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РОЗДІЛ  10 
ГІДРОГРАФІЯ ТА МОРФОМЕТРІЯ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ 

 
 
Для наукового обґрунтування оптимальних рівнів та солоності води 

в лимані, моделювання мінливості гідроекологічних характеристик 
необхідна достовірна інформація про основні морфометричні 
характеристики водойми (довжину, ширину, глибину, площу водної 
поверхні, об’єм води при різних відмітках її рівня), сучасна батиметрична 
карта та дані про особливості рельєфу дна лиману (наприклад, розміри та 
місцеположення западин й підводних гряд), які можуть впливати на 
процеси водообміну між різними частинами водойми та водно-сольовий 
режим Тилігульського лиману в цілому. Ці дані також можуть бути 
використані в природоохоронній діяльності, рибництві, при видобутку 
лікувальних грязей тощо. 

Детальні наукові дослідження морфометричних характеристик і 
рельєфу дна Тилігульського лиману почалися з середини XX ст. і тривають 
до сьогодні [1-16]. За період більш ніж 50 років цією проблемою займалися 
такі вчені і фахівці з гідрології й океанології, як М.Ш. Розенгурт – 
1961-1974 рр. [12], В.М. Тімченко – 1979-1990 рр. [13, 14], 
В.В. Адобовський – 2000-2012 рр. [9, 10, 15], О.М. Гриб – 2010-2014 рр. 
[1, 2, 9, 10], а також організації та установи: Державна гідрометеорологічна 
служба [11], Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН 
України [10, 15], Інститут гідробіології НАН України [13], Державна 
установа «Держгідрографія» [16] та Одеський державний екологічний 
університет (ОДЕКУ) [1, 2, 9, 10]. 

 
 

10.1 Морфометричні характеристики та рельєф дна  
 
До початку XXI ст. оцінити основні морфометричні характеристики 

та особливості рельєфу дна Тилігульського лиману (табл. 10.1) було 
можливо лише за даними декількох наукових публікацій [11-13] і 
топографічних карт [4-6]. 

В 2004 р. Київською військово-картографічною фабрикою 
надруковано атлас чорноморського узбережжя [16], в якому вперше для 
вільного користування опублікований план лиману в ізобатах та позначені 
глибини в деяких місцях водойми. У сучасний період (2009-2014 рр.) 
дослідженнями рельєфу дна та визначенням морфометричних 
характеристик водойми (табл. 10.1) займались науковці ОДЕКУ [1, 2, 9, 
10]. У вересні 2010 та 2012 рр. були виконані батиметричні зйомки 
Тилігульського лиману (більш ніж 7 тис. вимірювань), на основі яких 
побудована сучасна батиметрична карта (рис. 1.2) [1, 2].  
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Таблиця 10.1. Морфометричні характеристики Тилігульського лиману [2] 
 

                                   Рік і джерело інформації 
Характеристика 

1969 р. 
[11] 

1974 р. 
[12] 

1990 р. 
[13] 

2013 р. 
[1] 

Середня довжина, Lсер., км 35,0 55,0 55,0 52,0 
Максимальна довжина, Lмакс., км – 80,0 60,0 63,3 
Мінімальна ширина, Bмін., м 0,2 0,2 – 0,2 
Середня ширина, Bсер., м – – 2,0-3,0 2,5 
Максимальна ширина, Bмакс., м 3,5 4,5 4,5 5,4 
Середня площа водної поверхні, Fсер., млн. м2 80,0 150 113 129 
Максимальна площа поверхні, Fмакс., млн. м2 – 170 – 143 
Середній об'єм води, Wсер., млн. м3 – 250 560 693 
Максимальний об'єм води, Wмакс., млн. м3 – 600 – 750 
Середня глибина, hсер., м – 3,0 5,0 5,4 
Максимальна глибина, hмакс., м 19,0 21,0 21,2 22,2 
Довжина берегової (урізної) лінії, Lуріз, км – – – 128,2 

 
 

 
 
Рис. 10.1. Повздовжній профіль дна Тилігульського лиману по лінії 

фарватеру (від с. Софіївка до моста на пересипу) [2] 
 

За даними цієї карти побудовано повздовжній профіль по лінії 
фарватеру (максимальних глибин) лиману, показаний на рис. 10.1.              
З врахуванням профілю, а також розмірів Калинівської, Кордонської та 
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Чілової кіс, які займають більш ніж 50% ширини водойми (в місцях їх 
розташування), Тилігульський лиман був поділений на чотири частини 
(рис. 10.2), які з’єднуються однойменними з косами протоками. Частини I 
та II – глибоководні, а III та IV – мілководні. 

Об’єми води  W  та площі водної поверхні  F  Тилігульського лиману 
в цілому та кожної з його чотирьох частин при різних рівнях наповнення 
визначалися із застосуванням функціональних залежностей F = f (Z), 
W = f (Z) (рис. 10.3-10.7), де Z – умовний горизонт (в метрах) відносно 
відмітки поверхні води мінус 0,40 мБС. Відповідно, для приведення 
значень Z до відміток рівня води у лимані у Балтійській системі висот ζ  
(мБС) використовується формула: 

)4,0( +−= Zζ .                                           (10.1) 
 

Залежності визначені на основі даних батиметричної карти [1, 2], 
при побудові якої використані дані промірів глибин (більш ніж 7 тис. 
вертикалей), виконаних науковцями ОДЕКУ у ході експедиційних 
досліджень. Проміри проводились при рівнях води в лимані мінус          
0,40 мБС (вересень 2010 р.) та мінус 0,95 мБС (вересень 2012 р.). 
Нівелювання берегових профілів та оголених ділянок дна до найвищих 
(максимальних) історичних відміток поверхні води не здійснювалось, тому 
що при рівнях води, вищих за відмітку мінус 0,40 мБС, площа водної 
поверхні основної акваторії лиману майже не збільшується, оскільки ложе 
акваторії лиману при цих відмітках вздовж всієї урізної лінії лиману межує 
з обривистим берегом. 

Точність вимірювання координат берегової лінії при найвищих 
рівнях води знаходиться в межах граничної похибки визначення 
положення урізної лінії (± 2 м) при відмітці поверхні води мінус 0,40 мБС. 
Основні морфометричні характеристики лиману в цілому та різних його 
частин наведені в табл. 10.2. 

Для уточнення значень площ водної поверхні різних частин і всього 
лиману при рівнях води, вищих за відмітку мінус 0,40 мБС, встановлені 
місцеположення та площі водної поверхні водойм, які гідравлічно 
пов’язані з різними частинами основної акваторії лиману, та об’єктів, що 
відділяють ці водойми від нього (рис. 10.2, табл. 10.3). Шукані 
характеристики визначались за даними натурних обстежень лиману в 
період з 2010 по 2014 рр. [1, 2, 9, 10], паспорту р.Тилігул [3], карт 
масштабів 1:100000 [4, 5] та 1:50000 [6], супутникових знімків, виконаних 
радіометром  Landsat   [7] та оброблених в програмі Google Earth 7.0.3.8542 
[8]. 
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Рис. 10.2.  Місцеположення частин Тилігульського лиману (I, II, III, IV) та 
водойм на його узбережжі (1-19), які гідравлічно пов’язані з 
різними частинами основної акваторії лиману [2] 
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Рис. 10.3.  Криві площ водної поверхні F = f (Z) та об’ємів води W = f (Z)    

І частини (від Чілової коси до низов’я) Тилігульського лиману     
[1, 2] 
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Рис. 10.4.  Криві площ водної поверхні F = f (Z) та об’ємів води W = f (Z)   
ІІ частини (від Кордонської до Чілової коси) Тилігульського 
лиману [1, 2] 
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Рис. 10.5.  Криві площ водної поверхні F = f (Z) та об’ємів води W = f (Z) 
ІІІ частини (від Калинівської до Кордонської коси) 
Тилігульського лиману [1, 2] 
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Рис. 10.6.  Криві площ водної поверхні F = f (Z) та об’ємів води W = f (Z) 

ІV частини (від верхів’я до Калинівської коси) Тилігульського 
лиману [1, 2] 
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Рис. 10.7.   Криві площ водної поверхні F = f (Z) та об’ємів води W = f (Z) 

Тилігульського лиману [1, 2] 
 

Таблиця 10.2. Основні морфометричні характеристики різних частин і 
всього Тилігульського лиману при відмітці поверхні води у водоймі мінус 
0,4 мБС [2] 
 

Характеристика Частина лиману Весь 
лиман I II III IV 

Довжина, 
L, км 

10,8; 
14,13 14,8 9,4 17,0; 20,01; 

25,02 
52,0; 55,01; 
60,02; 63,33 

Ширина, 
B, м 

Середня 3,2 2,7 2,6 1,8 2,5 
Мінімальна 1,6 1,6 0,3 0,2 0,2 

Максимальна 5,4 3,8 4,5 5,3 5,4 

Глибина, 
h, м 

Середня 7,09 7,89 3,36 1,81 5,38 

Максимальна 22,20 16,40 5,30; 
7,404 

3,70; 
7,404 22,20 

Площа водної поверхні, 
F, млн. м2 34,56 39,43 24,38 30,48 128,85 

Об’єм води, W, млн. м3 245,01 311,05 81,86 55,08 693,00 
Довжина 
берегової 

(урізної) лінії, 
Lуріз, км 

Східний 12,5 19,0 13,2 15,8 60,5 
Південний 2,7 – – – 2,7 
Західний 13,6 13,8 11,4 26,2 65,0 
Всього 28,8 32,8 24,6 42,0 128,2 

Примітки: 
1  –  з врахуванням ділянки  с.Софіївка  –  гирло  р.Тилігул (с. Сахарове) [3]; 
2  –  з врахуванням ділянки с.Софіївка – дамба між с.Косівка та с.Мар’янівка; 
3  –  з врахуванням середньої довжини пересипу (3,3 км) між лиманом і морем; 
4  –  з врахуванням поглиблення штучного походження (можливо, місця вибуху бомби). 
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Таблиця 10.3. Площі водної поверхні водойм, які гідравлічно пов’язані з 
різними частинами Тилігульського лиману, та об’єктів, що відділяють ці 
водойми від нього [2] 
 
Позначення 1 

 
Площа водойми, 

млн. м2 
Наявність 

коси та пересипу 
Площа коси або 

пересипу,  
млн. м2 

Частина 
лиману 

1 Fверх.Т.л. 8,63 Немає – IV 
2 Fверх.Б.л. 0,70 Немає – IV 
3 FПрог.зат.-оз. 0,67 Коса, пересип 0,26 IV 
4 FЦар.лим. 1,47 Царегська коса 0,16 III 
5 FШир.оз. 0,02 Пересип 0,04 III 
6 FКорд.оз. 0,02 Пересип 0,04 III 
7 FМар.оз. 0,03 Пересип 0,05 II 
8 FКеф.лим. 0,02 Пересип 0,01 II 
9 FАнат.оз. 0,06 Пересип 0,08 II 

10 FХут.лим. 0,19 Хуторська коса 0,03 II 
11 FРан.оз. 0,05 Пересип 0,03 II 
12 FЧаб.лим. 0,03 Пересип 0,01 II 
13 FЧіл.оз. 0,10 Пересип 0,15 I 
14 FЧерв.оз. 0,16 Пересип 0,11 I 
15 FЛюб.оз. 0,02 Пересип 0,04 I 
16 FКам.лим. 0,60 Пересип 0,07 I 
17 FБес.лим. 0,02 Пересип 0,01 I 
18 FЛен.лим. 0,01 Пересип 0,01 I 
Примітка: 1 – номери водойм згідно з рис. 10.2, назви водойм приведені в поясненнях 
до формул (10.2) – (10.5). 

 
Наприклад, при відмітках, близьких до мінус 0,40 мБС, на східному 

березі Тилігульського лиману через канал-гирло (ширина – 10-15 м, 
глибина ≈0,5-1,0 м) наповнюється гирлова ділянка р.Царега – Царезький 
лиман (на північно-західнії межі с.Ташине). Незначні глибини (до 0,5 м) та 
в’язкі мулисто-піщані донні відклади цієї водойми не дозволили під час 
батиметричних зйомок Тилігульського лиману виконати проміри глибин 
або нівелювання поверхні дна Царезького лиману, відділеного від 
акваторії Тилігульського лиману піщаним пересипом-косою (ширина 100-
250 м) з відмітками поверхні ≈  мінус 0,4-0,0 мБС. За даними візуальних 
натурних спостережень і фотографічних матеріалів  також встановлено, що 
Царезький лиман має майже горизонтальне дно на 0,05-0,50 м нижче 
відмітки мінус 0,40 мБС. З урахуванням цього прийнято, що при наповнені 
цієї водойми через з’єднувальний канал-гирло водами Тилігульського 
лиману – з півдня або водами р.Царега – з півночі, коритоподібне дно 
лиману при рівні води мінус 0,40 мБС буде майже повністю вкрите водою. 
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Також встановлено, що при відмітках поверхні води вище мінус 0,40 мБС 
площа водної поверхні Царезького лиману майже не буде змінюватися та 
дорівнюватиме FЦар.лим. = 1,47 млн. м2. Тому об’єм води лиману WЦар.лим., 
млн. м3,  при рівнях води,  вищих за мінус 0,40 мБС, може бути визначений 
як добуток FЦар.лим. і величини перевищення рівнем води цієї відмітки. 
Аналогічні оцінки (табл. 10.3) отримані для всіх 18 водойм, що 
знаходяться у верхів’ях та вздовж східного та західного берегів лиману 
(рис. 10.2). 

Уточнені об’єми води та площі водної поверхні Тилігульського 
лиману та різних його частин при відмітках рівня води, вищих за мінус 
0,40 мБС [17], визначалися як сума об’ємів і площ при Z = 0 м (рис. 10.3-
10.7) та об’ємів і площ водойм (за виключенням водойм пересипу), які 
гідравлічно пов’язані з різними частинами лиману (табл. 10.3). Зокрема, 
площа I частини лиману FI (млн. м2):  

 
FI = FІ,кр. + FЧіл.оз. + FЧерв.оз. + FЛюб.оз. + FКам.лим. + FБес.лим. + FЛен.лим.,   (10.2) 

 
де FІ,кр. – площа водної поверхні  I частини лиману при рівні води мінус  
0,4 мБС (Z = 0 м), млн. м2, (рис. 10.3); 
FЧіл.оз., FЧерв.оз., FЛюб.оз., FКам.лим., FБес.лим., FЛен.лим. – відповідно площі водних 
поверхонь Чілового озера, Червоноукраїнських озер, Любопільського 
озера, Кам’янистого лиману, водойм гирлових ділянок балок без назв, для 
яких прийняті назви «Бессарабський лиман» та «Ленінський лиман», які 
гідравлічно пов’язані з I частиною Тилігульського лиману (за 
виключенням водойм пересипу) та є невід’ємними елементами її водної 
акваторії (табл. 10.3), млн. м2. 

Площа II-ї частини лиману, FIІ  (млн. м2) при рівнях води вищих за 
відмітку мінус 0,4 мБС: 

 
FIІ = FІІ,кр. + FМар.оз. + FКеф.лим. + FАнат.оз. + FХут.лим. + FРан.оз. + FЧаб.лим.,   (10.3) 

 
де FІІ,кр. – площа водної поверхні II частини лиману при Z = 0 м, млн. м2, 
(рис. 10.4); 
FМар.оз., FКеф.лим., FАнат.оз., FХут.лим., FРан.оз., FЧаб.лим. – відповідно площі водних 
поверхонь Мар’янівського озера, гирлової ділянки балки без назви, 
утвореної злиттям балок Кефалевої та Отаманської, для якої прийнята 
назва «Кефалевий лиман», Анатольївського озера, Хуторського лиману, 
Ранжевого озера, гирлової ділянки балки Чабан’я, для якої прийнята назва 
«Чабанський лиман» (табл. 10.3), млн. м2. 

Площа III частини лиману FIІІ (млн. м2) при рівнях води вищих за 
відмітку мінус 0,4 мБС: 

 
FIІІ = FІІІ,кр. + FЦар.лим. + FШир.оз. + FКорд.оз.,                  (10.4) 
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де FІІІ,кр. – площа водної поверхні III частини лиману при рівні води мінус 
0,4 мБС (Z = 0 м), млн. м2, (рис. 10.5); 
FЦар.лим., FШир.оз., FКорд.оз. – відповідно площі водних поверхонь Царезького 
лиману та гирлової ділянки річки Царега, Широкінського озера, 
Кордонського озера (табл. 10.3), млн. м2. 

Площа IV-ї частини лиману FIV при рівнях води вищих за відмітку 
мінус 0,4 мБС:  

FIV = FІV,кр. + Fверх.Т.л. + Fверх.Б.л. + FПрог.зат.-оз.,             (10.5) 
 

де FІV,кр. – площа водної поверхні IV-ї частини лиману при Z = 0 м, млн. м2, 
(рис. 10.6); 
Fверх.Т.л., Fверх.Б.л., FПрог.зат.-оз. – відповідно площі водних поверхонь плавневої 
ділянки р. Тилігул та верхів’я Тилігульського лиману, плавневої ділянки  
р. Балай та верхів’я Балайського лиману, Прогресівської затоки-озера 
(табл. 10.3), млн. м2. 

Площа водної поверхні всього лиману F, млн. м2, при рівнях води, 
вищих за відмітку мінус 0,4 мБС, визначається як сума площ окремих його 
частин.  

З використанням уточнених значень Fi  площ водних поверхонь 
чотирьох частин Тилігульського лиману та з урахуванням того, що при 
рівнях води, вищих за відмітку мінус 0,40 мБС, ці площі майже не 
змінюються, об’єми  води Wі  (млн. м3) відповідних частин обчислюються 
за рівнянням 

Wі = Wі,кр +Fі (ζ i+ 0,40),                                      (10.6) 
 

де ζ i – відмітка поверхні води  і-ї частині лиману, мБС; 
Wі,кр – об’єм  води  і-ї  частини лиману при рівні води мінус 0,4 мБС          
(Z = 0 м); 
Fі – площа водної поверхні  і-ї  частини лиману, визначена за рівняннями 
(10.2)-(10.5), млн. м2. 

Об’єм води (наповнення) всього лиману WТ, млн. м2, при рівнях води 
вищих за відмітку мінус 0,4 мБС, визначається як 

WТ = ∑
=

IV

Ii
iW ,                                                         (10.7) 

де Wi  – об’єми кожної  з чотирьох частин лиману, визначені за формулою 
(10.6). 

За даними батиметричних  зйомок також були побудовані профілі 
дна проток (рис. 10.8-10.10) між різними частинами лиману, а саме: 
Калинівської протоки – між IV та III частинами; Кордонської протоки  – 
між III та II частинами; Чілової протоки – між II та I частинами.  
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Рис. 10.8. Поперечний профіль дна Калинівської протоки [2] 
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Рис. 10.9. Поперечний профіль дна Кордонської протоки [2] 
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Рис. 10.10. Поперечний профіль дна Чілової протоки [2] 
 
Встановлено, що максимальна глибина Чілової протоки (рис. 10.10) 

при відмітці води в лимані мінус 0,4 мБС становить лише 5,0 м, хоча 
середні глибини I та II частин лиману, які вона з’єднує, відповідно 
дорівнюють 7,1 та 7,9 м, а найбільші – 22,2 та 16,4 м (табл. 10.2). Ця 
особливість пояснюється тим, що Чілова протока знаходиться в створі 
Чілової коси на східному березі лиману, формування якої почалося ще в 
ХІХ ст. (рис. 10.11) та імовірно завершиться суцільним пересипом між I та 
II частинами лиману. Таке припущення частково підтверджується даними 
батиметричної карти цієї ділянки лиману за 2004 р., де максимальні 
глибини Чілової протоки становлять більше 10 м [16].  

Максимальна глибина Калинівської протоки (рис. 10.8) при рівні 
води мінус 0,4 мБС становить  7,4 м, утворюючи «яму», оскільки середні 
глибини III та IV частин лиману, які вона з’єднує, дорівнюють 3,4 та 1,8 м, 
а найбільші – 5,3 та 3,7 м (табл. 10.2). Одним з варіантів виникнення цієї 
«ями» (за даними опитувань мешканців с. Калинівка) є вибух бомби в 
місці дамби (або пересипу) через Калинівську протоку під час II Світової  
війни. На користь цієї версії свідчать топографічна карта за 1869 р. [18] 
(рис. 10.12) та дані німецьких військових карт періоду війни [19], на яких 
Калинівської протоки не було, а в місці між с.Прогресивка та с.Калинівка 
була дамба з автомобільною дорогою, що відокремлювала IV частину 
Тилігульського лиману від іншої акваторії водойми. 
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Рис. 10.11. Фрагмент карти ділянки Тилігульського лиману за 1869 р. [18] з 
Чіловою косою, протокою та підводною грядою (збільшений 
фрагмент) 

 

 
Рис. 10.12. Фрагмент карти верхів’я Тилігульського лиману за 1869 р. [18] 

з пересипом або дамбою в районі с. Калинівка (збільшений 
фрагмент) 
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Характерною рисою рельєфу дна лиману є наявність підводних гряд  
і западин (русел) вздовж берегових ліній водойми, особливо в частинах I,  
II лиману [1, 2]. Наприклад, на поперечному перерізі лиману в створі, 
спрямованому на найглибше місце водойми (рис. 10.13), видно, що на 
східному схилі ложа лиману налічується аж чотири гряди висотою від 1 до 
8 м, які чергуються із западинами дна (до 22,2 м). Останні можливо є 
залишками русел древньої дельти р. Тилігул або результатом процесів 
формування рельєфу дна лиману в останні десятиріччя.  
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Рис. 10.13. Поперечний профіль дна Тилігульського лиману в створі від 

гирла балки на східному березі лиману (західніше                     
с. Бессарабка) через найглибше місце лиману (22,2 м) до його 
західного берега  (550 м на північний захід  від надводного піка 
Любопільської коси) [2] 

 
 
10.2 Характеристика з’єднувального каналу «лиман-море» 

 
На фрагментах карт за 1791-1792 рр.  (рис. 10.14а)  [20]  та  1793-

1796 рр. (рис. 10.14б) [21] показано, що Тилігульський лиман («Лиманъ 
Делигїольской») в кінці XVIII ст. вільно з’єднувався з Чорним морем. 
Вільне з’єднання лиману з морем було до 1843 р., але вже у 1865 р. лиман 
був відокремлений від моря суцільним пересипом [11]. 

В багатоводні роки та під час штормів пересип прорізався 
вимоїнами, через які відбувався водообмін лиману з морем [11].  
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Рис. 10.14. Фрагменти гідрографічних карт басейну Тилігульського лиману 
за 1791-1792 рр. (а) [20] та пересипу між лиманом і Чорним 
морем за 1793-1796 рр. (б) [21]. Арабські цифри (з верху до 
низу), на фрагменті б: 30, 30, 25, 20, 12, 8, 21, 3, 3, 2, 2, 1 , 2, 
6,20, 24 – глибина в футах 
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У липні 1958 р. для поліпшення водообміну на пересипі був 
проритий штучний з’єднувальний канал [17] (рис. 10.15) довжиною до       
4 км, шириною 30 м та глибиною 3 м [11], на якому було встановлено 
залізобетонний шлюз [6, 11, 12]. 

Офіційних даних про режим  функціонування або експлуатації 
каналу (наприклад, періоди, коли шлюз був відкритий; напрямки і 
швидкості течії, витрати, рівні та солоність води; морфометричні 
характеристики каналу при різних відмітках рівня води тощо) немає. 

Загальні відомості про функціонування каналу опубліковані лише в 
деяких наукових виданнях [11-14]. Наприклад, за даними [12] встановлено, 
що в період 1959-1967 рр. з’єднувальний канал функціонував у весняні й 
осінні місяці, тому щорічно через цей канал в Тилігульський лиман 
надходило приблизно 160 млн. м3 морських вод, з яких: 35-80 млн. м3 – 
восени, 80-125 млн. м3 – навесні. 

В 1968 р. канал не функціонував, а навесні 1969 р. – в період 
водопілля, вода з лиману через цей канал «була скинута» в море [12]. 
Однак, за даними В.М. Тімченка [13, 14] «найбільш вірогідні значення» 

щорічних об’ємів припливу морських вод до лиману дорівнюють лише 
14,0 млн. м3. Необхідно також зазначити, що дані про основні 

морфометричні характеристики каналу (довжину, ширину, глибину), які 
опубліковані в [11], не прив’язані до певної відмітки рівня води, тому 
потребують додаткової оцінки. 

Наприклад, довжина каналу (від моря до південної межі лиману), 
виміряна на картах за 1987 р. [4, 6], в атласах за 2004 і 2008 рр. [16, 22] та з 
використанням супутникових знімків за 1995 р. [23] і 2008-2013 рр. [7, 8], 
становить 3,3 км. Довжину 4,0 км [11] канал буде мати лише в тому 
випадку, коли відмітки рівнів води в південній (I-й) частині 
Тилігульського лиману становлять мінус 1,0-1,5 мБС [16, 22], тобто тим 
рівням, які спостерігалися в лимані в січні-червні 1958 р. (до запуску 
морських вод) [17]. 

У зв’язку з тим, що на топографічних картах [2, 6] і в атласах [16, 22] 
інформація про глибину каналу відсутня, для встановлення значень рівнів 
води в лимані, при яких глибина каналу в 70-х рр. ХХ ст. дорівнювала 3 м 
[11], були виконані додаткові дослідження, результати яких наведені 
нижче. 

Якщо допустити, що глибина 3,0 м є максимальною глибиною 
каналу при середньому багаторічному рівні води мінус 0,4 мБС 
(в 50-60-х рр. ХХ ст.), а русло каналу мало гідравлічно-вигідний 
трапецеїдальний профіль поперечного перерізу шириною 30 м по поверхні 
води та 24 м по дну, то площа перерізу каналу дорівнюватиме 81 м2. 

При довжині каналу 3300 м, об’єм його русла на початку 
експлуатації (в липні 1958 р.) при відмітці рівня води мінус 0,4 мБС, 
дорівнював 0,267 млн. м3. 
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Рис. 10.15. Фотознімок пересипу між Тилігульським лиманом і Чорним морем [24] 
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За період з 1970 по 2002 рр. відомості про морфометричні 
характеристики з’єднувального каналу відсутні. У 2005 р. були 
опубліковані дані про площі поперечного перерізу та середні глибини 
каналу при різних відмітках рівня води у 2003-2004 рр. [15]. На основі цих 
даних визначені  зв’язки основних морфометричних характеристик каналу 
в створі автомобільного моста з рівнями води в каналі з боку лиману [9] 

 
wкан = 23,61ζ кан + 37,96,                                     (10.8) 

 
hкан = 0,59ζ кан + 1,52,                                         (10.9) 

 
Вкан = 6,65·ζ кан + 24,77,                                     (10.10) 

 
де ζ кан – відмітки рівнів води в каналі з сторони лиману, від плюс 0,08 до 
мінус 2,58 мБС; 
wкан – площа водного перерізу каналу з боку лиману, м2; 
hкан – середня глибина в каналі з боку лиману, м; 
Вкан – ширина каналу по поверхні води з боку лиману, м. 

За рівнянням (10.8) визначено, що при відмітці рівня води мінус     
0,4 мБС, площа поперечного перерізу каналу дорівнюватиме 28,52 м2. 
Отже, при довжині каналу 3300 м, об’єм русла каналу в кінці 2003 р. 
дорівнював 0,094 млн. м3. Таким чином, встановлено, що за 45 років 
функціонування каналу (1958-2003 рр.) об’єм русла при ζ кан 4,0−=  мБС 
зменшився на 0,173 млн. м3, що пов’язано з осадженням на дно русла 
каналу завислих речовин (пісок, намул). 

З карти 1982 р.  масштабу 1:100000 (лист L-36-051 [4]) витікає, що на 
той час шлюзу на каналі з боку моря вже не було. В середньому за період з 
1958 по 2003 рр. основні морфометричні характеристики каналу щорічно 
зменшувались: площа поперечного перерізу – на ≈1,67 м2; середня 
глибина –  на ≈0,03 м; ширина – на ≈0,18 м.  Ця інформація була  
використана для визначення об’ємів припливу-стоку вод через 
з’єднувальний канал при моделюванні водно-сольового балансу 
Тилігульського лиману. 

З червня 2001 р. епізодичні спостереження за режимом 
функціонування з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і 
Чорним морем здійснюються науковцями ОФ ІБПМ НАН України та 
ОДЕКУ МОН України [9, 15]. Додатково для визначення стану з’єднання 
каналу з морем використовувались супутникові знімки [7, 23] та програма 
Google Earth [8]. 

Всього за період з червня 2001 р. по вересень 2012 р. здійснено 
більш ніж 50 спостережень за станом з’єднання каналу з морем, рівнями 
води в каналі з боку лиману на водомірному посту під мостом 
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автомобільного шляху «Одеса-Миколаїв», основними морфометричними 
характеристиками каналу (площами поперечного перерізу, глибиною та 
шириною), напрямком і швидкістю течії в каналі, витратами води, 
умовами водообміну каналу з водоймами пересипу, солоністю води. 
Майже половина цих спостережень виконана в той час, коли канал 
з’єднувався з морем (переважно з квітня по червень). З них лише в п’ятій 
частині вимірювань були випадки, коли вода рухалась з лиману в море. 
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