лиманні зеленувато-сірі дрібнозернисті піски, мулисті глини, піщанисті 

суглинки потужністю до 10,0 [5, с.6-7]. 
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НАУКОВІ НАПРАЦЮВАННЯ МОРСЬКИХ ГЕОЛОГІВ АН (НАН) 

УКРАЇНИ В АКВАТОРІЇ СВІТОВОГО ОКЕАНУ 
 

У останні роки ми є свідками зростаючого інтересу дослідників із різних 

галузей геологічних наук до вивчення природи тієї частини планети Земля, яку 

покривають води Світового океану. Цей закономірний інтерес продиктовано, у 

першу чергу, логікою поширення наукового пізнання кожної з галузей 

геологічної науки із метою розкриття глобальних закономірностей 

геодинамічної еволюції Землі. По-друге, він визначається необхідністю 

вивчення специфічної будови рельєфу дна і геодинаміки підводних надр із 

метою виявлення закономірностей генерації і локалізації різних видів 

мінеральних ресурсів на морському дні та в його надрах. 
Нижче ми зупинимося на вагомих теоретичних напрацюваннях світового 

рівня українських вчених у геологічній науці, які були здійснено «за 
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