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АНАЛІЗ ГЕОЛОГО-ГЕОМ ОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ 
В МЕЖАХ УЗБЕРЕЖ Ж Я КАРКІНІТСЬКОЇ ЗАТОКИ

І І;і сучасному етапі розвитку географічної оболонки значного антропогенно- 
і п ішнантаження зазнає берегова зона та прилеглі до неї прибережні території. 
1,і піких умов актуальним є питання моніторингу стану берегової зони, в ме- 
ііміч якої активно відбуваються зміни геологічного, гідрологічного та органіч
ної о середовищ [1, 2].

Як нідомо [1, 2], в межах берегової зони виділяється значне розмаїття при- 
|нщмих умов, трансформація яких спричиняє, переважно, негативні наслідки. 
« іімі- тм у , для оптимізації природокористування прибережних територій над-
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звичайно важливими є комплексні дослідження, які спрямовані на вивчення 
сучасного характеру розвитку навколишнього середовища. Одним з компонен
тів таких досліджень є геоморфологічний аналіз території, під яким слід розу
міти процес визначення генезису, еволюції та сучасного стану рельєфу, певної 
місцевості враховуючи її морфоструктурні, морфоскульптурні та динамічні 
особливості, основані на якісних та кількісних характеристиках [3].

Регіон нашого дослідження розташований в межах узбережжя Каркінітської 
затоки, яка являє собою найбільшу водойму другого порядку Чорного моря. 
Відповідна затока розташована в північно-західній частині моря, відокремлю
ючись від основної акваторії Кримським півостровом [4, 5].

В гідрографічному відношенні акваторія затоки Бакальською косою та од
нойменною банкою, поділяється на дві частини: східну та західну. Східна час
тина затоки мілководна та характеризується дуже розчленованим узбережжям, 
в межах якого виділяється значна кількість півостровів та другорядних заток. 
Західна частина затоки більш глибока та характеризується менш розчленова
ним узбережжям, в межах якого виділяються дрібні бухти [1].

В тектонічному відношенні північне узбережжя затоки розташоване в межах 
давньої Східноєвропейської платформи, а південне на поверхні молодої Скіф
ської платформи. Безпосередньо акваторія затоки розташована на поверхні 
Каркінітського прогину, який має асиметричні схили, саме тому підводні схи
ли північного узбережжя більш мілководні у порівнянні з південним [6].

В геологічному відношенні узбережжя Каркінітської затоки складено ви
ключно осадовими породами, але існують певні регіональні відмінності. Так, 
північне узбережжя складають алювіальні відклади, які представлені глинами, 
суглинками та пісками. Східне та південно-східне узбережжя затоки склада
ють еолово-делювіальні та елювіальні відклади, у вигляді лесів, суглинок та 
глин, супісків та пісків. Південно-західна частина затоки представлена елювіа
льно-делювіальними відкладами, серед яких переважають вапняки, глини, суг
линки та піски [6, 7].

У морфогенетичному відношенні узбережжя затоки розташоване на поверх
ні п’ятьох морфоструктур, які мають власний неотектонічний режим та харак
теризуються специфічними комплексами морфоскульптур. До відповідних 
морфоструктур належать: Нижньодніпровська дельтова плоска та хвиляста 
низовина, Асканійсько-Мелітопольська алювіальна (терасована) плоска низо
вина, Присиваська озерно-лиманна низовинна, Джанкойська давньоалювіальна 
плоска рівнина та низовина, а також Тарханкутська структурно-денудаційна 
хвилясто-розчленована рівнина [3].

В межах узбережжя Каркінітської затоки поширені різноманітні морфоскульп
турні комплекси, так вздовж корінних ділянок панують абразійні форми рельєфу 
у вигляді невисоких та середніх за висотою кліфів й достатньо широких бенчів. 
Кліфи у переважній більшості мають абразійний, абразійно-обвальний та абра
зійно-зсувний характер, а в межах тарханкутської частини узбережжя абразійно- 
карстовий. Бенчі переважно абразійні, але на деяких ділянках поширені бенчі те
ртя, висвердлювання, виламування та розчинення [2, 8, 9, 10].

В межах центральної частини затоки та місцями вздовж берегової зони по
ширенні морські акумулятивні форми, які складені піщаними давньоалювіаль- 
ними породами, перемитими та перевідкладеними морським хвилюванням. 
Найбільшою акумулятивною формою регіону є коса-острів Джарилгач, яка 
являє собою складне різновікове утворення, загальною площею 56 км2, при
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загальній довжині 42 км. Тіло відповідної форми складено з піщаних, черепа
шкових, лесових та суглинкових відкладів потужністю 10-15 м, які сформува
лися внаслідок морської голоценової акумуляції [5].

В структурі відповідної форми виділяють 2 складові частини, які між собою 
істотно розрізняються за морфометричними показниками:

1) вузька західна частина, яка морфологічно має вигляд берегового бару, що 
з’єднує материкове узбережжя з широкою частиною коси;

2) широка східна частина, яка є продовженням вузької ділянки, але зовні має 
вигляд острову.

Друга за розміром акумулятивна форма затоки -  Бакапьська коса, яка являє 
собою подвійну обрамляючу косу з гачкоподібною кінцівкою. Вона витягнута 
з південного заходу на північний схід і глибоко вдається в акваторію Каркініт- 
ської затоки Чорного моря. В центральній частині коси розташовано подібне 
до лагуни озеро, яке періодично з ’єднується із акваторією затоки через прорви.

Північніше від Бакальської коси сформувалася підводна акумулятивна фор
ма -  підводний бар -  Бакапьська банка. Вона була утворена за рахунок того ж 
самого вздовжберегового потоку наносів який сформував і Бакальську косу, 
але в умовах більш низького рівня моря [1, 2, 5].

Також варто зазначити, що в межах берегової зони Каркінітської затоки на
були істотного поширення динамічно-нейтральні береги із вітровою прису- 
хою, які характеризуються специфічним комплексом морфоскульптур. Вони 
поширенні вздовж мілководних ділянок корінного та акумулятивного узбе
режжя затоки.

Проведений нами аналіз геоморфологічних умов узбережжя Каркінітської 
затоки, дозволив зробити наступні висновки:

1. Узбережжя Каркінітської затоки займає прикордонне положення, розта
шовуючись в зоні Каркінітсько-Сиваських прогинів, які утворені між давньою 
Східноєвропейською та молодою Скіфською платфорами.

2. Регіон нашого дослідження складений виключно осадовими породами, 
серед яких панують глини, суглинки та піски.

3. Береги відповідної затоки сформовані в межах шести морфоструктур, 
п’ять з яких мають акумулятивний генезис. Найбільші площі займає Дніпров
ська дельтова низовина.

4. Серед морфоскульптурних комплексів панують абразійні, динамічно ста
більні або вітроприсушні та тіла морських акумулятивних форм.
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