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ЕКОЛОГІЯ 
 

УДК 551.465.2 

Вікторія П’ятакова, Микола Берлінський  

(Одеса) 

 

АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ  

НА ШЕЛЬФОВУ ЕКОСИСТЕМУ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

Сучасна динаміка кліматичної системи вказує на наявність тенденцій до підвищення 

середньої температури повітря, що не може не відображатися на регіональних 

екосистемах. У статті розглянуті додаткові ризики, що збільшують антропогенний вплив 

на шельфову екосистему Чорного моря на увазі, що склалися несприятливих факторів. 

Ключові слова: Чорне море, океанологія, біогенні речовини, евтрофікації, екосистема, 

стік, фітопланктон. 

 

The modern dynamics of the climate system indicates the presence of tendencies towards to 

increasing in the average air temperature, which cannot but be reflected in regional ecosystems. In 

the paper discusses of additional risks that increasing the anthropogenic impact on the shelf 

ecosystem of the Black Sea under the prevailing unfavorable factors. 

Key words: Black Sea, oceanology, nutrients, eutrophication, ecosystem, runoff, phytoplankton. 

 

На сучасному етапі актуальні проблеми океанології обумовлені складним комплексом 

причинно-наслідкових зв'язків. Активне вивчення світовою спільнотою впливу зміни клімату 

на океан дозволило скласти набагато більш чітке уявлення про механізми океанічної 

циркуляції і її річних і десятирічних варіаціях. В результаті змін в ступені нагрівання різних 

районів океану змінюється і розподіл тепла як в масштабах всього світу, так і в масштабах 

регіонів. У дослідженнях проведених групою вчених з 11 інститутів по всьому світу, так 

само робиться висновок про те, що останні 10 років були найтеплішими за всю історію 

спостережень за глобальною температурою (рис.1), а останні п'ять років, встановили 

абсолютний рекорд [1]. 

 

 
Рис.1 Тенденція температури океану з 1960 по 2019 рік в трьох основних океанських 

басейнах від поверхні до 2000 м. 

Розробка теоретичних і прикладних аспектів регіональної океанології повинні займати 

основну нішу досліджень. Однак, економічна і геополітична ситуація в Чорноморському 

регіоні накладає свій відбиток, обмежуючи можливості для проведення необхідних 

досліджень. 
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У прибережних водах знижений вміст кисню в більшій мірі пов'язаний з проникненням з 

суші поживних речовин і наслідками викликаної цим евтрофікації; такий вплив зниження 

вмісту кисню посилюється через більш інтенсивну стратифікацію і менш активної 

циркуляції в результаті потепління поверхні моря. 

Стік рік і винос біогенних і забруднюючих речовин багато в чому обумовлює ступінь 

антропогенного навантаження на водне середовище. У роботах [2-13] розглядаються ключові 

проблеми Північно-Західного шельфу Чорного моря. До них відносяться, перш за все, 

негативні наслідки антропогенного ефтрофування, відмічені тут на початку сімдесятих років 

минулого століття. У публікаціях досить повно представлена основна причина формування 

процесу евтрофікації, придонної гіпоксії і масштабної загибелі донних організмів. Всі 

результати зазначених робіт спираються на дані численних спостережень, які дозволяли 

оцінити статус досліджуваної акваторії в попередні періоди. 

Слід зазначити невирішені в даний час проблеми Чорноморського шельфу. До них 

відносяться сучасні умови морської екосистеми, які визначають умови проживання 

біологічних об'єктів, стан біоценозів, періодичність формування придонному гіпоксії і 

заморів донних організмів. Ця прогалина наукових знань обумовлена відсутністю 

регулярних спостережень протягом останніх півтора десятка років. В даний час 

моніторингові роботи виконуються у вузькій прибережній частині моря, на узбережжі 

Дунаю, як правило на невеликих глибинах, до 20 м і в деяких лиманах Північного 

Причорномор'я. Даний, вузький спектр спостережень не дає узагальненої картини сучасного 

стану морського середовища та динаміки розвитку або деградації морських організмів. 

Ще до одного фактору впливу на морську екосистему відноситься прямий техногенний 

вплив в результаті діяльності морського транспорту, видобутку мінеральних копалин, вплив 

скидів великих міських агломерацій і використання берегової зони в якості рекреаційного 

ресурсу. 

Окремо можна виділити гирлову область Дунаю, як область найбільш важливих 

ресурсів, таких як транспортний, біологічний, рекреаційний і ін. Відносно водного 

транспорту ‒ судноплавство по Дунаю відноситься до сьомого транспортного коридору в 

Світовому табелі про ранги. Дельта Дунаю ‒ складова частина гирлової області і завдяки 

своєму географічному положенню і багатим природним ресурсам відіграє особливу роль 

серед інших географічних об'єктів і має найважливіше екологічне і економічне значення. 

Дунай ‒ друга за величиною європейська річка з величезним гирлом, розташована в двох 

країнах України і Румунії. Дунайська площа водозбору охоплює 15 європейських високо 

індустріальних країн, які формують високий рівень антропогенного навантаження. Протягом 

останніх тридцяти років зміни даного навантаження впливають на ріку, озера, лимани та 

Чорне море. 

Загальна площа Чорного моря, що знаходиться під впливом Дунаю, згідно 

зареєстрованої площі прісноводних видів фітопланктону, становить не менше 105 км². 

Мінливість гідрохімічних параметрів залежить, головним чином, від річкового стоку, опадів, 

сезонного розподілу температури, гідробіологічної активності, особливо фітопланктону, і 

антропогенних факторів, таких як забруднення від промисловості і сільського господарства. 

Природний цикл річкового стоку і регульований стік в річках також дуже важливі. 

Інтенсивне економічний розвиток і всебічне управління навколишнім середовищем привели 

до значного екологічного тиску на екосистему Чорного моря. 

Розвиток процесу евтрофікації в Чорному морі відбувається в результаті збільшення 

кількості біогенних речовин в річковому стоці, пов'язаного з водою, збагаченої біогенними 

речовинами, що надходить з удобрених полів. При евтрофікації через річкового стоку був 

найбільш інтенсивним (1986-2000). Північно-західний шельф Чорного моря в даний час 

демонструє сильний дисбаланс в вуглецевому циклі. Недавня евтрофікація характеризується 

зменшенням кількості поживних речовин, при цьому - збільшенням кількості органічних 

сполук в річковому стоці і в морській воді через регулювання всіх річок, що впадають в 

північно-західний шельф Чорного моря, і скорочення використання мінеральних добрив в 
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сільському господарстві. Влітку мінералізація органічних сполук швидко виробляє поживні 

речовини, які провокують розвиток фітопланктону, тобто евтрофікацію [13]. 

Надмірне надходження, зокрема зі стоками річок, біогенних елементів спричиняє 

евтрофікації. Посилення стратифікації, в умовах зміни клімату може призвести до 

подальшого поглиблення таких проблем. Найсерйозніша загроза для екосистеми Чорного 

моря відбувається через нездатність людей оперативно вирішувати численні проблеми, 

перераховані вище. Сучасний стан Чорноморського шельфу вимагає коректної наукової 

оцінки з використанням спостережень in situ. 
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