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Постановка проблеми. Щодо необхід-
ності врахування постулату про наявність тіс-
них взаємозв’язків між різними складниками 
природного середовища, а також у констатації 
еколого-геоморфологічних проблем певних 
морфокліматичних зон у контексті особливос-
тей господарської діяльності вже давно немає 
сумніву. У цьому ж повідомленні здійснено 
аналіз можливості узгодження ареалів гене-
тичних типів та різновидів ґрунтового покриву 
інтенсивно освоєного регіону Північного При-
чорномор’я з таксонами геоморфологічного 

районування, з морфогенетичними катего-
ріями рельєфу земної поверхні, з окремими 
топографічними та генетично однорідними 
поверхнями, з простими та складними поверх-
нями різної морфології, експозиції, морфоме-
тричними показниками (вертикальне та гори-
зонтальне розчленування, крутизна схилів). 
Актуальність такого підходу важлива і своє-
часна, зважаючи на наявність низки проблем 
економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження здійснювалося як на терито-
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рії регіону в цілому, так і на ключових ділянках, 
які загалом репрезентують найбільш показові 
особливості орографічного, геоморфологіч-
ного та палеогеографічного характеру, поши-
рення і якості ґрунтового покриву. У межах 
обраних ключових ділянок є значні відмінно-
сті у характері межиріч, які характеризуються 
різною енергією рельєфу (ділянки з різними 
показниками вертикального та горизонталь-
ного розчленування), що обумовлює потенціал 
сучасних геоморфологічних процесів, причет-
них до генезису та трансформації ґрунтового 
покриву регіону.

Завдяки аналізу теоретичних та методич-
них уявлень [10] було сформовано алгоритм 
еколого-геоморфологічного аналізу форму-
вання, використання та деградації ґрунто-
вого покриву центральної частини Північного 
Причорномор’я, який ґрунтується на поло-
женнях філософського бачення наукового 
знання. 

Постановка завдання. Мета статті – роз-
глянути та проаналізовати можливості вза-
ємної залежності ареалів генетичних типів 
і різновидів грунтового покриву інтенсивно 
освоєного регіону Північного Причорномор’я 
(рис. 1).

У цьому повідомленні представлено поетап-
ний розгляд на прикладі дослідженої території, 
різнобічної картографічної інформації, обраної 
і аналізованої в контексті теми повідомлення, її 
аналіз у поєднанні з властивостями ґрунтового 
покриву регіону.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз дрібномасштабних картогра-
фічних матеріалів. Зазвичай, на рівні значних 
за площею територій важко знайти риси 
впливу рельєфу земної поверхні на поширення 
типів ґрунтового покриву, їхньої взаємної обу-
мовленості, оскільки в утворенні рельєфу зем-
ної поверхні провідна роль належить струк-
турним чинникам, а у формуванні ґрунтового 
покриву – чинникам зонального географіч-
ного характеру. Все ж, керуючись принципом 
дослідження «від загального до часткового», 
наведемо відомості з геоморфологічного райо-
нування, геоморфологічного картографування 
та картографування ґрунтів України, які можна 
було б інтерпретувати в контексті завдань 
представленої роботи.

Аналіз «від загального до часткового» має 
мету встановити найбільш загальні закономір-
ності наявності спільних рис у поширенні пев-
них таксонів геоморфологічного районування 

Рис. 1. Алгоритм еколого-геоморфологічного аналізу формування, використання та деградації 
ґрунтового покриву центральної частини Північного Причорномор’я
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(масштаб 1:5 000 000), основних категорій кар-
тографування рельєфу (масштаб 1: 1 000 000) 
та ґрунтового покриву України (масштаб  
1: 1 430 000).

В геоморфологічному районуванні [10] від-
значимо розташування дослідженої території 
у межах Причорноморської області пласто-
во-акумулятивних і пластово-денудаційних 
низовин, сформованих тривалими процесами 
слабких тектонічних опускань. Морфолого-ге-
нетичні ознаки низовини (цілковита орогра-
фічна цілісність угруповань форм рельєфу та 
відповідність одній регіональній геоструктурі 
зі слабкою інтенсивністю тектонічних опу-
скань, з переважанням типових генетичних 
категорій рельєфу типу «межиріччя – річкові 
долини») обумовлюють її розрізнення на підо-
бласті (зі заходу на схід): а) Придобруджинська 
пластово-акумулятивна низовина на неогено-
вих і палеозойських відкладах; б) Причорно-
морська пластово-акумулятивна низовина на 
неогенових відкладах. Вони виділені з ураху-
ванням висотного положення земної поверхні, 
віку порід, що залягають під рельєфоутво-
рювальними четвертинними відкладами та 
обумовлюють відмінності у морфології зем-
ної поверхні. В свою чергу, в межах підоблас-
тей виділяються геоморфологічні райони, 
які розрізняються генетичними типами мор-
фоскульптури, а також пластики рельєфу 
та його розчленованості: 1) Татарбунарська 
пластово-акумулятивна плоска, слабко роз-
членована рівнина; 2) Нижньодунайська дель-
това та алювіальна (терасна) плоска рівнина; 
3) Західно-Причорноморська акумулятивна, 
полого-хвиляста, слабко розчленована рів-
нина; 4) Дністерсько-Бузька акумулятивно- 
денудаційна та алювіальна (давньотерасна) 
хвиляста та плоска, слабко розчленована рів-
нина; 5) Бузько-Дніпровська акумулятив-
но-денудаційна плоска, слабко розчленована 
рівнина; 6) Нижньодніпровська дельтова 
плоска та хвиляста рівнина; 7) Білозерсько- 
Токмацька алювіальна (давньотерасна) плоска 
рівнина; 8) Асканійсько-Мелітопольська алю-
віальна (терасна), плоска рівнина1.

Щодо геоморфологічного картографування 
дослідженої території, то відзначимо, що вона 
розташована у межах нахиленої у бік Чорного 
моря увалистої рівнини на неогенових відкла-
дах (межиріччя Дунай – Дністер, Дністер – 
Південний Буг) та субгоризонтальна плоска 
рівнина на неогенових відкладах: межиріччя 
Південний Буг – Інгулець, Інгулець – Дні-
про, Дніпро – Молочна [8]. Геологічна будова 
рельєфоутворюючої частини геологічного роз-
різу (в межах інтервалу висот від рівня Чорного 
моря – абсолютного базису денудації до ден-
ної поверхні) містить стратиграфічні підроз-
діли, горизонтальне залягання яких визначає 
рівнинний характер рельєфу земної поверхні, 
її слабкий ухил до базису денудації та незна-
чний увалистий характер межиріч. Останній 
зумовлений слабкими деформаціями вапняко-
вої товщі порід понтичного ярусу від осьових 
частин межиріч на схід від Південного Бугу, 
викликаних, крім того, зниженнями поверхні 
порід лесової формації до корінних схилів річ-
кових долин унаслідок тривалих процесів про-
сідання. Відносна однорідність морфологічних 
рис рельєфу дещо ускладнена в придолинних 
ділянках, які являють собою комплекси над-
заплавних терас (на придунайських, прид-
ністровських, прибузьких, приінгулецьких, 
придніпровських, примолочанських фрагмен-
тах пластово-акумулятивних ділянок нахиле-
ної увалистої та субгоризонтальної плоскої рів-
нини). У прибережних ділянках також мають 
локальне поширення фрагменти пластово- 
акумулятивних рівнин (ділянок надзаплав-
них терас та заплави), флювіально-дельтових 
субгоризонтально-хвилястих та субгоризон-
тально-увалистих рівнинних ділянок, морська 
сучасна тераса [3, 8, 13].

В основі рельєфу зазначених категорій 
рельєфу відзначимо домінуючу участь у гео-
логічній будові товщі понтичних відкладів  
(N2 pn), порід червоноколірної формації  
(N2–Q1) та фрагменти субгоризонтального 
залягання порід куяльницького ярусу (N2 kj). 
Вельми рідко в будові рельєфу (тобто заля-
гають вище базису денудації) беруть участь 
щільні глини меотичного ярусу, а ще рідше – 
сарматського ярусу.

В розподілі генетичних типів ґрунтового 
покриву на дослідженій території виразно про-
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стежуються їхні зональні риси [6], що є при-
родним явищем, оскільки давно констатовано, 
що «орографічні та зональні особливості тери-
торії не збігаються» [2]. У майже повній відпо-
відності з розподілом основних кліматичних 
показників (температури, кількості опадів)  
та характеру гумусоутворюючої рослинності 
простягаються смуги чорноземів південних 
слабо гумусових акумулятивних на лесових 
породах та темно-каштанових низько гуму-
сових акумулятивних на лесових породах на 
відрізку від верхів’я Молочного лиману до 
широти м. Херсону. 

Виразні деформації (виступи в північному 
напрямку) цієї межі у районі долин Півден-
ного Бугу, Дніпра та Молочної, а також вер-
хів’їв балки Атмонай, Великого та Малого 
Утлюків і Тащенаку скоріше за все пов’язані 
з їхнім впливом на загальну рівнинність При-
чорномор’я значних змін експозиції схилів 
придолинних ділянок зазначених долин і 
балок. Не виключено, що певна роль у наяв-
ності деформації межі чорноземів півден-
них та темно-каштанових ґрунтів належить 
азональними проявами процесів просідання 
порід лесової формації та подальшої, у зв’язку 
з цим, їхньої трансформації.

Між тим, можна простежити відносний збіг 
межі Білозерсько-Токмацької алювіальної 
(давньотерасної) плоскої рівнини та Асканій-
сько-Мелітопольської алювіальної (терасо-
вої), плоскої рівнини (геоморфологічне райо-
нування) та межі поширення зазначених вище 
типів ґрунтового покриву. Очевидно, в процесі 
геоморфологічного районування відміни у 
будові давньотерасових товщ та терасових на 
тлі одноманітності плоскої рівнини і стали тим 
чинником, завдяки якому можна констатувати 
відміни у розподілі ґрунтового покриву. Ймо-
вірно, що деякі відміни у будові та літологічних 
характеристиках давньотерасових та порів-
няно свіжих алювіальних фацій стали причи-
нами відмін у водному режимі вказаних типів 
рельєфу (локальні водотривкі шари у дельто-
вому алювії, численні «гідрогеологічні вікна» 
між ними, локальне оглеєння порід лесової 
формації та утруднення інфільтрації на таких 
ділянках тощо).

Інший більш виразний факт збігу контурів 
геоморфологічного та ґрунтового характеру 

простежується на крайньому заході дослі-
дженої території, де району поширення алю-
віальних лучних, лучно-болотних і болотних 
ґрунтів [6] майже повністю відповідає розта-
шування Нижньодунайської дельтової та алю-
віальної (терасної), плоскої рівнини [10].

Цікавою особливістю поширення «фоно-
вих» ґрунтових відмін на дослідженій території 
[1, 4, 5] є наявність перехідної смуги чорноземів 
південних, розташованої між зонами середніх 
та сухих степів, поширеної у Північному При-
чорномор’ї, яка на дослідженій території під час 
руху із заходу до сходу з’являється на східних 
околицях Одеси і прямує до сходу аж до долини 
р. Молочної, чи то суцільним ареалом, чи то 
виразними і значними за площею фрагментами. 
Геоморфологічні умови її поширення будуть 
проаналізовані нижче. За даними Г. Мороза 
[7], добре досліджена ним перехідна смуга між 
середнім та сухим степом у Північно-Західному 
Причорномор’ї є зоною динамічної рівноваги 
і відзначається специфічною географічною 
обстановкою, у тому числі завдяки активному 
впливу на процеси ґрунтоутворення Чорного 
моря і Причорноморських лиманів. Наші дослі-
дження свідчать про значний вплив на фор-
мування зазначеної смуги ґрунтів морських 
антропогенових трансгресій, які впливали на 
подальше формування породоутворюючих 
лесових порід (їхнє додаткове ущільнення, 
умови нагромадження карбонатів тощо), а своє-
рідна історія розвитку рельєфу земної поверхні, 
зокрема, долин причорноморських лиманів з 
розгалуженою мережею їхніх балочних сис-
тем, обумовлювала наступні особливості різної 
експозиції схилів та відмінності в ґрунтоутво-
рювальному процесі. Зазначена смуга є мезо-
екотоном, який в умовах антропогенної зміни 
природних ландшафтів можна виразно спосте-
рігати тільки в межах педосфери. Таким чином, 
перехідна (буферна) смуга між середнім та 
сухим Степом у Північному Причорномор’ї, як 
територія зі специфічною структурою ґрунто-
вого покриву, де домінують чорноземи південні 
залишково- і слабо-солонцюваті з реліктовими 
ознаками сухо-степового ґрунтоутворення, є 
середньо-сухо-степовим педоекотоном – ґрун-
тово-географічною одиницею між чорноземами 
південними і темно-каштановими ґрунтами, а за 
нашими дослідженнями, чи не усі особливості її 



àóêîâèé âіñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòóÍ 121

простягання та меж з чорноземами звичайними 
і темно-каштановими ґрунтами обумовлені 
палеогеографічними та геоморфологічними 
властивостями дослідженої території [11; 12]. 

На ключових ділянках нашого дослідження 
зазначений педоекотон має своєрідні обриси, 
у більшості – завдяки геоморфологічним 
властивостям.

Схоже, що на цьому спроби віднайти вза-
ємні стосунки рельєфу та ґрунтового покриву 
дослідженої території у зазначених масшта-
бах картографічних матеріалів вичерпані, що 
в цілому констатує відому дослідницьку тезу 
про відсутність збігу між геоморфологічними 
(орографічними) та зональними особливос-
тями регіону. Щоправда, матеріали моногра-
фічних праць [9; 13; 14; 15; 16] дають певні 
відомості про значну роль зональних гео-
морфологічних процесів у деградації ґрунто-
вого покриву, і тому – зональний характер 
господарської діяльності (здійснення обвод-
нювальних меліорацій) все ж дає можливість 
встановлення деяких стосунків між досліджу-
ваними складниками довкілля (рельєфом та 
ґрунтами).

Аналіз великомасштабних картографічних 
матеріалів геоморфологічного та ґрунтознав-
чого характеру. Для аналізу картографічних 
матеріалів крупніших масштабів доцільно 
оперувати поняттям «катени», яке дозволяє 
встановити зв’язок ґрунтів з рельєфом через 
розташування генетично однорідних повер-
хонь та їхній нахил, який обумовлює інтен-
сивність «стікання – фільтрації» поверхневих 
вод і, таким чином, обумовлює водний режим 
ґрунтів та динаміку геоморфологічних проце-
сів. Тому подальший аналіз має метою пошуки 
схожих морфолого-морфометричних харак-
теристик рельєфу дослідженої території, які 
також входять до поняття «катена». Для цього 
дослідження були зосереджені на ключових 
ділянках Північного Причорномор’я, де най-
більш ймовірно є умови існування ґрунтових 
катен [6; 8].

Такими ділянками були обрані межиріччя 
і прилеглі схили та днища річкових долин 
та лиманів, оскільки вони мають усі переду-
мови містити генетично однорідні поверхні 
(поверхні межиріч та схили і днища), сфор-
мовані певним геоморфологічним процесом і 

охарактеризовані певною схожістю геоморфо-
логічних умов та геологічною будовою верх-
ньої частини геологічного розрізу, а також 
особливостями мікрокліматичного характеру. 
Важливими матеріалами для процедури такого 
аналізу є інженерно-геоморфологічна карта 
північно-західного Причорномор’я масштабу 
1:100 000 [16] і карта поширення першого від 
поверхні водоносного горизонту [3; 5].

Встановити вияви екологічної небезпеки, 
пов’язані з перебігом сучасних природних та 
антропогенних геоморфологічних процесів і 
було завданням власне еколого-геоморфоло-
гічного дослідження. Кожен із цих видів вияву 
несприятливого розвитку процесів та явищ 
може бути зафіксованим і оціненим за допомо-
гою геоморфологічних методів, що і було зро-
блено в представленій роботі.

Як свідчать результати дослідження, тери-
торія Північного Причорномор’я характери-
зується наступними процесами і явищами, 
в основі яких лежать як природні, так і антро-
погенні чинники:

– погіршення якості с/г угідь завдяки роз-
витку площинної та лінійної ерозії в межах 
певних катен;

– поширення форм рельєфу, пов’язаних 
з просіданням лесових товщ (давніми та сучас-
ними), які викликають формування подів та 
степових блюдець, у тому числі – внаслідок 
додаткового зволоження зрошувальними сис-
темами;

– підтоплення та осушення навколишніх 
ділянок у зонах впливу численних лиманів та 
примітивних водосховищ (ставків), унаслідок 
чого активізуються процеси засолення та осо-
лодіння;

– забруднення с/г угідь у зонах, прилеглих 
до автошляхів та підприємств хімічної промис-
ловості;

– погіршення естетичних властивостей 
рельєфу зокрема та ландшафтно-пейзажних 
рис в цілому;

– новітні процеси, пов’язані з відкритими 
розробками мінеральної сировини (переважно 
кар’єри будматеріалів);

– створення новітніх естетично привабли-
вих ландшафтів;

– розвиток еолових процесів на місцях зве-
дення лісових масивів.
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Не кожен із вказаних видів вияву сучасних 
геоморфологічних процесів і явищ та їхнє спів-
відношення з особливостями поширення ґрун-
тового покриву можна ідентифікувати дис-
танційними методами (аналізом різних видів 
спеціальних картографічних матеріалів, мор-
фометричних цифрових моделей), необхідним 
є також проведення безпосередніх польових 
індикаційних досліджень, геоморфологічне 
картографування, аналіз наявних результатів 
ґрунтового картографування, значну частку 
інформації можна отримати шляхом аналізу 
численних електронних наукових джерел.

Подальший аналіз здійснено на прикладі 
6 ключових ділянок, які охоплюють певні 
частини Північного Причорномор’я в обсязі 
2–3 листів топографічних карт масштабу  
1:100 000 кожна.

Результати аналізу. Ключова ділянка 
«Сарата – Татарбунари». Тут основними гео-
морфологічними закономірностями форму-
вання, поширення та деградації ґрунтового 
покриву у межах дослідженої ключової ділянки 
є наступні:

– на межиріччі Сарата – Нерушай просте-
жується плавне східчасте зниження поверхні (з 
півночі на південь) і заміна чорноземів звичай-
них чорноземами південними, сформованими 
на лесових породах. Схожим є розподіл зазна-
чених ґрунтових відмін і на межиріччі Сарата – 
Хаджидер;

– виразні стосунки морфогенетичних харак-
теристик ключової ділянки простежено щодо 
змитих ґрунтів, які приурочені до схилів та 
днищ великих балок, відображених у рельєфі 
лінійними зниженнями зі спадистими схилами;

– строкатим є поширення ґрунтових відмін 
у широких вироблених днищах долин Когиль-
ника, Сарати, Хаджідеру, Каплані. За тривалий 
час сезонні та багаторічні особливості стоку 
зазначених річок зумовили існування значних 
руслових деформацій, нерівномірність нагро-
мадження ґрунтоутворюючих порід, перебіг 
геохімічних процесів тощо, а останнім часом 
до цього переліку додавалися антропогенні 
зміни у характері стоку в межах днищ: флюві-
ального розмиву та акумуляції, що відбувалися 
внаслідок спорудження численних примітив-
них загат, дамб, каналізованих ділянок річищ, 
етапів заростання заплавних озер тощо;

– неповністю вироблені днища річкових 
долин і великих балок демонструють відносну 
однорідність ґрунтових відмін, що можна 
пояснити більш потужними потоками речо-
винних мас, які послужили ґрунтоутворюю-
чими породами, стабільно транспортували й 
акумулювали у днищах долин відклади різ-
ної міри засолення і формування відповідних 
ґрунтових відмін;

– характерна особливість, яка випливає з 
поєднаного аналізу карти ґрунтів та цифрової 
моделі вертикального розчленування – мож-
ливість пояснення складної конфігурації межі 
між чорноземами звичайними малогумусними 
неглибокими міцелярно-карбонатними та чор-
ноземами південними слабогумусними міце-
лярно-карбонатними. Саме наявність довгих 
неглибоких балок меридіонального простя-
гання та їхніх приток, які під різними кутами 
впадають в головні, схожих за морфологією, 
обумовили в процесі їх закладання і розвитку 
в поєднанні з додатковим ущільненням ґрун-
тоутворюючих лесових порід ламану межу між 
зазначеними відмінами ґрунтів. Очевидно, що 
у процесі розвитку такої балкової системи різна 
експозиція спадистих схилів обумовлювала від-
міни у характері біомаси, яка брала участь у 
ґрунтоутворенні, й саме ліві та праві притоки 
балок обумовили ламаний характер такої межі. 
Так же само характеризується межа між чорно-
земами звичайними і південними на межиріччі 
Сарата – Киргаж-Китай і далі на захід;

– простежено виразну диференціацію повер-
хонь, які тяжіють до відносно слабких ухилів 
(0.8о – 0.2о) та відносно значних (3о – 5о). Роз-
поділ ділянок змитих ґрунтів, представлених у 
більшості довгими балками зі спадистими схи-
лами та незмитих ґрунтів, вписується в зазначені 
інтервали крутизни, що відповідає усталеним 
результатам численних досліджень науков-
ців-ерозієзнавців у Північному Причорномор’ї.

Ключова ділянка «Дністер – Біляївка». 
Основними геоморфологічними закономір-
ностями формування, поширення та деградації 
ґрунтового покриву у межах дослідженої клю-
чової ділянки є наступні:

– зміна простягання великих балок з північ-
но-західного на північно-східне, яка викликана 
зміною базисів денудації найближчих басей-
нів, зумовлює протилежну експозицію схилів 
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балок, а відтак – різкі злами контурів фонових 
ґрунтів ключової ділянки, вкрай невитрима-
ний напрямок межі чорноземів звичайних та 
чорноземів південних;

– площі поширення ґрунтового покриву в 
межах давніх терас [(нерозчленовані п’ята, 
шоста та сьома тераси (РI) по обидва схили 
Дністра, а також нерозчленовані третя та чет-
верта надзаплавні тераси (РII)] відзначаються 
певною однорідністю, що зумовлено трива-
лим часом формування ґрунтового покриву в 
стабільних ґрунтоутворюючих умовах – одно-
рідність порід лесової формації та стабільний 
видовий склад рослинності;

– характерною ознакою зміни якості ґрун-
тів на широких межиріччях є наявність «нами-
тих» ґрунтів, які поширені в межах степових 
блюдець та подів;

– за ступенем змитості (від слабкозмитих до 
середньозмитих) відповідні ґрунти пристосо-
вані для спадистих схилів балок, які простяга-
ються на десятки кілометрів. В одних випадках 
обидва різновиди займають всю площу схилів 
балок (крім тальвегів), в інших розрізняються 
в межах правих та лівих схилів;

– значна строкатість ґрунтового покриву, 
яка обумовлена складною історією форму-
вання ключової ділянки, де в різний час відбу-
валися потужні флювіальні процеси, неодно-
разове формування пересипу лиману внаслідок 
змін в уздовжбереговому переміщенні наносів, 
абразійні берегові процеси (лиман і морська 
акваторія), простежується в межах пласких 
днищ річкових долин, великих балок та в при-
гирлових їхніх частинах, а також на прибереж-
них частинах днища Дністровського лиману;

– ряд дрібніших ознак геоморфологічного 
та палеогеографічного характеру простежено 
також під час поєднаного аналізу карти ґрунтів 
ключової ділянки та цифрових моделей (вер-
тикальне та горизонтальне розчленування, 
крутизна схилів).

Ключова ділянка «Одеса – Петрівка». 
Встановлені взаємовпливи рельєфу поверхні 
ключової ділянки, розподіл та інтенсивність 
сучасних ерозійних процесів і особливості 
ґрунтових відмін та їхнього стану відображені 
наступними положеннями:

– рельєф ключової ділянки, спектр та інтен-
сивність сучасних геоморфологічних процесів, 

наявність наскрізних (по всій території) місце-
вих базисів денудації зумовлюють строкатість 
ґрунтового покриву, в тому числі, появу нової 
регіональної ґрунтової відміни – темно-кашта-
нових ґрунтів;

– близьке до поверхні залягання корін-
них порід, переважно – вапняків понтичного 
ярусу, які можуть розглядатися, як структурні 
тераси, вносить значну строкатість у структуру 
поширення фонових ґрунтових відмін (п. 196 
легенди карти ґрунтів);

– значний внесок у строкатість ґрунтового 
покриву ключової ділянки вносить наявність 
вироблених долин відомих причорноморських 
лиманів, які, простягаючись через усю дослі-
джену територію, зумовлюють формування 
широкого спектру локального поширення чор-
ноземів лучних різної міри осолонцювання та 
засолення;

– значна різниця в розташуванні місцевих 
базисів денудації (почасти, до 10 м у рівнях 
Куяльницького та Хаджибейського лиманів) 
зумовлює значно більше поширення змитих 
ґрунтів у басейні Куяльнику;

– свідченням залежності складних контурів 
межі темно-каштанових ґрунтів від геоморфо-
логічних та палеогеографічних умов є розта-
шування в цій смузі північної межі чорноземів 
південних крайнього району впливу трансгре-
сій та регресій, саме тут відбувається розгалу-
ження головних приток Куяльника та найбіль-
ших балок;

– поєднаний аналіз карти ґрунтів ключової 
ділянки та її цифрових моделей (вертикальне 
та горизонтальне розчленування, ухили земної 
поверхні) належною мірою пояснює головні 
закономірності та деталі впливу морфоло-
го-морфометричних ознак поверхні на розта-
шування та змитість ґрунтових відмін і деякі 
палеогеографічні аспекти історії розвитку 
рельєфу та формування ґрунтового покриву.

Ключова ділянка «Березанка – Очаків». 
Тут розташування основних відмін ґрунто-
вого покриву, як-то чорноземів звичайних, 
чорноземів південних та темно-каштанових 
ґрунтів, має виразний зональний характер,  
а деформації меж зумовлені: а) зручною 
експозицією лівого схилу Тилігульського 
лиману, яка зумовила проникнення північних 
меж чорноземів південних та темно-кашта-
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нових ґрунтів на північ уздовж лівого схилу 
долини Тилігулу; б) мікрокліматичним 
впливом нижньої частини правобережжя 
Бузького лиману; в) вдалим використан-
ням ґрунтами морфологічних особливостей 
межиріччя Сасик – Березань для просування 
межі чорноземів південних та темно-кашта-
нових ґрунтів на північ по спадистих схилах 
балок – приток Сасику та Березані на цій 
території ключової ділянки.

У розташуванні ґрунтових відмін локаль-
ного характеру важлива роль належить наяв-
ності основних долин річок та лиманів, їхніх 
численних приток, у днищах яких спостеріга-
ється значна строкатість ґрунтового покриву. 
Тут численні ділянки заплав, зручні для агро-
технічного використання приватними зем-
левласниками, делювіальні шлейфи змитих 
ґрунтів, на яких у днищах долин розташовані 
населені пункти, зумовлюють строкатість ґрун-
тового покриву і різні види його використання.

Берегові форми рельєфу, явища просі-
дання, викликаного додатковим ущільненням 
лесових порід та суфозією, класичні річкові та 
денудаційні структурні тераси зумовлюють, 
в основному, поширення малородючих ґрун-
тових відмін.

В цілому, морфолого-морфометричні риси 
рельєфу ключової ділянки значною мірою 
обумовлюють таку еколого-геоморфологічну 
особливість, як змитість ґрунтового покриву 
різного ступеня – від слабко- до сильнозми-
тих ґрунтів, розташованих майже повністю 
у басейнах стоку великих та малих балок. 
Поширення з поверхні ґрунтоутворюючих 
порід лесової формації в поєднанні зі значним 
поширенням схилів ухилами до 5о добре пояс-
нює зазначену особливість у стосунках палео-
географічних, геоморфологічних рис ключової 
ділянки з одного боку, та особливостей поши-
рення і складу ґрунтових відмін – з іншого. 

Ключова ділянка Снігурівка – Велика Олек-
сандрівка». Стосунки рельєфу та грунтового 
покриву ключової ділянки є наступними.

1. Вибір ключової ділянки, обумовлений 
значними відмінами в характері морфоме-
тричних показників, вказує на значну різницю 
у геоморфологічній характеристиці північ-
но-західної та південно-східної частин, розді-
лених діагональним простяганням основних 

флювіальних форм рельєфу (долинами Висуні 
та Інгульця). Цим обумовлено різне розташу-
вання локальних відмін ґрунтового покриву, 
які тісно пов’язані з морфолого-морфометрич-
ними характеристиками, а самі ґрунтові різно-
види виразно відображають вплив рельєфу на 
тлі загальних кліматичних та ґрунтоутворюю-
чих особливостей.

2. Домінуючими ознаками строкатості ґрун-
тового покриву є поширення у північно-за-
хідній частині різноманіття відмін ґрунтового 
покриву, обумовлених розвитком флювіальної 
мережі (днища вироблених річкових долин та 
великих балок (Вервечина, Білозерська).

3. Одноманітність ґрунтового покриву в 
південно-східній частині ключової ділянки 
виразно порушується наявністю локальних 
знижень (подів, степових блюдець), сформо-
ваних унаслідок своєрідних палеогеографічних 
умов нагромадження лесових порід, впливу 
мерзлотних процесів епох антропогенових клі-
матичних мінімумів, явищ просідання та суфо-
зії лесових товщ, і, як наслідок – різких відмін у 
характері ґрунтоутворюючих процесів.

4. Значно розрізняється наявність змитих 
ґрунтів у межах вказаних частин ключової 
ділянки. Змиті ґрунти відсутні на межиріччі 
Інгулець – Дніпро, тут лише оглеєні та осоло-
ділі відміни локальних знижень, а на право-
бережжі є широке розповсюдження змитих 
ґрунтів різного ступеню – від сильнозмитих до 
слабкозмитих.

5. Цифрове моделювання морфометрич-
них показників рельєфу ключової ділянки, в 
цілому, підтверджує поширення ґрунтових від-
мін, у генезисі та змінах яких відчутною є роль 
рельєфу земної поверхні.

6. Присутність на південній окраїні клю-
чової ділянки на тлі чорноземів звичайних та 
темно-каштанових ґрунтів локального ареалу 
чорноземів південних певною мірою також 
обумовлена геоморфологічними особливос-
тями, зокрема, впливом спадистих схилів 
великих балок на конфігурацію його контурів.

Ключова ділянка «Нова Маячка – Ново-
троїцьке». В межах ключової ділянки гео-
морфологічні та палеогеографічні закономір-
ності формування та змін ґрунтового покриву 
ключової ділянки досить виразні і полягають  
у наступному.
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По-перше, відзначається тісна залежність 
між морфологічними особливостями рельєфу 
(наявність подів, степових блюдець та давніх 
балок) та відмінами у ґрунтовому покриві клю-
чової ділянки.

По-друге, складна конфігурація основних 
ґрунтових відмін (чорноземів звичайних, 
чорноземів південних залишково-осолоді-
лих та темно-каштанових залишково слабо- 
і середньосолонцюватих ґрунтів може бути 
пояснена наявністю і тривалим розвитком 
великих подів та наслідків давніх кріотур-
бацій епох похолодання та трансгресій Азо-
во-Чорноморського басейну, внаслідок чого 
суттєво змінювалися фізико-механічні вла-
стивості основних ґрунтоутворюючих порід – 
порід лесової формації. 

По-третє, виразним на формування ґрун-
тових відмін ключової ділянки постає вплив 
палеогеографічних подій у долині Дніпра, 
формування піщаних арен унаслідок катастро-
фічних паводків, які траплялися внаслідок 
раптового скидання талих льодовикових вод в 
Азово-Чорноморський басейн.

По-четверте, в східній частині ключової 
ділянки поширений комбінований різновид 
ґрунтового покриву, який представлений знач-
ним за площею ареалом клиновидної конфігу-
рації чорноземів південних залишково-осоло-
ділих та темно-каштанових залишково слабо- і 
середньосолонцюватих ґрунтів, зі зменшенням 
площі у західному напрямку. Пояснення цьому 
явищу лежить у збільшенні континентальності 
клімату в східному напрямку з випливаючими 
з цього наслідками зміни рослинного покриву 
та формування ґрунтового покриву. Схожа 
поява цього різновиду простежується в межах 
інших ключових ділянок: «Одеса – Петрівка», 
«Березанка – Очаків», «Снігурівка – Велика 
Олександрівка».

По-п’яте, традиційний спектр морфоме-
тричних досліджень з метою встановлення 
поширення ґрунтового покриву різної якості 
на даній ключовій ділянці себе не виправдав, 
лише за поодинокими прикладами виявилося 
можливим ідентифікувати ділянки слабкозми-
тих ґрунтів.

По-шосте, відносно рівномірне розташу-
вання ділянок із мінімальними (0–5 м) та мак-
симальними (10–19 м) показниками верти-

кального розчленування в цілому узгоджується 
з рівномірним розташуванням давніх балкових 
знижень та подів з незначними перевищен-
нями межирічних та міжбалкових поверхонь і 
днищ подів та балок.

По-сьоме, найбільші поди ключової ділянки 
характеризуються поширенням зонально-кон-
центричної структури ґрунтового покриву 
в їхніх межах, що свідчить про етапність утво-
рення цих форм рельєфу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Еколого-геоморфологічний аспект стосунків 
рельєфу та ґрунтового покриву дослідженого 
регіону Північного Причорномор’я полягає 
в наступних положеннях: 

щодо особливостей формування ґрунтового 
покриву простежено закономірне широтне 
розташування головних відмін фонових 
ґрунтів, яке в цілому повторює обриси При-
чорноморської низовини. Деякі порушення 
широтної конфігурації меж фонових ґрунтів 
(чорноземів звичайних, чорноземів південних 
та темно-каштанових ґрунтів) має місце на 
межирічних ділянках, які прилягають до вели-
ких транзитних річкових долин – Дністра, Пів-
денного Бугу, Дніпра, а також на правобережжі 
долини р. Молочна.

• найбільшою мірою вплив рельєфу зем-
ної поверхні на особливості формування, 
поширення, використання та деградації ґрун-
тового покриву здійснюється у відповідності 
з даними геологічної будови, палеогеогра-
фічних обстановок нагромадження ґрунтоу-
творюючих порід, подекуди відповідно до 
морфоструктурних ознак (структурні тераси 
понтичного вапнякового комплексу) та дея-
ких особливостей поверхневих ділянок роз-
вантаження першого від поверхні водонос-
ного горизонту;

• простежено майже на всіх схилах крути-
зною, починаючи від 3-50, поширення процесів 
площинного змиву з високою мірою кореляції 
і, відповідно, слабко-, середньо- і сильнозми-
тих ґрунтів;

• значні аномалії у видовому складі ґрун-
тового покриву притаманні виробленим річ-
ковим долинам та великим балкам, у днищах 
яких, завдяки меридіональним напрямкам, 
поступово змінюють один одного ґрунти 
різної міри засоленості, зволоження. Серед 
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інших чинників зазначеної строкатості ґрун-
тового покриву певна роль належить палеоге-
ографічним умовам, а саме – неодноразовим 
інгресіям морського басейну в широкі виро-
блені долини.

• своєрідність і строкатість ґрунтового 
покриву ключової ділянки VI. («Межиріччя 
Дніпро – Молочна») обумовлена складною 
палеогеографічною історією формування ґрун-
тоутворюючих порід, де мали місце процеси 
трансгресій та регресій (нагромадження склад-
ного комплексу осадових товщ), нагромад-
ження лесових порід та їхні неодноразові зміни 
в умовах тундростепу кліматичних мінімумів 
та впливу значної міграції долини Дніпра в її 
гирловій частині;

• великі балки поширені на основних 
межиріччях дослідженої території суттєвим 
чином впливали на формування ґрунтового 
покриву завдяки різній експозиції їхніх схи-
лів, значній зміні мікрокліматичних показни-
ків та видового складу рослинних формацій і 
зумовили відповідні деформації меж основних 
ґрунтових відмін регіону;

• розташування проміжного педоекотону 
між чорноземами звичайними та темно-кашта-
новими ґрунтами обумовлене кліматичними 
чинниками, проте складні межі цих ґрунтів 
мають виразний відбиток неоднорідності мор-
фолого-морфометричних показників земної 
поверхні та її впливу на поширення різних рос-
линних асоціацій.

Отже, головні складники еколого-геомор-
фологічного аналізу: а) аналіз чинників форму-
вання рельєфу земної поверхні; б) встановлення 
генетичних типів та меж поширення неспри-
ятливих геоморфологічних процесів; в) кореля-
ція морфолого-морфометричних даних з якістю 
ґрунтового покриву, зумовлену впливом проце-
сів площинного змиву і, почасти, лінійної ерозії; 
г) розрізнення ключових ділянок, придатних для 
встановлення стосунків рельєфу та ґрунто-
вого покриву на локальному рівні; д) ілюстрація 
історії землеробського використання дослідже-
ної території і простежування інтенсивності 
господарської діяльності, здатної впливати на 
якість ґрунтового покриву, реалізовані у від-
повідності до розроблених на сьогодні теоре-
тико-методологічними положень екологічної  
геоморфології.
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