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УДК 551.435.36 

Олександр Непша, Аліна Кожаєва 

(Мелітополь, Україна) 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

БОТІЄВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОЇ ДІЛЯНКИ 

ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 

 

До екзогенних геолого-геоморфологічних процесів, які мають 

найбільший вплив на формування берегових схилів узбережжя Азовського 
моря, відносяться абразія, зсуви, обвали, акумуляція. В залежності від 

поширення та інтенсивності того чи іншого процесу, на узбережжі 

Азовського моря виділяються певні типи берегів. Ботієвська абразивно-зсувна 

ділянка відноситься до абразійно-зсувного типу берегів. 
Ключові слова: Азовське море, узбережжя, абразія, зсуви, відклади.  

Exogenous geological and geomorphological processes that have the 

greatest influence on the formation of coastal slopes of the Azov Sea include 

abrasion, landslides, landslides, and accumulation. Depending on the distribution 
and intensity of a process, certain types of shores are allocated on the Azov Sea. 

Botievskaya abrasive-shearing site belongs to the abrasive-shear type of coast. 

Key words: Azov sea, coast, abrasion, landslides, deposits. 

 
Абразійно-зсувний тип берегів характеризується висотою понад 20 м, 

складений переважно четвертинними глинистими породами з прошарками 

нещільних геологічних порід палеоген-неогенового віку. Берегова лінія на 

таких берегах відступає зі швидкістю 0,1–2,0 м/рік. Швидкість донної абразії 
0,005–0,032 м/рік. Розвиток берегів відбувається в умовах дефіциту наносів [9; 

15]. 

Процеси абразії поширені практично у межах всього північного 

узбережжя Азовського моря. Це явище зумовлено тривалим, безперервним і в 
даний час повільним тектонічним процесом – трансгресією моря. Швидкість 

підняття рівня моря, за даними багаторічних спостережень (1923–2005 рр.) до 

1980 р. складала в середньому 0,1 см/рік, а після 1980 р. і до теперішнього часу 

складає 1,0 см/рік [6, с. 242; 7, с. 32]. Це змінює базис абразії і викликає 

переробку берегів Азовського моря. Інтенсивність абразії знаходиться в 

прямій залежності від хвильового і рівневого режиму моря, що в свою чергу 

залежить від сили і напряму вітру [8,с.78]. Останні 40 років панують східні 

(25,6%), північно-східні (18,6%) і південні (15,1%) вітри. Найчастіше 
спостерігаються слабкі і помірні вітри до 8 м/с, повторюваність яких за цей 

період склала 69,7%. За даними спостережень з 1980 по 2010 рр. [10, с. 58] на 

підходах до північного узбережжя панують вітри східних (19%), південних 

(16,6%), північно-східних (15,4%) і південно-східних (12,1%) румбів. 
Найбільш руйнівними є хвилі висотою 0,25–1,0 м і більше 1,0 м південних 

ГЕОГАФІЯ І ГЕОЛОГІЯ 
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(13%), південно-східних (6,3%) і східних (2,3%) румбів. У межах активних 

абразійних ділянок берега величина розмиву досягає 14–15 м3/рік з одного 

погонного метра берега [7, с. 35]. 

Ботієвська абразійно-зсувна ділянка північного узбережжя Азовського 
моря розташована на березі Обитічної затоки в 1,0 км на захід від гирла 

р. Корсак [13, с. 76; 14]. На початку 70-х рр. ХХ ст. довжина ділянки складала 

760 м, а на сьогодні довжина її збільшилась майже вдвічі і складає 1500 м. 

Абсолютні відмітки прибровочної частини плато знаходяться в межах 24–28 м. 
У геологічній будові ділянки беруть участь такі комплекси порід [1, с. 138; 3, 

с. 125]: 

1) комплекс четвертинних еолово-делювіальних суглинків з 

прошарками викопних ґрунтів; 
2) горизонт нижньочетвертинних-верхньопліоценових делювіально-

колювіальних червоно-бурих суглинків; 

3) комплекс верхньопліоценових алювіальних глин з лінзами і 

прошарками піску; 
4) комплекс морських відкладів куяльницького ярусу (глина, алеврити) 

(рис. 1). 

Покривні відклади представлені четвертинними еолово-делювіальними 

лесоподібними суглинками у вигляді палевих або палево-бурих, середніх до 
легких щільних суглинків з вертикальною окремістю твердої, а з глибиною 

напівтвердої консистенції, з численними стяжіннями дрібнокристалічного 

гіпсу. Потужність покривних відкладів 19-20 м. Місцями в цій товщі 

зустрічаються горизонти похованих ґрунтів (суглинки бурі важкі) і сірі подові 
глини (потужність 1–2 м) [2, с. 130]. 
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Рис. 1. Геологічний розріз зсувного схилу Ботієвської ділянки 

 

Умовні позначки: 
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Основним горизонтом деформації в зоні розвитку зсувів є горизонт 

важких червоно-бурих суглинків і комплекс зеленувато-сірих 

верхньопліоценових глин. Потужність суглинків коливається в межах 2,5–5,0 

м, покрівля цього горизонту знаходиться на відмітках 7–8 м над рівнем моря. 
Падіння покрівлі шару і зменшення його потужності спостерігається в 

східному напрямі. Потужність верхньопліоценових відкладів 14–15 м. Вони 

представлені перешаруванням сірих, світло-сірих із зеленуватим відтінком, 

жовто-бурих глин сильно тріщинуватих, з численними лінзами і прошарками 
дрібнозернистого водонасиченого піску. У підошві алювіальних 

верхньопліоценових відкладів залягають піски білі із зеленуватим відтінком, 

тонкозернисті, місцями глинисті. Потужність пісків 1–3 м. Підстилає 

верхньопліоценові відклади товща тонкошаруватих алевритів куяльницького 
віку. У покрівлі алевритів місцями зустрічаються прошарки дуже щільної 

буро-сірої глини з великою кількістю фауни хорошої збереженості. Покрівля 

куяльницьких відкладів знаходиться на відмітках -9,5…-10,0 м. Розкрита 

потужність алевритів 5,5 м. Відклади куяльницького ярусу є підошвою 
(жорсткою основою) сповзаючих ґрунтів [4]. 

Гідрогеологічні умови Ботієвської ділянки визначаються наявністю 

водоносного горизонту в пісках верхньопліоценових відкладів. Ці піски 

приурочені до товщі зеленувато-сірих глин і залягають в ній у вигляді лінз і 
малопотужних шарів. Більш-менш сформований горизонт пісків залягає у 

підошві алювіальних відкладів і має потужність до 3 м. Перший (верхній) 

підгоризонт знаходиться в межах -0,3…-4,0 м, другий – від -5,5 до -10,0 м – до 

підошви тонкозернистих пісків. Напір верхнього водоносного підгоризонту 
коливається в межах 2,–-4,7 м (в середньому 3,5 м), нижнього підгоризонту 

8,4–11,0 м (в середньому 9,2 м). Рівні нижнього підгоризонту встановлюються 

на 0,5-0,8 м нижче у порівнянні з верхнім. Напрям потоку 

верхньопліоценового водоносного горизонту східний у бік моря і гирла р. 
Корсак. Мінералізація підземних вод верхнього і нижнього підгоризонтів дещо 

відрізняється. Води верхнього підгоризонту більш солонуваті. Жорсткість 

підземних вод верхньопліоценового горизонту також зменшується від 

верхніх горизонтів вниз. Тип води, в основному, сульфатно-хлоридно-
натрієвий [4; 12, с. 176]. 

Історія розвитку зсуву на Ботієвській зсувній ділянці представляє 

собою складний просторово-часовий процес, який, найвірогідніше, відбувався 

наступним чином: при відмітках урізу плато менше 25 м тенденція берегового 
схилу спрямовувалася до обвальних процесів. За морфологією кліф мав 

вигляд, близький до вертикального. Оскільки ухил поверхні плато 

спрямований у бік моря, то з відступанням берегового обриву внаслідок 

розмиву висота його досягла критичної позначки – до 26 м. Ґрунти в основі 
берегового обриву виявилися в перенапруженому стані. Тиск з боку покривної 

товщі перевищив опір ґрунтів зрушенню, відбулося їх роздавлювання і 

вичавлювання у бік моря. Деформації проявлялися, в основному, в глинах 

верхньопліоценового віку. Частково деформації траплялися і в червоно-бурих 
важких суглинках. Покривні відклади, що представлені товщею палево-бурих 

лесоподібних суглинків, в початковій стадії зсуву ніяких змін не зазнають. 
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Верхня частина блоку, який відокремився, зберігає свою монолітність. Надалі 

відбувається активний розмив зсувного тіла морськими водами. Нові зсуви 

виникають раніше, ніж старе зсувне тіло буде повністю розмитим, оскільки 

висота схилу перевищує критичну висоту вертикального укосу [2, с. 131]. 
Поверхня зміщення, яка обмежує блок останньої генерації, в площині 

розрізу є другим колом. Радіус дуги залежно від висоти зсувного схилу рівний 

32–37 м. На поверхні зміщення можна виділити три зони, відмінні одна від 

одної за характером взаємодії блоку, що відривається, з корінним 
(непорушеним) схилом. Верхня частина траєкторії (близько 15–18 м) – зона 

відриву. Характеризується тим, що вздовж неї відбувається відрив по поверхні 

вертикальної товщі лесоподібних суглинків. Ця зона утворює кут з горизонтом 

70–90°. Друга зона – зона зрізу. Тут відбувається зріз ґрунтів-суглинків під 
кутом до залягання шарів. Ця зона приурочена до червоно-бурих суглинків і 

верхньопліоценових алювіальних відкладів. По відношенню до горизонту 

поверхня зміщення має кути 20–50°. Нижня зона є зоною ковзання. Поверхня 

тут майже горизонтальна, з невеликим похилом у бік моря. По цій поверхні 
відбувається ковзання блоку і зменшення утримуючих сил. Ця ділянка 

поступово переходить у загальну поверхню зміщення, вироблену попередніми 

обвальними генераціями [2, с. 132]. 

На початковій стадії зміщення блоку відбувається майже вертикальне 
його просідання. Поверхня блоку трохи закидається в сторону плато. Ґрунти 

основного горизонту деформації роздавлюються і вичавлюються у бік моря. У 

разі примикання до зміщеного блоку зсувного тіла попередньої генерації, воно 

чинить опір «вичавлюванню» з утворенням області стиснення. Розрядка 
певною мірою відбувається за рахунок подрібнення і розчленування верхньої 

частини блоку покривних суглинків. Блок розколюється, подальший його зсув 

відбувається диференційовано. Частина, прилегла до корінного схилу, 

зміщується швидше за рахунок роздавлювання порід в основі. Передня 
частина, навпаки, здіймається по відношенню до задньої частини блоку. В 

результаті штовхаючої дії блоку на зсувне тіло попередньої генерації, 

попереду останнього також виникає зона стиснення, яка проявляється у 

вигляді валу витискання. 
Масштабність зсувного процесу залежить від відміток висоти 

прибровочної частини плато. Зсувні процеси на Ботієвській ділянці 

активні [5, с. 138; 11, с. 142]. 
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ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

УКРАЇНИ 

 
На основі науково-технічної літератури автори мали спробу 

розглянути гідрогеологічні умови формування підземних вод основних 

гідрогеологічних районів України. Встановлено, що вони відрізняються за 

сукупністю основних природних факторів, які визначають закономірності 
формування, розподілу, складу і умов експлуатації підземних вод. 

Ключові слова: гідрогеологічні умови, водоносний шар, підземні води, 

корисні копалини, артезіанський басейн. 

On the basis of scientific and technical literature, the authors attempted to 
consider the hydrogeological conditions for the formation of underground water in 

the main hydrogeological regions of Ukraine. It is established that they differ in a 

set of basic natural factors that determine the patterns of formation, distribution, 

composition and conditions of exploitation of groundwater. 
Key words: hydrogeological conditions, aquifer, underground waters, 

minerals, artesian basin. 

 

Підземні води є одним з найважливіших об’єктів надр. Вони мають 
стратегічне значення як надійне та якісне джерело питного водопостачання 

населення. Крім того, підземні води є джерелом лікувальної, 

теплоенергетичної та гідромінеральної сировини [14, с. 62-66; 17, с.  202-206; 

21,с. 39-41]. 
Підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного 

значення. Вони мають подвійну природу: з одного боку, це рухома корисна 

копалина, яка циркулює в гірських породах і її використання потребує 

видобутку з надр, а з другого – це частина загальних водних ресурсів планети, 
яка активно взаємодіє з поверхневими водами, атмосферою та іншими 

компонентами природного середовища. У зв’язку з цим, ресурси підземних 


