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ГОЛОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ 

БЕРДЯНСЬКОЇ ТА ОБИТІЧНОЇ КІС (ПІВНІЧНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ 

АЗОВСЬКОГО МОРЯ)  
Розглянуті особливості поширення голоценових відкладів на Бердянській та Обитічній косах 

Азовського моря. Наведена характеристика еолових, морських та лиманно-морських, делювіально-

колювіальних, пролювіально-делювіальних відкладів. 

Рассмотрены особенности распространения голоценовых отложений на Бердянской и 

Обиточной косах Азовского моря. Дана характеристика эоловых, морских и лиманно-морских, 

делювиально-колювиальных, пролювиально-делювиальных отложений. 

The issue discusses pecularities of holocene deposits wide spreading at Berdyansk and Obitochna spits of 

Azov Sea. Characteristics aeolian, sea and liman-sea, deluvio-colluvium, alluvium fan-deluvium deposits are 

given. 

На північному узбережжі Азовського моря, в межах Причорноморської низовини (її 

Приазовської частини), широко розвинуті четвертинні відклади. Залягають вони, 

головним чином, незгідно на підстелюючих їх породах і утворюють поверхню мезо-

кайнозойського структурного поверху території.  

В рамках створення Державної геологічної карти України - 200 роботи щодо 

вивчення четвертинних (плейстоценових та голоценових) відкладів є вкрай 

актуальними. Багаторічні дослідження тектоніки, геології та історії геологічного 

розвитку південних схилів Українського кристалічного щита та Причорноморської 

низовини, до якої належить коси, зазначені у багатьох провідних роботах вчених 

України, Росії [1, 6, 8 та ін.]. Сучасні дослідження кіс Азовського моря розкриті в 

роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: Г.Г. Матішова [2], О.В. Давидова [4], П.Д. 

Ломакіна, А.І. Чепіженко, А.А. Чепіженко [7], О.В. Непша [10-13] та ін. 

При підготовці статі нами використовувались результати особистих польових 

досліджень, які виконувались в межах науково-дослідної теми кафедри «Динаміка 

геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря та 

їх екологічні наслідки», а також фондові матеріали Приазовської комплексної 

геологічної партії (м. Волноваха) [5] та Бердянської геологорозвідувальної експедиції 

[3,6]. 

Голоценові утворення поєднують різноманітну за генезисом групу порід, до якої 

входять континентальні (елювіальні, колювіальні, алювіальні, еолові, делювіально-

колювіальні, пролювіально-делювіальні, алювіально-делювіальні), морські та лиманно-

морські відклади. Завданням нашого дослідження є вивчення голоценових відкладів на 

Бердянській та Обіточній косах та їх прикореневих частинах з метою уточнення 

регіональної стратифікації, відтворення палеогеографічних та палеоекологічних умов 

території, що дозволить остаточно встановити історію геологічного розвитку 

Північного узбережжя Азовського моря. 
Голоценові еолові (vН) відклади виділено на морському узбережжі в межах коси 

Обіточної, на островах біля Бердянської коси, де вони складають невисокі (до 3 м) 

кучугури морських пісків, не задернованих рослинністю. Представлені вони жовтувато-

сірими дрібно-тонкозернистими кварцовими пісками, потужністю 0,5-3,0 метра. 

Утворилися в результаті перевівання сухих пляжних пісків у голоценовий час [5, с.45]. 

Голоценові морські та лиманно-морські (m,lmНаč) відклади азово-чорноморського 

горизонту поширені вузькою смугою вздовж сучасного узбережжя Азовського моря, за 

межами Обіточної та Бердянської кіс. Ширина смуги розвитку морських(mНаč) 

відкладів звичайно становить від декількох до 50 м, і тільки в західній частині базису 

Бердянської коси вона збільшується до 1 км. Представлені ці відклади білими, світло-

сірими різнозернистими пісками кварц-польовошпатовими з домішкою темноколірних 

мінералів. У пісках міститься багато битих мушель молюсків, особливо на пляжах. По 

їх тиловому краю спостерігаються включення гравію і дрібної гальки кристалічних 



порід, пісковику, вапняку та карбонатних конкрецій [5, с.45]. Іноді кількість мушель 

переважає над піщаним матеріалом, утворюючи прошарки потужністю до 2,1 м. Деякі 

мінерали, що містяться в голоценових морських відкладах, містять радіоактивні 

елементи (циркон, апатит, монацит та ін.). На пляжі в результаті хвильової діяльності 

моря утворився проверсток темного й сірого шліху, потужністю кілька сантиметрів, що 

створює підвищений фон гамма - і бета-випромінювання, який перевищує санітарні 

норми. Потужність морських відкладів у межах пляжу, розвитого в корінному березі, 

досягає 4,8 м (у підніжжі Бердянської коси). 
Радіоактивні піски утворились в результаті природних геологічних процесів. 

Основними радіоактивними елементами в них являється торій-232 та продукти його 

розпаду. Рівні гамма-випромінювання в місцях скопичення радіоактивних пісків в 

середньому складає 50-300 мкР/год, але радіоактивність пісків на Білосарайській і 

Бердянській косах в деякі роки може досягати до 900-1000 мкР/год [3, с. 15-16, 

13,с.382]. 

Морські, лиманно-морські відклади азово-чорноморського горизонту (m,lmНаč) 

розвинуті на косах Бердянській й Обитічній і являють собою перешарування морських 

пісків і власне лиманно-морських утворень. Останні складені темно-сірими до чорних 

піщанистими мулами, в яких містяться мушлі молюсків та їх детрит. Підтвердження 

цього ми спостерігаємо в свердловинах [3]. Свердловина №134 на косі Обіточній 

розміщена на 5,0 км на південь від південної окраїни с. Камишеватка в основі коси (на 

корінному березі). Зверху вниз тут спостерігаються: 

0,0-0,8 м – грунтово-рослинний покрив; 

0,8-4,6 м. - суглинок від палевого (до 2 м) до палево-жовтого, мікропористий, 

середній, пилуватий, з включенням дрібних зерен кварцу і польового шпату, в окремих 

інтервалах з друзами крупнокристалічного гіпсу, з ходами черв’яків виконаних 

гумусовим матеріалом з ознаками і бобовинами гідроокисів марганцю; 

4,6-9,7 м – суглинок жовтувато-коричневий, пористий, важкий, тонко-пилуватий з 

включеннями дрібних і середніх зерен (до 1,5 мм кварцу, польового шпату і карбонатів, 

з друзами дрібнокристалічного гіпсу, з примазками і бобовинами гідроокисів 

марганцю, в кінці інтервалу (з 8,0 м) - з лінзами і гніздами зеленувато-сірої і темно-

сірої глини і включеннями середньозернистого кварц-польовошпатового піску [3; 5, 

с.569-570]. 

Свердловина №162 розміщена в середній частині коси Обитічної. Зверху вниз 

спостерігаються: 

0,0-8,7 м – пісок від жовтуватого до бурувато-сірого кольору, переважно 

дрібнозернистий, польовошпатово-кварцовий, з великою кількістю битих мушель 

молюсків. Крім кварцу і польового шпату в незначній кількості зустрічаються зерна 

темно кольорових мінералів (ільменіт, моноцит, рогова обманка). По всьому шару 

зустрічаються поодинокі вуглувато обкатані зерна кварцу і польового шпату розміром 

від декількох мм, рідко до 1,0-1.5 см. Фауна молюсків представлена формами і 

розмірами, де переважає Саrdium еdule L. Мушлі переважно товстостінної з ребристою, 

рідше з гладкою поверхнею. Нерідко зустрічаються дрібні (1-3 мм) спірально-конічні 

форми. Розміри мушель від 0,3 см до 3,0 см. [3; 5, с.588-589]. 

Свердловина №163 розміщена в південній частині коси Обитічної. Зверху вниз 

поширені відклади: 

0,0-5,0 м – сучасні мушлі, перемішані з жовтувато-сірим різнозернистим, переважно 

середньо-крупнозернистим польовошпатово-кварцовим піском; зерна 

вуглуватообкатані, рідше добре обкатані. По всьому інтервалу зустрічається гравій і 

галька кварцу та інших кристалічних порід плоскої і округлої форми, розміром від 0,5 

до 1,5 см (епідотизований граніт). Мушельний матеріал складається із битих, рідше 



цілих стулок мушель молюсків сучасних видів, з переважанням світло забарвлених 

форм, часто обкатаних. Присутні як тонкостінні, так і товстостінні стулки мушель;  

5,0-10,3 м – мушлі, перемішані з сірим різнозернистим, переважно 

середньозернистим польовошпатово-кварцовим піском, з незначною кількістю дрібних 

зерен темно кольорових мінералів, форми зерен вуглувато-обкатані (рогова обманка, 

епідот, апатит, сілліманіт). Фауна представлена темно-сірими (переважає), рідше 

жовтувато-сірими уламками, рідше цілими стулками, розмірами від декількох мм до 2,0 

см, з ребристою і гладкою поверхнею, з тонкими і товстими стінками; 

10,3-13,0м – мушлі з домішками сірого піску різнозернистого, переважно 

середньозернистого, польовошпатово-кварцового піску різнозернистого, переважно 

середньозернистого, польовошпатово-кварцового піску з незначною кількістю темно-

кольорового, із зернами вуглуватої окатаності (уламки гранітоїдних порід). Мушельний 

матеріал представлений битими і цілими стулками [3; 5, с.608-609]. 

Морські і лиманно-морські відклади розвинуті по всій площі Бердянської коси, де 

вони представлені пісками, мулами, глинами. По генезису і літологічному складу ці 

накопичення нерідко подібні з акчагильськими, що ускладнює проведення меж між 

ними. Загальна потужність четвертинних відкладів коливається в широких межах – від 

декількох метрів на схилах до 50-75 м на косі [1]. Їх можна прослідкувати в геологічних 

оголеннях на Бердянській косі. 

Морські і лиманно-морські голоценові відклади Бердянської коси представлені в 

свердловині № 1-А, що розміщена в її середній частині. Зверху вниз спостерігаються: 

0,0-7,0 м – пісок світло-сірий, різнозернистий, з великою кількістю мушель; 

7,0-12,5 м – пісок глинистий; 

12,5-22,0 м – мули зеленуваті, щільні; 

22,0-34,0 м – глина темно-сіра, піщана; 

34,0-38,0 м – пісок світло-сірий середньозернистий з мушлями. 

Свердловина №417-В пробурена в південній частині Бердянської коси. Зверху вниз 

поширені відклади: 

0,0-11,0 м – пісок світло-сірий, дрібнозернистий; 

11,0-22,8 м – глина темно-сіра, жирна; 

22,8-24,0 м - глина світло-коричнева; 

24,0-26,5 м – пісок жовтувато-сірий, прозорий; 

26,5-43,8 м – пісок жовтувато-сірий, дрібнозернистий.  

В межах Обитічної коси в голоценових морських, лиманно-морських відкладах 

виявлені мушлі молюсків, що характерні для азово-чорноморського горизонту 

голоцену: Саrdium еdule L., С. ехiguum Gm. in L., Сhіоnе gallina (L.), Рарhіа rиgаtа 

(В.D.D.), Аbrа оvаtа (Рhіl.), Сеrithidium pusillum (Jеffr.), Муtilus sp., Teodoxus pаllasi 

(Zindh), Rissoa splendida (Eichw.) (визначення наукового керівника доктора геол. наук 

Л.М. Даценко). 

Делювільно-колювіальні (dсН) відклади розвинуті на береговому схилі Бердянської 

коси та на правому схилі долини р. Берди. Картуються вони у вигляді смуг завдовжки 

2,2-14,0 км і завширшки 200-600 м. Раніше вони являли собою такі ж обвально-осипні і 

зсувні породи. Але у зв'язку з припиненням абразійних процесів і підмиву берега р. 

Берди відбулася стабілізація схилу. Літологічний склад делювію-колювію - суглинки, 

супіски, піски, глини піщанисті, галечники. Порівняно з колювіальними вони є більш 

ущільненими. Потужність делювію-колювію становить 2,3 - 13,3 м. 

Пролювіально-делювіальні (pdH) утворення широко розвинуті на Бердянській косі, 

утворилися в результаті діяльності тимчасових водних потоків після інтенсивних злив і 

наступного виносу розмитих глин і суглинків з балки, що розсікає корінний схил м. 

Бердянськ, на положисту поверхню коси. Пролювіально-делювіальні відклади 



залягають у вигляді типового конуса виносу розміром 1,4х1,4 км на поверхні 

голоценових морських, лиманно-морських відкладів. Вони складені бруднувато-

бурими суглинками, супісками з включеннями жорстви та щебеню кристалічних порід. 

потужність їх досягає 5,5 м. 

Сучасна динаміка узбережжя Азовського моря є актуальною науковою і практичною 

проблемою. Подальша експлуатація узбережжя Азовського моря, особливо з 

рекреаційною метою потребує удосконалення схем захисту берегів, створення систем 

літомоніторінгу, який дозволяє контролювати зміни у літосфері, що відбуваються 

внаслідок господарської діяльності. Тому подальші дослідження голоценових відкладів 

північноазовських кіс необхідні для пізнання як природних ритмів і циклів, так й 

регіональних змін палеогеографічних умов. 
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