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Моніторинг ерозійних процесів правого берега Бузького 
лиману 
 
Представлена робота є підсумком досліджень, проведених під час 

експедиційних практик влітку 1998 та 1999 років, що проходили на правому 
березі Бузького лиману в межах міста Миколаєва, між с. М.Корениха та зона 
відпочинку "Джерела". Об’єктом досліджень є ерозійні процеси на 
прибережних схилах лиману.  

Метою роботи було: дослідження особливостей ерозійних процесів 
берегової зони, визначення морфометрії ерозійних форм рельєфу; аналіз 
зв’язку процесів з геологічною будовою, орографією та геодинамікою 
регіону; визначення наслідків їх впливу на господарські об’єкти.  

В роботі були застосовані методи досліджень, що використовуються під 
час проведення агроекологічного, геологічного, грунтового моніторингів, 
оскільки проблема ерозійного враження території носить комплексний 
характер і її вирішенням займаються саме ці види галузевого моніторингу. 
Безпосередньо у польових умовах був зроблений детальний опис місцевості, 
в якому вказувались особливості розвитку ерозійних процесів на кожній 
ділянці території. 

 Причиною проведення даних досліджень була зацікавленість у 
вирішенні питання про зменшення негативного впливу ерозійних процесів в 
даній місцевості. 

Щорічно внаслідок площинного змиву та яружної ерозії значна частина 
земель вилучається з господарського використання, погіршується якість 
грунтів, зменшується їх родючість. Крім того, наслідок ерозійних процесів 
проходить значні зміни в природних складових екосистеми. 

Цей регіон є особливо враженим ерозійними процесами. Зараз розвиток 
ярів шкодить господарським об’єктам в межах населених пунктів селищ 
Варварівка, Мала Корениха та Велика Корениха. Для проведення такого типу 
моніторингів необхідна інформація про стан цих компонентів 
навколишнього середовища. 

Основним компонентом, що характеризує узбережжя, є геологічна 
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будова, яка визначає особливості геодинамічних процесів, що відбуваються 
на узбережжі, впливає на фізичні властивості вод лиману (прозорість і 
динаміку), а також на морфометричні характеристики акваторії та долини 
лиману. Територія досліджень знаходиться в Миколаївській прісноводній 
аквально-прибережній дренованій верхній частині лиману з крутими і 
покатими абразійно-обвальними берегами, розчленованими ярами с 
фрагментами першої-третьої нерозчленованих терас. 

Сучасні процеси, які розвиваються на берегових схилах і в чащі лиману, 
відрізняються значною інтенсивністю. Широке розповсюдження на 
узбережжі лиману неогенових, лесових і піщаних четвертинних відкладів 
сприяє посиленню геологічних процесів. В ході досліджень при описі 
місцевості наводилися акумулятивна зона та схили. 

Всюди від бази відпочинку "Джерела" до мису в межах селища Мала 
Корениха маємо ширину акумулятивної берегової смуги 2-3 метри (ширина 
коливається під час відпливно-припливних явищ) за виключенням території 
біля Варварівського мосту та балки Корениха (в межах селища Велика 
Корениха) та в межах селища Мала Корениха (поблизу мису). Також 
акумулятивна смуга відсутня на невеликій території в межах дачних ділянок 
садів № 1, 2. Тут берег складений суцільним шаром вапняку світло-сірого 
кольору. Такий тип берегу утворився внаслідок абразійної (руйнуючої) 
діяльності лиманних хвиль. Ширина берегової смуги в цій зоні та поблизу неї 
під час відлиги складає не більше 1 метра. Взагалі берегова смуга складена 
алювіальними кварцовими пісками середньозернистого складу жовто-сірого 
кольору з чисельними уламками черепашок та уламків вапняку у вигляді 
щебеню та багатокілограмових глиб, в зоні, де берегові схили складені 
переважно вапняком. На ширину берегової смуги значно впливають зсуви, 
що досить поширені на території дослідження. Берегова смуга слабко 
нахилена вбік води. Кут нахилу дорівнює 0.5 градуса. Мікрорельєф смуги 
одноманітний, перепад висот не більше 30 см. 

 На всій території досліджень спостерігається абразійний уступ висотою 
від 50 см. до 2 м. В зоні розповсюдження неогенових вапняків існують 
абразійні вибоїни, значні за розмірами, що сприяє руйнуванню прибережної 
частини схилів і загромадженню берегової смуги глибами вапняку. 

На певних ділянках схили на різній висоті значно змінені господарською 
діяльністю. Спостерігаються такі зміни: виположення деяких ярів, проведені 
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шляхи повздовж схилів (посилення ерозійних процесів). Так помітно змінені 
ділянки в межах бази відпочинку "Джерелах", де на висоті 1,5 м. Розташована 
вирівняна терасоподібна ділянка. Таке ж явище спостерігається в межах 
дитячого табору відпочинку "Дельфін" (межи Четвертих Садів). Також на 
висоті 30 м. Сильно змінені схили в межах військової частини (вниз по течії 
від селища Велика Корениха). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


