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Анотація
У статті наведено інформацію про перші результати вивчення донного матеріалу, відібраного під
час виконання геологічних робіт у складі комплексних науково-дослідних експедицій "Дунай – 2019"
і "Чорне море – 2019", проведених у рамках Угоди про науково-технічне співробітництво між
державними установами "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" та
"Держгідрографія". Метою експедиційних геологічних досліджень було одержання актуальних
емпіричних даних для виявлення загальних тенденцій змін рельєфу дна, характеру поверхні та
особливостей осадконакопичення.
Комплексними експедиціями було зібрано фактичні дані про гідрографічний, гідроакустичний
та гідрологічний стан досліджуваних акваторій та в тестовому режимі здійснено геологічне
опробування дна прибережної частини північно-західного шельфу Чорного моря та гирлової частини
Дунаю (у межах України) із застосуванням розробленого, створеного та підготовленого до експлуатації
геологічного обладнання. Інформація про виконані роботи поповнила Банк океанографічних даних
НАН України. Практичне значення одержаних результатів полягає у відпрацюванні в польових умовах
технології геологічного опробування та подальших камеральних робіт.
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Вступ і постановка проблеми. У зв’язку з проголошенням резолюцією Генеральної
Асамблеї ООН міжнародного Десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку (20212030 рр.), в рамках спільної з Міністерством інфраструктури України науково-технічної
програми у сфері океанографічного й гідрографічного вивчення морського середовища та
внутрішніх водних шляхів України в інтересах підвищення ефективності навігаційногідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 рр., започаткованої
за ініціативою Національної академії наук України, було проведено ряд комплексних
експедицій на суднах Державної установи "Держгідрографія" [13], у тому числі "Дунай – 2019"
(квітень 2019 року) та "Чорне море – 2019" (червень 2019 року), до планів-програм яких було
включено виконання геологічних робіт – геологічне опробування донних відкладів [8-10].
Актуальність геологічних досліджень. Вивчення всіх складових морського чи
річкового середовища є необхідним підґрунтям для коректної оцінки, моделювання та
прогнозування його сучасного стану. До того ж геологічне опробування забезпечує
необхідний супровід будь-яких дистанційних (зокрема гідроакустичних) досліджень.
Експедиційні дослідження здійснювалися в рамках науково-дослідної роботи
"Створення технології збору, збереження та обміну океанологічними даними, отриманими в
результаті морських (річкових) досліджень установами Національної академії наук України"
для поповнення новими даними створюваного Банку океанографічних даних НАН України.
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Комплексні дослідження в рамках річкової та морської експедицій проводилися з метою
одержання актуальних емпіричних даних для виявлення загальних тенденцій змін рельєфу
дна, характеру поверхні та особливостей осадконакопичення. Програма геологічних робіт
передбачала, насамперед, відпрацювання оптимальної технології відбору геологічних проб під
час комплексних робіт для налагодження обміну між науковими установами НАН України з
використанням наявного та спеціально розробленого й створеного обладнання.
Об’єктом дослідження були польові геологічні дані – зразки донного ґрунту та їх
первинний літологічний опис, а предметом – технології збору та накопичення польових
геологічних даних для зберігання та наступних аналітичних робіт.
Експедиційні завдання передбачали відбір інтегральних проб поверхневого шару
донного морського/річкового ґрунту та візуальний опис піднятих осадків з визначенням
літологічного складу та наявності макроскопічних включень. У польових умовах виміряно
сумарну дозу іонізуючого гамма- та бета-випромінення відібраного донного ґрунту. Отримані
емпіричні дані передано до спеціалізованої бази даних гідрографічного фрагмента Банку
океанографічних даних НАН України (БОД).
Наукова новизна одержаних результатів – актуалізація в сучасних умовах технології
геологічного опробування для наступного зберігання й аналізу, а також передачі отриманих
даних до БОД з метою обміну інформацією між установами НАН України та іншими
організаціями. Практичне значення одержаних результатів полягає у відпрацюванні в
польових умовах технології геологічного опробування та подальших камеральних робіт.
Матеріали та методи. Методи дослідження – польовий, камеральний, інформаційний.
Геологічні дослідження виконували під час робіт на станціях на якірних стоянках. Відбір
інтегральних проб донного ґрунту було здійснено за допомогою спеціально розробленого та
створеного тросового ковшового дночерпака Петерсена (площа захоплення 0,025 м2).
Під час експедиції "Дунай-2019" робота з пробовідбірником відбувалась безпосередньо
на палубі малого гідрографічного судна (МГС) "Шляховик" за допомогою суднового
палубного крану Palfinger Marine PS15500M вантажопідйомністю 2,5 т (швидкість опускання
0,8-0,9 м/с, підйому – 1,5 м/с, діаметр троса – 16,5 мм). Роботу з краном виконував старший
механік судна, роботу з дночерпаком на борту – особовий склад геологічної групи та матрос
команди. Геологічні роботи під час експедиції "Чорне море-2019" здійснювалися на палубі
великого гідрографічного катера (ВГК) "О. Солодунов" за допомогою автоматичної лебідки
KC Denmark A/S (1,5 KW Winch) вантажопідйомністю 100 кг у кормовій частині судна. Роботу
з лебідкою та дночерпаком на борту виконували наукові співробітники експедиційних груп.
Після встановлення дночерпака в ящик-піддон та його відкриття, оцінювався обсяг
піднятої проби донних осадків: якщо він був достатній – здійснювався відбір зразків для
камеральної обробки. Коли обсяг проби був недостатній, пробовідбір повторювали, а зразки
відбирали окремо з кожної піднятої інтегральної проби. Відбір зразків виконувався
безпосередньо на палубі за допомогою пластикового пробовідбірника (совка) із ящикапіддона з пробою. Кожен зразок пакувався в поліетиленові пакети з маркуванням і подвійним
етикетуванням. Перед відбором зразків із проби донного ґрунту на кожній станції після
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фотографування здійснювався літологічний опис за такою схемою: тип, гранулометричний
склад, колір, консистенція (для важких ґрунтів), речовинний склад (за можливості), наявність
макроскопічних включень і живих організмів, наявність запаху.
Під час морської експедиції "Чорне море-2019" вимірювання сумарної дози іонізуючого
гамма- та бета-випромінення здійснювали за допомогою дозиметра-радіометра МКС-05
"ТЕРРА-П+".
Результати роботи та обговорення
Комплексна річкова науково-дослідна експедиція "Дунай – 2019" відбувалася 2326 квітня 2019 року. Гідрографічні, гідроакустичні, геологічні й гідрологічні дослідження на
окремих ділянках дельтової частини р. Дунай виконували з використанням спеціалізованих
суден: МГС "Шляховик" і малого гідрографічного катера (МГК) "Гідрограф-3" [6].
Гідрологічні дослідження під час робіт на станціях включали вивчення характеру та сили
течій, хімічного складу водного стовпа та фізичних і динамічних характеристик річкового
русла у весняний період року. Гідроакустичні дослідження виконували на відповідних галсах
під час маневрування МГС "Шляховик". Одним з актуальних завдань гідроакустичних
досліджень був аналіз характеру та динаміки основних чинників седиментації дистанційними
методами, що важливо через недостатню вивченість розповсюдження основних літологічних
типів донних осадків р. Дунай. Дистанційні дослідження супроводжувалися геологічним
опробуванням для одержання безпосередньої інформації про характер і літологічний склад
донного ґрунту р. Дунай.
Нижня частина Дунаю, що охоплює ділянку дельти, характеризується рівнинним
рельєфом – це субаеральна передголоценова приморська рівнина, на її затопленій частині
простежуються поховані палеодолини низов’їв Палеодунаю та Палеосарати [11]. Протягом
пліоценово-четвертинного періоду рельєф території неодноразово змінювався внаслідок
трансгресій і регресій. Дунайська авандельта утворилася в плейстоцені–голоцені шляхом
висування в море і перевідкладання первинних наносів.
У геологічній будові досліджуваної території беруть участь породи докембрійського
кристалічного фундаменту та метаморфізовані складчасті породи раннього палеозою,
перекриті піщано-глинисто-карбонатними утвореннями пізнього палеозою, мезозою та
кайнозою. За даними [12, 14], у тектонічному відношенні Придунав'я лежить у межах
припіднятої на 5–10 км Кілійсько-Зміїної зони палеозойських відкладів [11]. За даними [1],
неогенові сарматські відклади тут залягають безпосередньо на породах верхньої юри. Верхня
частина розрізу осадової товщі представлена четвертинними відкладами, в складі яких
виділяють плейстоценові алювіальні та верхньоплейстоценові еолово-делювіальні утворення,
морські чаудинські, давньоевксинсько-узунларські, карангатські, сурожські, новоевксинські
та чорноморські відклади [11]. Розріз осадків плейстоцену за простяганням характеризується
різною потужністю та фаціальною мінливістю.
Гирлова частина дельти Дунаю з річковим стоком отримує велику кількість завислих і
тягнених наносів (причому останні [11] складають близько 1% від числа завислих), частина з
яких осаджується в численних рукавах і протоках дельти, частина виноситься в море, а частина
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бере участь у формуванні авандельти [3]. Речовинний склад стоку визначають породи, що
зазнають розмиву. Акумулятивне тіло дельти формують тверді наноси, переважно мули, 2550% яких (за різними даними) затримується в дельтовій частині [3, 11, 15]. Значна частина
тонкодисперсного матеріалу та основна – розчиненої у річковій воді речовини надходить до
моря, решта – осаджується в дельтових осадках на геохімічних бар’єрах на контакті з
морськими водами. За даними І.В. Лубченка та І.В. Белової [3], пелітові фракції завислої
речовини Дунаю містять монтморилоніт, гідрослюду, каолініт, хлорит, хлоритмонтморилоніт, кварц, доломіт, низькотемпературний плагіоклаз. Вміст (у %) глинистих
мінералів у фракції менше 0,001 мм: 50–70 – гідрослюда, 20-35 – монтморилоніт, 10 – каолініт,
5 – хлорит; до фракції 0,1–0,01 мм входять кварц, мусковіт, польовий шпат, біотит та уламки
осадових порід [3]. Піщані осадки містять цілі стулки, дрібний та крупний детрит молюсків.
Вони складені дрібно-середньозернистими карбонат-кварцовими обкатаними пісками з
високим вмістом алевритової фракції та відсутністю розсіяної органіки [3].
Загальна особливість донних осадків гирла Дунаю – незначна кількість важкої фракції,
представленої мінералами: гранат, ільменіт, турмалін, піроксени, амфіболи, епідот, дистен,
рутил, циркон. Склад легких фракцій – кварц, кальцит, арагоніт, глинисто-слюдисті агрегати.
В пелітовій фракції переважають кальцит, мінерали групи монтморилоніту та кварц [3].
У результаті польових робіт в акваторіях гирла Бистре, Соломонова рукава та Кілійської
дельти взято 15 інтегральних проб донного ґрунту, в тому числі на трьох поперечних профілях
для вивчення характеру формування донних осадків у руслі (рис. 1-2). Визначено візуальні
особливості поверхневого шару донних осадків (табл. 1).

Рис. 1. Розташування станцій геологічного опробування в гирлі Бистре, "Дунай – 2019"
Встановлено, що в місцях опробування в рукавах дельти Дунаю переважають піски
мулисті різної зернистості та сортованості з домішкою мулів (пелітів і алеврито-пелітів), часто
з примазками гідротроїліту, зі значною кількістю живої фауни, з черепашковим детритом і
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рослинними рештками (табл. 1). Характерний запах сірководню мала тільки одна проба зі
станції Ст. 4, на 0 км гирла Бистре.
Нижче наведено опис характерних донних порід дельти Дунаю.
Гирло Бистре. Станції 1 і 2 становлять поперечний профіль через гирло (рис. 1).
Ст. 1 (табл. 1а): алеврито-пеліт, сірий з коричневим відтінком, м’який, однорідний, у
великій кількості містить черепашки двостулкових молюсків, вуглисті включення деревини та
багато живої фауни.
Ст. 2 (табл. 1б): пісок замулений, дрібнозернистий, сірувато-коричневий, з грудками
більш мулистої породи, з поодинокими включеннями черепашок і черепашковим детритом.
Ст. 3 (табл. 1в): пеліт мулистий, жовтувато-сірий, з примазками гідротроїліту, тугий, з
одиничними включеннями черепашок двостулкових молюсків і крупним детритом.
Ст. 4 (табл. 1г): пісок мулистий, сірувато-жовтого кольору з домішкою алеврито-пеліту
мулистого, жовтувато-сірого, текучого, з включеннями зерен гідрослюди, зі слідами живих
організмів; має запах сірководню.
Соломонів рукав (рис. 2). Станції 5 та 6 становлять поперечний профіль через русло
Соломонова рукава Дунаю.
Ст. 5 (табл. 1д): мул пелітовий, світло-жовтий, неоднорідний, з грудками в’язкотекучого, з сірим відтінком, з примазками гідротроїліту; з включеннями рослинних решток.
Ст. 6 (табл. 1е): пісок дрібнозернистий, жовто-сірий, неоднорідний, з грудками сірого
пеліту, включеннями цілих стулок двостулкових молюсків (неживих) та одиничних
вуглефікованих рослинних решток.
Ст. 7 (рис. 2): пісок різнозернистий, жовтувато-світло-сірий, з великою кількістю
черепашкового детриту та стулок двостулкових молюсків, з грудками сірувато-білої глини,
в’язкої, тугої, міцної, з детритом. Багато фауни, живої та неживої, на стулках молюска родини
Unionidae – живе поселення мідій.

Рис. 2. Розташування станцій геологічного опробування в Кілійському гирлі (ліворуч)
та Соломоновому рукаві, "Дунай – 2019"
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Кілійське гирло (рис. 2). Станції 9 і 10 становлять поперечний профіль через Кілійське
гирло Дунаю.
Ст. 9 (табл. 1ж): пісок дрібнозернистий, добре сортований, сірувато-жовтий, однорідний,
рівномірний, з дрібним детритом, зернами гідрослюди, темними включеннями черепашок та
дрібних перемитих зерен.
Ст. 10 (табл. 1к): пісок мулистий, з включеннями мулу більш сірого кольору, з
двостулковими молюсками (цілими) та рослинними рештками.
Ст. 12 (табл. 1л): пісок сіро-жовтий, дрібнозернистий, добре сортований, з великою
кількістю черепашкового детриту різного розміру, включеннями черепашок двостулкових
молюсків, із зернами гідрослюди та вуглистими включеннями.
Таблиця 1 – Характерні зразки поверхневих донних осадків дельти Дунаю

а – гирло Бистре, Ст. 1
(глиб. 8 м)

б – гирло Бистре, Ст. 2
(глиб. 5 м)

в – гирло Бистре, Ст. 3
(глиб. 16 м)

г – гирло Бистре, Ст. 4
(глиб. 7 м)

д – Соломонів рукав, Ст. 5
(глиб. 5 м)

е – Соломонів рукав, Ст. 6
(глиб. 9 м)

ж – Кілійське гирло, Ст. 9
(глиб. 10 м)

к – Кілійське гирло, Ст. 10
(глиб. 2 м)

л – Кілійське гирло, Ст. 12
(глиб. 10,5 м)

Для подальших висновків про характер та особливості формування донних осадків
дельти Дунаю відібрані проби передано до Науково-навчального інституту "Інститут геології"
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка для виконання лабораторних
аналітичних досліджень.
Комплексна морська науково-дослідна експедиція "Чорне море – 2019" проведена в
червні 2019 року, у північно-західній частині Чорного моря на підходах до портів
Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Одеса [5].
Район Одеської затоки – це порізана балками степова рівнина з порівняно невисоким
берегом, місцями з обривами, де відслонюються глини понтичного віку червонуватого
кольору. Місцями – з піщаними смугами пересипів, які відокремлюють від моря солоні озера
й лимани. Особливо багато лиманів на низовинному північно-західному березі Чорного моря
між гирлами річок Дунай та Дніпро [7]. В уступах берега між Сухим лиманом і Одесою
понтичні вапняки та меотичні глини, на яких залягає товща лесових порід з викопними
ґрунтами, виходять на денну поверхню [3].
Рельєф морського дна вирівнений акумулятивний, з вираженими похованими долинами.
У структурному відношенні для району характерна наявність субширотних розломів. У
цілому, район характеризується складною тектонічною будовою [2]. Підводні профілі дна
північніше Сухого лиману вироблені в меотичних глинах, мають плавний одноманітний
характер. Північніше мису Великий Фонтан дно вкрите плитами й брилами вапняку на
відстані до 80 м, а далі – карбонатним дрібнозернистим піском [3].
За сучасними уявленнями [2], територія північно-західного шельфу Чорного моря
належить до західної частини молодої Скіфської платформи, яка на півночі по системі
глибинних розломів (шовна зона) межує з архей-протерозойською Східноєвропейською
платформою, а на півдні – з Чорноморською западиною з потужною корою.
Платформний чохол території сформувався внаслідок плейстоцен-голоценового
абразійно-акумулятивного вирівнювання. Коливання рівня моря під час численних
трансгресій і регресій призвели до накопичення потужної товщі теригенних відкладів. Район
похованих палеодолин – це затоплена приморська рівнина, на глибинах близько 15-30 м вона
безпосередньо прилягає до підводного схилу сучасного берега. Окремими палеодолинами
район розчленований на височини з пласкими поверхнями, ускладненими похилими
грабеноподібними підняттями. Це особливо стосується Дністровської височини, де такий
рельєф представлений субмеридіональною Дністровською банкою з глибинами менше 10 м і
субширотним валом біля Дністровського жолоба з глибинами близько 20 м [2].
У геологічному розрізі осадків району [4] на пісках середньо- та крупнозернистих з
галькою та гравієм залягають піски дрібно- й середньозернисті посткарангатьського віку,
перешаровані з алевритами. Над ними (знизу вгору) залягають новоевксинські черепашники,
голоценові черепашники та мули.
На північно-західному шельфі в районі дослідження черепашники поширені серед полів
алеврито-пелітових і пелітових мулів. Колір черепашників темно-сірий, до чорного,
представлені вони переважно уламками, хоча трапляються й цілі стулки. Поширені
представники Modiola, Cardium, Bittium, Abra, Mitilus та інші [16].
Алеврито-пелітові мули розповсюджені на шельфі досить рівномірно до глибин 150200 м. Колір мають від темно-сірого до чорного, сортованість збільшується з глибиною. Їх
теригенна складова представлена кварцом, польовими шпатами, а також глинистими
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мінералами, спостерігається суттєвий вміст піриту діагенетичного походження. Пелітові мули
зустрічаються як сильно-, так і слабокарбонатні, колір мають від світло-сірого до майже
чорного й переважно напіврідку консистенцію [16].
Північно-західний шельф відомий як перспективне джерело корисних копалин. Так,
численні поховані й сучасні акумулятивні форми полігенетичного походження містять значні
поклади будівельних матеріалів [17], а в голоценових морських осадках виявлено прояви
металічних корисних копалин. Зокрема алеврити та черепашники берегових палеосхилів і
палеотерас Дальницького та Дністровського палеотрогів та алеврито-пеліти річкового русла
палео-Дальника містять дісперговане золото, в тому числі самородне (передбачувані запаси –
до 5 тонн), у супроводі проявів самородних срібла й міді, а також селену [18].
Протягом 18-20 червня 2019 р. було відпрацьовано 22 станції, на яких відібрано 34 проби
верхнього шару морських донних відкладів на трьох дослідних полігонах: "Дністровський",
"Одеський" і "Чорноморський".
Вимірювання сумарної дози іонізуючого гамма- та бета-випромінення за допомогою
дозиметра-радіометра МКС-05 показало дуже низькі значення доз для гамма-випромінення та
нульові для бета-випромінення.
У результаті опробування визначено візуальні особливості поверхневого шару донних
осадків. Встановлено, що на опробуваних ділянках черепашники та детритові черепашкові
піски чергуються з пелітовими мулами. Практично всі підняті зразки мають ознаки впливу
сірководню – сліди гідротроїліту, чорне забарвлення черепашок, часто відчутно відповідний
запах. Зустрічаються включення напівобкатаних уламків теригенних осадових порід (вапняки,
пісковики; присутні зерна кварцу) та рештки неживої біоти, іноді присутня жива фауна та
водорості. Зразок пелітового мулу з глибини 28 м має характерний для сапропелевих мулів
оливково-зелений відтінок.
Нижче наведено короткий опис і зображення (табл. 2) характерних донних порід
Північно-західного шельфу в районі Одеської затоки.
Полігон "Дністровський" (рис. 3).

Рис. 3. Розташування станцій геологічного опробування на
полігоні "Дністровський", "Чорне море – 2019"
137

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

Таблиця 2 – Характерні зразки поверхневих донних осадків північно-західної частини
Північно-західного шельфу Чорного моря

а – полігон
"Дністровський", Ст. 1/21
(глиб. 6,8 м)

б – полігон "Дністровський",
Ст. 2/20 (глиб. 11,8 м)

в – полігон
"Дністровський", Ст. 3/19
(глиб. 12 м)

г – полігон
"Дністровський", Ст. 5/17
(глиб. 10,2 м)

д – полігон "Одеський",
Ст. 8/23 (глиб. 22 м)

е – полігон "Одеський",
Ст. 10/25 (глиб. 21-22 м)

ж – полігон "Одеський",
Ст. 15/19 (глиб. 15 м)

к – полігон "Одеський",
Ст. 16/22 (глиб. 12 м)

л – полігон
"Чорноморський",
Ст. 18/2 (глиб. 21 м)

м – полігон
"Чорноморський",
Ст.20/6 (глиб. 28 м)

н – полігон
"Чорноморський", Ст.21/12
(глиб. 26 м)

п – полігон
"Чорноморський",
Ст.22/9 (глиб. 13 м)
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Ст. 1/21 (табл. 2а): пісок різнозернистий, до грубозернистого, сірувато-жовтокоричневий, з великою кількістю стулок двостулкових молюсків і черепашкового детриту. Без
запаху.
Ст. 2/20 (табл. 2б): пісок середньозернистий, сірий, з великою кількістю стулок
двостулкових молюсків і черепашкового детриту, зі шматочками водоростей і живою фауною.
Без запаху.
Ст. 3/19 (табл. 2в): пісок різнозернистий, детритовий, сірий, зі стулками неживих
двостулкових молюсків (переважно мідій), зі шматочками водоростей. Без запаху.
Ст. 5/17 (табл. 2г): черепашковий детрит різного розміру, з більш крупними уламками
стулок і цілими стулками двостулкових молюсків. Із запахом сірководню.
Полігон "Одеський" (рис. 4).

Рис. 4. Розташування станцій геологічного опробування на полігоні "Одеський", "Чорне море – 2019"
Ст. 8/23 (табл. 2д): пеліт темно-сірий, до чорного, тонкозернистий, однорідний, з
домішкою світло-жовтого, пружний, але не тугий, з примазками гідротроїліту, з включеннями
черепашок двостулкових молюсків і корінців; добре тримає форму. Із запахом сірководню.
Ст. 10/25 (табл. 2е): мул пелітовий, дуже темний, темно-сірий, майже чорний, тримає
форму, міцний, в’язкий, липкий, з примазками гідротроїліту, з черепашковим детритом і
включеннями стулок двостулкових молюсків (мідії та ін.), з корінцями. Дуже сильний запах
сірководню.
Ст. 15/19 (табл. 2ж): черепашковий детрит з неживими стулками різних двостулкових
молюсків, є жива фауна (живі мідії); з домішкою мулу сірувато-світло-жовтого, липкого, з
піщаним матеріалом, з корінцями рослин, з примазками гідротроїліту. Без запаху.
Ст. 16/22 (табл. 2к): черепашник, черепашковий детрит з двостулковими молюсками
(мідії та ін.), з живими мідіями, з живою фауною (гастроподи), з водоростями; фауністичне
включення (трубочка шляху хробака-мулоїда) та уламок теригенної осадової породи розміром
1,5х1,5 см, слабко обкатаний. Без запаху.
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Полігон "Чорноморський" (рис. 5)

Рис. 5. Розташування станцій геологічного опробування на
полігоні "Чорноморський", "Чорне море – 2019"
Ст. 18/2 (табл. 2л): мул пелітовий, темно-сірий, з домішкою алевритового матеріалу,
міцний, тримає форму, з примазками гідротроїліту, з черепашковим детритом і стулками
двостулкових молюсків, з корінцями різного розміру та включенням уламкового матеріалу
(шматочок кістки чи уламок камінця). Запах сірководню.
Ст. 20/6 (табл. 2м): мул пелітовий, схожий на сапропелеподібний, з легким зеленуватооливковим відтінком, однорідний, м’який, липкий, тримає форму, з включенням уламків
стулок двостулкових молюсків (мідії), з корінцями. Запах сірководню.
Ст. 21/12 (табл. 2н): мул пелітовий, темно-стально-сірий, з промазками сіро-жовтого,
пружний, липкий, в’язкий, з примазками гідротроїліту, з черепашковим матеріалом (стулки
двостулкових молюсків), з живою фауною (мідії). Слабкий запах сірководню.
Ст. 22/9 (табл. 2п): черепашковий детрит різного розміру з цілими стулками
двостулкових молюсків (мідії, кардіїди), частина стулок має чорне забарвлення, є жива фауна
(двостулки); з домішкою піску грубозернистого, з промазками сірого мулу. Включення
напівобкатаного уламку стулки устриці.
Зібраний у польових умовах матеріал, а також результати наступних аналітичних
досліджень, зберігатимуться в БОД, де поповнять наявну інформацію.
Висновки:
- у морських і річкових умовах було відпрацьовано адаптовану до сучасних умов
технологію збору та збереження геологічних даних як на польовому, так і камеральному етапі:
було відібрано інтегральні проби поверхневого шару донних морських і річкових ґрунтів за
допомогою розробленого та створеного тросового ковшового дночерпака Петерсена;
- виявлено сучасний розподіл донного морського (річкового) ґрунту, зроблено
візуальний опис піднятих осадків з визначенням літологічного складу та наявності
макроскопічних включень;
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- відібрані зразки було запаковано та організовано їх доставку до місця зберігання
зібраного геологічного матеріалу з метою подальших камеральної обробки та проведення
необхідних лабораторних аналізів;
- розпочате удосконалення технології збору та збереження геологічної складової
океанологічних даних має в подальшому сприяти обміну накопиченою інформацією між
науковими установами НАН України та іншими організаціями;
- одержання актуальних емпіричних даних при правильному використанні сприятиме, у
тому числі, підсиленню навігаційної безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах і в
територіальному морі України за рахунок виявлення сучасних тенденцій загальних змін
рельєфу дна, характеру його поверхні та особливостей осадконакопичення;
- зібрані й накопичені дані буде використано для розробки, формування та поповнення
спеціалізованих баз гідрографічного фрагмента БОД НАН України.
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Научные экспедиционные исследования 2019
Ю.А. Тимченко
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учреждения "Научный гидрофизический центр Национальной академии наук Украины"; Украина,
03187, г. Киев, просп. Академика Глушкова, 42; E-mail: maeotica@ukr.net
Аннотация
В статье приведена информация о первых результатах изучения донного материала, отобранного
во время осуществления геологических работ в составе комплексных научно-исследовательских
экспедиций "Дунай – 2019" и "Черное море – 2019", проведенных в рамках Соглашения о научнотехническом сотрудничестве между государственными учреждениями "Научный гидрофизический
центр Национальной академии наук Украины" и "Госгидрография". Цель экспедиционных
геологических исследований – получение актуальных эмпирических данных для выявления общих
тенденций изменений рельефа дна, характера поверхности и особенностей осадконакопления.
Комплексными экспедициями были собраны фактические данные о гидрографическом,
гидроакустическом и гидрологическом состоянии исследованных акваторий и в тестовом режиме
проведено геологическое опробование дна прибрежной части северо-западного шельфа Черного моря
и дельтовой части Дуная (в пределах Украины) с применением разработанного, созданного и
подготовленного геологического оборудования. Информация о работах пополнила банк
океанографических данных НАН Украины. Практическое значение полученных результатов состоит в
отработке в полевых условиях технологии геологического опробования и дальнейших камеральных
работ.
Ключевые слова: научно-исследовательское судно, комплексные научно-исследовательские
экспедиции, геология, донные отложения, банк океанографических данных, Дунай, Чорное море
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Scientific cruise research 2019
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"Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"; 03187, Kyiv, 42
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Abstract
The article provides information on the first results of the study of bottom material taken during
geological works in the framework of complex research expeditions "Danube-2019" and "Black Sea-2019" in
accordance with the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between Scientific Hydrophysical
Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Hydrography Service. The purpose of
expeditionary geological research was to obtain relevant empirical data on general trends in changes in bottom
topography and main features of floor surface and sedimentation.
Comprehensive expeditions collected factual data on the hydrographic, hydroacoustic and hydrological
status of the studied waters and in a test mode made geological sampling of the bottom of the North-Western
shelf coastal part of the Black Sea and the Danube mouth (within Ukraine) using developed and prepared
equipment. Information about the works was added to the oceanographic data bank of the National Academy
of Sciences of Ukraine. The practical significance of the obtained results is to field test the technology of
geological sampling and further cameral work.
Key words: research vessels, complex research expeditions, geology, bottom sediments, oceanographic
data bank, the Danube, the Black Sea
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