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СТАН БІОТИ СУХОГО ЛИМАНУ 
 

Сухий лиман розташований в 20 км на північний захід від Одеси. Він 
має найменші розміри серед оточуючих: його довжина складає 7.2 км, 
ширина 1.5 км, площа дзеркала води 5.7 км2, а водозбору - 347 км2. 
Сьогодні середня глибина становить 8.5 м, максимальна - 15 м, об'єм води 
- 42 млн мз. Його акваторія ділиться на дві частини, межа між якими 
проходить через о. Дамбовий. Обидві частини з'єднані між собою відносно 
вузькими протоками шириною 50 і 100 м. Берегова лінія південного 
басейну зайнята причалами Іллічівського морського торгового і рибного 
портів. Ця частина лиману з'єднується з морем судноплавним каналом. На 
акваторії другої частини лиману знаходяться судноремонтний завод, 
поромна переправа, плавучі майстерні. 

 Основна частина лиману має неправильну форму і витягнута від 
гирла в північно-західному напрямку. На півночі до цієї частини лиману 
примикає мілководна ропріснена зона. Вузькістю гирла лиману і, 
відповідно, уповільненим водообміну з морем визначаються відмінності 
основних океанографічних характеристик вод лиману і прибережної 
частини моря. Особливістю лиману є відмінність його батіметріческіх 
характеристик від природних внаслідок періодично проведених 
днопоглиблювальних робіт. Північна частина лиману являє собою 
витягнутий в північно-західному напрямку мілководна водойма, 
відокремлений від портової зони переправою у вигляді понтонного моста. 
У верхів'ї цієї частини знаходяться прісноводні джерела. Солоність води 
тут не перевищує 4 ‰. У середній зоні північній частині лиману 
знаходиться піщана коса. Глибина тут близько 1,5 м, грунти представлені 
чорними мулами з домішкою піску і черепашки. Солоність води 
коливається в межах 10,9-12,3 ‰.  

Всього у складі макрозообентосу Сухого лиману виявлено 42 види 
безхребетних, що відносяться до наступних таксонів: багатощетинкові 
черви - 11, вусоногі раки - 1, рівноногі раки - 3, різноногі раки - 16, 
черевоногі молюски - 3, двостулкові молюски - 5 , личинки хірономід - 2.  

У Сухому лимані ідентифіковано 36 форм інфузорій. У прісноводнії 
частині лиману виявлено один вид - прісноводний Strombidium viridae. 
Основу чисельності та біомаси складають оліготріхіди, в тому числі і 
великі тинтиніди (Favella ehrenbergii), характерні для пелагіалі морів. 
Характерною особливістю фауни планктонних інфузорій Сухого лиману є 
переважання пелагічних видів. Домінують інфузорії середніх і великих 
розмірів, що досягають при відносно невисокій чисельності - 2,2 - 26,9 
млн. Екз. / м3 високою біомаси - 57,7 - 199,2 мг / м3. 


