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До комплексу досліджень, пов'язаних з
вивченням режиму наносів і динаміки берегів,
входять природні дослідження, емпірико-теоретичні
розрахунки, моделювання взаємодії гідротехнічних
споруд з процесами, притаманними береговій зоні.
Їм обов'язково передує збір і аналіз інформаційних
та архівних матеріалів з цих питань.

Такі дослідження можуть вестися або одночасно,
якщо об'єкт вивчався раніше і вихідних матеріалів
для початку робіт достатньо, або у певній послідов-
ності, тобто залежно від наявності матеріалів і вимог
технічного завдання.

Основним є природне дослідження наносів. За
його результатами одержують початкові дані для
емпірико-теоретичних розрахунків і моделювання та
уточнюють раніше виконані розрахунки.

Таке дослідження наносів, у свою чергу, скла-
дається з геолого-геоморфологічного, гідрологічного
та морфолітодинамічного досліджень узбережжя, які
проводяться на початку робіт, у процесі дослідження
та протягом тривалого часу.

Складовою гідрологічних досліджень, зазвичай,
є спостереження за елементами гідрологічного
режиму і за наносами. Спостереження за наносами
також є частиною морфолітодинамічних досліджень,
в ході яких виконуються:

а) загальний опис і геоморфологічна зйомка
узбережжя зі складанням відповідних карт на базі
топографічних матеріалів;

б) повторне нівелювання пляжу і промірювання
глибин на підводному схилі;

в) водолазні обстеження дна;
г) повторна аерофотозйомка або більш доступ-

на сьогодні космічна зйомка  пляжної  зони і
прибережного мілководдя;

д) аналіз та інтерпретація планшетів промірю-
вання глибин, топографічних зйомок і космоаерофо-
томатеріалів, співставлення їх з даними про
переміщення наносів.

У ході виконання досліджень проводиться відбір
зразків ґрунту (відкладень).

Метою всіх названих видів дослідження є:
- вивчення сучасного режиму берегової зони, а

також прогнозування вірогідних її змін у природному
стані і під впливом антропогенних факторів;

- кількісне прогнозування обсягів замулювання
морських каналів;

- розробка надійних, економічно обґрунтованих

заходів, спрямованих на зниження ступеня замулю-
вання каналів і штучних акваторій.

Оцінювання змін у рельєфі, структурі і режимі
берегової зони, кількісне визначення результатів цих
змін бувають двох видів, а саме:

а) визначається інтенсивність вірогідних змін, які
можуть впливати на берег і гідротехнічні споруди,
наприклад замулення каналу на конкретній ділянці;

б) визначається кінцевий результат тривалих
геоморфологічних і літодинамічних процесів за
конкретний період  (сезон, рік і триваліший період).

З огляду на те, що деякі зміни досліджуваної
зони є незворотними, вони досліджуються особливо
ретельно.

Основним завданням досліджень є збір відомо-
стей, достатніх для:

- складання характеристики рельєфу підводно-
го схилу, акумулятивних підводних і надводних
форм;

- складання карти ґрунтів;
- виявлення зон або ділянок “живлення”,

транзиту і відкладання наносів;
- визначення напрямку та інтенсивності масового

переміщення осілих і зважених наносів (включаючи
їх розподілення по підводному схилу);

- оцінки напрямку і швидкості змін акумулятив-
них форм, зокрема на підводному схилі;

- визначення протяжності, напрямку і структури
наносних потоків, а також величини і потужності їх
двосторонніх міграцій залежно від дії гідродинаміч-
них факторів;

- оцінки впливу міграції наносів на гідротехнічні
споруди;

- аналізу дії факторів, що спричиняли замулю-
вання або розмивання акваторій і каналів впродовж
року;

- прогнозування обсягів замулення при природ-
ному режимі і після зміни характеристик існуючих
гідротехнічних споруд.

Повний обсяг природних досліджень режиму
переміщення наносів і динаміки берегів передбачає:

а) здійснення систематичних стаціонарних
спостережень за вітром, рівнем, хвилюванням,
каламутністю, температурою, прозорістю і кольором
води в одному або кількох пунктах;

б) кількаразове проведення повторних комплек-
сних спостережень на одній чи кількох постійних
вертикалях за такими складовими: вітер, хвилю-
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вання, напрямок і швидкість течії, концентрація у
товщі води зважених наносів (каламутності),
елементарне витрачання зважених і рухомих
наносів;

в) виконання гідрологічних розрізів у характерні
моменти гідрологічного режиму (з повним комплек-
сом спостережень на кожній станції, або тільки
розрізи каламутності);

г) повторні періодичні спостереження за змінами
рельєфу дна і берега з відбором зразків ґрунту дна
шляхом повторних батиметричних зйомок і нівелю-
вань пляжів, промірів і водолазних обстежень дна.

Зміст, частота і тривалість спостережень на
ділянці робіт залежать від характеру коливань рівня
моря, повторюваності вітрів, перебігу активних
напрямків (румбів) і значних швидкостей, а також від
розподілу цих факторів у часі і просторі. За період
досліджень слід провести максимально можливу
кількість спостережень з урахуванням варіантів
згонів-нагонів, напрямків і інтенсивності вітру, течій,
хвилювання і,  за необхідності, льодових умов.

Цикл повторних досліджень динаміки берегової
зони повинен тривати не менше як 2-3 роки, оскільки
кліматичні умови і зумовлені ними режим хвиль,
течій, надходження алювію та інше у багаторічному
ході є нерівномірними. Матеріали першого року, при
цьому, будуть умовним еталоном, за яким можна
заздалегідь встановлювати причинні зв'язки між
змінами берегової зони і явищами, які істотно
мінятимуться у наступні періоди.

Слід зазначити, що всі наявні методи обчислю-
вання переміщення наносів і замулювання є
наближеними, бо й досі немає чітко обґрунтованих
способів обчислення розмиву, транзиту і відкладання
наносів кожного об'єкта за конкретних умов.

До обчислення слід вдаватися, якщо через брак
часу або недосконалість методів досліджень немож-
ливо одержати режимні характеристики перемі-
щення наносів шляхом природних досліджень. Але
слід пам'ятати, що наукові положення про
літодинамічні процеси ще недостатньо розроблені, а
самі вони дуже складні. Тому методи і формули
обчислення не дають точних і беззаперечних резуль-
татів, а тільки наближені, які потрібно уточнювати і
підтверджувати, порівнюючи з результатами при-
родних досліджень, а також з результатами
моделювання.

Застосування методів обчислення дозволяє
одержати:

- напрямок, відносну інтенсивність і приблизний
розподіл по підводному береговому схилу наносів,
що переміщуються уздовж берега;

- потужність по всій довжині берегового потоку
наносів;

- обсяги замулювання акваторії і каналу за
заданий проміжок часу;

- обсяги розмиву берегів і деформації
берегового підводного схилу.

Для обчислення інтенсивності переміщення
наносів рекомендовано кілька методів:

1) Гідрометеорологічний метод, який базується
на використанні даних про вітер і хвилювання.

Існують такі різновиди гідрометеорологічного
методу:

а) вітроенергетичний - встановлює безпосе-
редній зв'язок між енергією вітру та інтенсивністю
переміщення наносів;

б) хвилеенергетичний, при якому інтенсивність
переміщення наносів визначається залежно від
дійсної енергії хвиль;

в) вітрохвилеенергетичний. Цей метод відрізня-
ється від хвилеенергетичного тим, що параметри
хвиль встановлюються не шляхом спостережень, а
методом обчислення за наявними даними про режим
вітру.

2) Гідравлічний метод. Застосовують цей метод,
коли наявність наносів по вертикалі визначають за їх
концентрацією у потоці води і за розподілом
швидкостей потоку.

3) Емпіричні методи, які базуються на поєднанні
наявних у воді і відкладених наносів з напрямком і
параметрами хвилювання, з морфометричними
характеристиками берегової зони і зі складовими
наносів.

За даними промірів або нівелювань пляжу,
оформлених у вигляді планшетів глибин чи профілів
деформації, визначають інтенсивність змін рельєфу,
що відбуваються: товщину шару відкладень або
розмиву і величину деформації пляжу.

Для обчислення товщини шару відкладень або
розмиву наносів використовують середні на кожно-
му промірному профілі значення глибин, взяті з
промірних планшетів. Шар визначається у межах
нижніх бровок штучних прорізів.

Величину елементарного шару обчислюють за
результатами двох послідовно виконаних промірів.
Величини елементарних шарів підсумовують і
отримують величину шару відкладень за будь-який
період (зазвичай обчислюють шар наносів за рік).

Порівнювання планшетів промірювання за
декілька років дозволяє визначити тенденції розвит-
ку берега і підводного берегового схилу, одержати
якісні і частково кількісні дані про напрямок і темп
зміщення лінії берега, підводних пасем, валів і
улоговин, а порівняння прибережних топографічних
зйомок - тенденції до зміни положення кліфу, ширини
пляжу і т.ін. За наявності багаторазових повторних
зйомок, слід порівнювати результати, одержані за
аналогічної гідрологічної обстановки на морі і під час
однакових сезонів. Плани і карти, складені на базі
даних різних сезонів одного року, відображають
вплив відповідного сезону.
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Дані цих зйомок обов'язково доповнюють дани-
ми спеціальних спостережень, зокрема з визначення
потужності активного шару і змін величини наносів,
щоб достовірнішою була картина змін, що
відбуваються.

При з'ясуванні спрямованості та інтенсивності
деформацій дна для порівнювання доцільно викорис-
товувати карти великих масштабів - від 1:10000 і
більше. Окремі ділянки можуть порівнюватися у най-
більших масштабах (1: 1000 і 1:500).

Дослідження припускають виконання низки спос-
тережень, необхідних і достатніх для розв'язання
іншого основного завдання - знаходження взаємо-
зв'язку між деформаціями рельєфу дна, що відбува-
ються, і впливом природних і антропогенних факторів.

Методика досліджень, в цілому, така: за даними
описаних вище спеціальних спостережень на
досліджуваній акваторії вибирають ділянки з
характерними масштабами деформації. Далі, за
допомогою аналізу наявних матеріалів досліджень і
спостережень,  виявляють найактивніші наносору-

шійні фактори і визначають, хоча б у загальних
рисах, області дії кожного з них або їх взаємодію.
Критерієм активності будь-якого фактора може бути
ступінь його впливу на зміну підводного або
надводного рельєфу, що оцінюється приблизно за
морфологічними ознаками. За відсутності достатньо-
го обсягу відомостей про спостережувані гідрологічні
елементи слід користуватися розрахунковими
величинами.

За результатами аналізу наносорушійних фак-
торів прогнозують розвиток замулювання ділянки
акваторії, яка цікавить. Довгостроковість прогнозу
визначається, насамперед, тривалістю і повнотою
досліджень. Отже, співставляння повторних промірів
глибин одних і тих само ділянок акваторії, підхідного
каналу дозволяє одержати достовірні дані про
характер змін, що відбуваються у рельєфі дна,
визначити межі зон розмиву і акумуляції наносів,
інтенсивність замулення акваторій і, насамкінець,
визначити ступінь придатності ділянки підхідного
каналу, що вивчається, для подальшої експлуатації.

Для прикладу візьмемо підхідний канал озера

Донузлав. Комплекс гідрографічних досліджень з

вивчення режиму наносів на каналі за період з 2003

по 2006 рр. охоплював:

а) збір і аналіз поточних і архівних матеріалів з

питань, що вивчаються. Основну частину їх станови-

ли матеріали гідрографічних робіт 2000-2002 рр.;

б) дослідження на основі гідрографічних робіт

2003-2006 рр., куди увійшли:

- повторне промірювання глибин на підводному

схилі;

- відбір зразків ґрунту (рис. 1);

- аналіз й інтерпретація планшетів проміру

глибин, топографічних зйомок і космоаерофотома-

теріалів та співставляння їх з даними про перемі-

щення наносів;

в) емпірико-теоретичні обчислення на основі

моделювання змін рельєфу дна за розрахунковий

період на цій гідротехнічній споруді у взаємодії з

процесами, що мають місце у береговій зоні.

Рекомендовані методи обчислення величини

відкладень у морських каналах за методами

Логачова і Шишова стосовно підхідного каналу

озера Донузлав не розглядалися через відсутність

необхідних даних про вітри і хвилювання. Слід також

зазначити, що обидва ці методи для каналів з

глибиною понад 12-13 м не перевірялися, тому їх

застосування для каналу з глибинами від 10 м до 20 м

є неприпустимим через ризик отримати завищені

результати. Метод Саф'янова більше відповідає

наявному набору початкових даних, але за умови

побудови за допомогою спеціалізованого програм-
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ного забезпечення тривимірних моделей рельєфу

дна та аналізу профільної зйомки його використання

є недоцільним.

Усі наведені вище види природних досліджень

проводилися щорічно відповідно до  вимог техніч-

ного завдання і Плану навігаційно-гідрографічного

забезпечення.

Додатково у 2006 році було досліджено за

попередньою оцінкою потужність донних відкладень

на внутрішньому і зовнішньому рейдах озера

Донузлав.

Метою цих досліджень було:

- вивчення сучасного режиму динаміки замулю-

вання на морському підхідному каналі, а також

прогнозування її вірогідних змін у природному стані

і під впливом антропогенних факторів;

- кількісне прогнозування масштабності замулю-

вання морських каналів;

- вироблення економічно виправданих рекомен-

дацій щодо зниження рівня відкладень у каналі.

Особливу увагу було приділено ділянкам з

інтенсивними або незворотними змінами рельєфу

дна.

Незворотним змінам піддається ділянка правої

верхньої бровки північно-східної - останньої третини

підхідного каналу. Відбувається це через видобуван-

ня піску у безпосередній близькості від каналу.

До стабільних форм можна віднести середню

третину підхідного каналу, що не зазнала жодних

змін рельєфу дна за час проведення досліджень.

Ділянки підвищеного замулювання виявлено у

морській частині підхідного каналу та у районах

гідротехнічних споруд Північної і Південної кіс.

Додаткові дані, одержані при проведенні про-

фільної зйомки розрізів рельєфу дна у 2006 році,

дозволяють оцінити потужність донних відкладень на

трьох ділянках морського підхідного каналу. За

результатами досліджень було встановлено, що:

- північно-східна глибоководна ділянка

останньої третини каналу має середню потужність

донних відкладень – 3,4 м. Відкладення розподіля-

ються дуже нерівномірно - від 0,9 м у районі виходу

корінних порід, до 4-6 м - у районі глибоководних

улоговин (рис. 2). Потужність відкладень у лівій

частині каналу в середньому на 0,5 м більша ніж у

правій і становить близько 3- 3,5 м;

- середня ділянка від внутрішньої частини Північ-

ної і Південної кіс до початку глибоководної ділянки

має середню потужність донних відкладень - 1 м, яка

розподіляється дещо рівномірніше за рахунок

плавності рельєфу дна (рис. 3). Потужність відкла-

день у лівій частині каналу в середньому на 0,3 м

більша ніж у правій і становить майже 1,2 м;

- морська ділянка має середню потужність

донних відкладень 1,6 м (рис. 4). Потужність

відкладень у правій частині каналу в середньому на

0,2 м більша ніж у лівій і становить майже 1,7 м. На

ділянках підвищеного замулювання поблизу Півден-

ної і Північної кіс потужність шару донних відкладень

коливається у межах від 1,5 до 2,5 м.

Наведені дані наочно підтверджують необхід-

ність ретельного слідкування за морською частиною

підхідного каналу. Основне навантаження припадає

на першу третину каналу з акумуляцією піщаних

наносів. Інтенсивність процесів замулювання на

решті частин каналу, за умови збереження існуючих

темпів, ще упродовж багатьох років дозволятиме не

брати їх до уваги при оцінюванні експлуатаційних

характеристик морського підхідного каналу озера

Донузлав.

Станіслав ЖЕЛТЯНИК,

начальник промірної групи № 1

експедиційного відділу ФДУ “Севастопольська

філія Держгідрографії ім. Л.І. Мітіна”
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