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Еколого-географiчний феномен: пiдводний канал

на континентальному схилi в пiвнiчно-захiднiй частинi

Чорного моря

Батиметричнi дослiдження, що виконанi в рамках мiжнародної кооперацiї з викорис-
танням сучасного гiдроакустичного обладнання, дали змогу провести детальне обсте-
ження та вперше отримати неперервну тривимiрну карту незвичайної структури на
днi у пiвнiчно-захiднiй частинi Чорного моря у виглядi протяжного (понад 70 км) i гли-
бокого (до 125 м) пiдводного каналу (завширшки бiльш нiж 1100 м), пов’язаного з сис-
темою каньйонiв палеодельти р. Днiпро, який проходить через увесь континентальнiй
схил аж до абiсальної рiвнини та, можливо, є додатковою зв’язуючою ланкою мiж
аеробною i анаеробною зоною Чорного моря.

Чорне море є унiкальним та найбiльшим на планетi аноксичним водоймищем, нерiдко роз-
глядається як один з найвивченiших басейнiв Свiтового океану. Це вiдноситься до його
батиметрiї (рельєфу i ландшафтної структури дна), а також до характеристики поверхне-
вих та пiдповерхневих горизонтiв донних вiдкладень. Разом з тим дослiдження останнiх
рокiв спростовують цю точку зору завдяки вiдкриттю масивних покладiв газогiдратiв [1],
глибоководних грязьових вулканiв [2], великих полiв струминних виходiв газу з морсько-
го дна — так званих холодних метанових сипiв [3–5] та асоцiйованих з ними мiкробних
утворень у виглядi карбонатних будов до 4 м заввишки [4–9], вiк яких на рiзних глибинах
Чорного моря хронологiчно вiдповiдає основним етапам еволюцiї його сiрководневої зони за
останнi тисячолiття [8, 9]. Причому основнi скупчення метанових сипiв виявлено в районах
стародавнiх русел чорноморських рiчок, особливо в палеодельтi р. Днiпро, розташованої
на кромцi континентального шельфу пiвнiчно-захiдної частини Чорного моря i затопленої
в результатi пiдйому рiвня моря через танення льодовикiв у епоху голоцену [4, 5, 10].

Одним з вiдкриттiв такого роду стало виявлення британськими вченими пiдводного
каналу на днi Чорного моря, завдовжки близько 60 км, завглибшки до 35 м i завширшки
майже 1000 м, який простягається вiд протоки Босфор до чорноморської глибоководної уло-
говини [11]. Автори порiвнюють це пiдводне русло з рiчкою, яка переносить углиб Чорного
моря до 22 тис. м3

·с−1 середземноморської води, бiльш солоної i важкої, нiж чорноморська.
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Якщо б ця пiдводна “рiчка” була наземною, то за обсягом стоку вона займала б шосте мiсце
серед найбiльших рiчкових артерiй свiту. Дане дослiдження стало можливим завдяки ви-
користанню сучасних багатопроменевих ехолотiв, якi виконують роль своєрiдного сканера
морського дна, дозволяючи отримувати тривимiрну карту його рельєфу при одноразовому
проходi судна над дослiджуваною дiлянкою. При цьому глибина дна вимiрюється не тiльки
пiд кiлем судна, як це роблять звичайнi ехолоти, а й в усiй смузi завширшки кiлька сотень
метрiв по обидва боки вiд судна.

Подiбний багатопроменевий ехолот марки SEABEAM-1050 (ELAC Nautik, Нiмеччи-
на), що встановлений на науково-дослiдному суднi НАН України “Професор Водяни-
цький”, був використаний нами в 2003–2004 рр. спiльно з вченими Центру морських наук
GEOMAR (Кiль, Нiмеччина) для високопрецизiйного батиметричного обстеження палео-
дельти р. Днiпро [4, 10]. В результатi дослiджень нами побудована тривимiрна карта дано-
го району загальною площею 837 км2, яка показала, що палеодельта р. Днiпро залягає на
глибинах вiд 70 до 1200 м i є Y-подiбною системою пiдводних каньйонiв (рис. 1, А).

Разом з тим конфiгурацiя цiєї батиметричної структури на бiльших глибинах Чорного
моря до останнього часу була невiдома. Для її дослiдження нами проведено серiю батимет-
ричних зйомок рельєфу дна глибоководної частини континентального схилу i абiсальної
рiвнини Чорного моря, що прилягає до палеодельти р. Днiпро, з використанням бiльш по-
тужних багатопроменевих ехолотiв Kongsberg EM-120 (Kongsberg Maritime AS, Норвегiя),
встановлених на нiмецьких науково-дослiдних суднах “Meteor” (рейс № М-72, 2007 р. i рейс
№ M-84, 2011 р.) та “Maria S. Merian” (рейс № MSM-15, 2010 р.) У результатi дослiджень
було виявлено, що центральний каньйон палеодельти р. Днiпро має продовження у ви-
глядi звивистого пiдводного каналу завдовжки не менше 70 км, завширшки до 1100 м та
завглибшки до 125 м, який перетинає в пiвденно-схiдному напрямi весь пiвнiчно-захiдний
континентальний схил i потiм простягається вздовж кромки абiсальної рiвнини Чорного
моря (див. рис. 1). Невеликий розрив у гiдроакустичному покриттi центральної частини
цього каналу (див. рис. 1, Г) був обумовлений неможливiстю виконання вiдповiдного галса
над цим районом внаслiдок погодних умов. Тим не менш ехограми поперечних (вiдносно
основного русла каналу) батиметричних розрiзiв, якi були отриманi за допомогою однопро-
меневого ехолота Simrad EK-500 (Kongsberg Maritime AS, Норвегiя), показали наявнiсть
каньйоноподiбної структури i в даному районi (див. рис. 1, Г), пiдтвердивши, таким чином,
безперервнiсть пiдводного каналу на всiй його обстеженiй вiдстанi.

Отриманi результати дозволяють розглядати палеодельту р. Днiпро i глибоководний ка-
нал, що обстежений у даному дослiдженнi як єдину батиметричну структуру, яка бере свiй
початок на кромцi пiвнiчно-захiдного шельфу Чорного моря (глибина дна близько 70 м),
де водна товща є цiлком окиснювальною, проходить через увесь континентальний схил аж
до абiсальної рiвнини (глибини понад 1700 м), де придонний шар води є перманентно анок-
сичним через високий вмiст сiрководню. Подальшим продовженням цього каналу є вiдомий
глибоководний жолоб, що проходить уздовж пiднiжжя континентального схилу практично
по всьому периметру пiвденної частини Кримського пiвострова [12].

Таким чином, широкомасштабнi батиметричнi дослiдження, що виконанi в рамках мiж-
народної кооперацiї з використанням сучасного багатопроменевого гiдроакустичного облад-
нання, дали змогу провести детальне обстеження та отримати безперервну тривимiрну кар-
ту незвичайної структури на днi Чорного моря у виглядi протяжного i досить глибокого
пiдводного каналу, пов’язаного з системою каньйонiв палеодельти р. Днiпро. Питання щодо
причини утворення такої значної батиметричної структури на днi Чорного моря залишаєть-
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Рис. 1. Батиметрична карта палеодельти р. Днiпро (А) i пов’язаного з нею глибоководного каналу (Б)
у пiвнiчно-захiднiй частинi Чорного моря, що отримана за допомогою багатопроменевих ехолотiв.
На верхнiх вставках (В–Д) показано ехограми з поперечним перерiзом рельєфу дна глибоководного каналу
в мiсцях, позначених на батиметричнiй картi тими самими символами (В–Д).
На найнижчiй частинi рисунка показано збiльшенi тривимiрнi зображення (А й Б) верхньої частини гли-
боководного каналу, що примикає до палеодельти р. Днiпро.
Пунктирна лiнiя в центральнiй частинi батиметричної карти — можливий напрям русла каналу в непокри-
тому зйомкою з багатопроменевим ехолотом районi

ся поки що вiдкритим. Можливо, цей пiдводний канал сформувався в результатi зсуву дон-
них вiдкладень, зважаючи на його близькiсть до континентального схилу, на якому можуть
спостерiгатися зсувнi явища, або вiн є наслiдком просiдання поверхневого донного грунту
над розломом, пiдстилаючого вiдкладення, або ж вiн вiдображає найдавнiшнє рiчкове рус-
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ло. У цьому зв’язку слiд зазначити, що в 1993 р. академiком НАН України Є.Ф. Шнюко-
вим та його колегами за допомогою пiдводного апарату “Север-2” були виконанi вiзуальнi
спостереження в глибоководнiй частинi району, розглянутого нами в цьому повiдомленнi,
в результатi яких у пiднiжжi континентального схилу (глибина 1500–1800 м) був виявлений
своєрiдний рiв завширшки в кiлька кiлометрiв, заповнений дрiбнозернистими пiсками [13].
Науковцi публiкацiї [13] припустили, що цей рiв може бути частиною рiчкового русла, затоп-
леного в посткарангатськiй перiод, тобто наприкiнцi останнього — вюрмського зледенiння
18–20 тис. рокiв тому. Незважаючи на те що географiчнi координати виявленого в їх роботi
пiдводного рову не наведено, можна припустити (з великою часткою впевненостi), що вiн
є глибоководним фрагментом описаного нами каналу, що з’єднується на менших глибинах
з палеодельтою р. Днiпро. Бiльш глибоке з’ясування генезису цiєї батиметричної структу-
ри вимагає проведення додаткових мiждисциплiнарних дослiджень, якi можуть пролити
свiтло i на її екологiчне значення сполучної ланки мiж аеробною i анаеробною зоною Чор-
ного моря, що забезпечує, наприклад, пряме надходження на дно зваженої речовини, ба-
гатої органiкою, з мiлководних районiв пiвнiчно-захiдного шельфу в глибоководну товщу,
стимулюючи в нiй процеси бактерiальної сульфатредукцiї i утворення сiрководню. У цьо-
му випадку палеодельта р. Днiпро може слугувати своєрiдним колектором такої суспензiї,
а продовжуючий її глибоководний канал — транзитним руслом. Це, можливо, вiдноситься
i до перенесення в сiрководневу зону сплячих спор i цист наземних i водневих аеробiв, що
можуть надходити в батiаль Чорного моря по пiдводних каньйонах з грязьовими зсувами i,
ймовiрно, — з придонними потоками зваженої речовини [14], та зберiгати свою життєздат-
нiсть у вiдновному середовищi досить тривалий час [15].
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академик НАН Украины Г. Г. Поликарпов , Д. Б. Евтушенко

Эколого-географический феномен: подводный канал

на континентальном склоне в северо-западной части Черного моря

Батиметрические исследования, выполненные в рамках международной кооперации с ис-
пользованием современного гидроакустического оборудования, позволили провести деталь-
ное обследование и впервые получить непрерывную трехмерную карту необычной структу-
ры на дне северо-западной части Черного моря в виде протяженного (более 70 км) и глу-
бокого (до 125 м) подводного канала (шириной более чем 1100 м), связанного с системой
каньонов палеодельты р. Днепр, который проходит через весь континентальный склон до
абиссальной равнины и, возможно, является дополнительным связующим звеном между
аэробной и анаэробной зоной Черного моря.

S.B. Gulin, Yu. G. Artemov, Academician of the NAS of Ukraine V. N. Egorov,

Academician of the NAS of Ukraine G.G. Polikarpov , D.B. Evtushenko

Ecological-geographical phenomenon: the underwater channel on the

continental slope in the NW part of the Black Sea

The bathymetric studies performed under international cooperation using the contemporary hydro-
acoustic equipment has allowed carrying out the detailed observation and obtaining, for the first
time, the continuous 3D map of an unusual structure on the floor of the north-western Black Sea
area in the form of a long (more than 70 km) and deep (to 125 m) underwater channel 1100 m in
width, which is connected with the system of canyons of the Dnieper River paleo-delta, runs across
the entire continental slope down to the abyssal plain, and presumably is an additional link between
the oxic and anoxic environments in the Black Sea.
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