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ТИЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ У ХХІ СТОРІЧЧІ 
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Вирішення проблеми збереження та відновлення природних ресурсів 

Тилігульського лиману можливе шляхом розробки і подальшої реалізації 
науково обґрунтованих планів його водного та екологічного менеджменту. 
Ці плани повинні враховувати не тільки сучасні умови формування 
гідроекологічного режиму лиману, але й очікувані їх зміни внаслідок 
впливу кліматичних чинників.  

Для оцінки впливу очікуваних у ХХІ ст. змін клімату на 
гідроекологічні умови в Тилігульському лимані використовувалась 
чисельна математична модель евтрофікації вод OSENU-MECCA-EUTRO-
2018, опис, результати калібрування і верифікації якої представлені в [1].  

Моделювання зміни гідроекологічних умов в Тилігульському лимані 
протягом XXI ст. виконувалось за найбільш вірогідним для регіону 
кліматичним сценарієм (М10)  з бази даних ЕNSEMBLES, який відповідає  
глобальному сценарію A1B розрахованому за моделлю MPI-REMO 
Інституту метеорології ім. Макса Планка (Гамбург, Німеччина). 

В результаті аналізу різницевих інтегральних кривих  багаторічних 
коливань річних сум опадів та середніх річних температур повітря в      
XXI ст., за обраним регіональним кліматичним сценарієм, проф. Лободою 
Н.С. були встановлені розрахункові кліматичні періоди, які відповідають 
циклам коливань водності в межах водозбірного басейну Тилігульського 
лиману: 1990-2030 рр. (період p1); 2031-2070 рр. (p2); 2071-2100 рр. (p3). З 
метою встановлення відмінностей внутрішньорічної мінливості 
гідроекологічних характеристик вод Тилігульського лиману, викликаних 
зміною кліматичних умов, для кожного з виділених кліматичних періодів 
ХХІ ст. були обрані типові за гідрометеорологічними умовами 
(формування стоку на водозборі лиману) роки із 25% (багатоводний - H), 
50% (середньо водний - M) та 75% (маловодний - L) ймовірністю 
перевищення (забезпеченістю) надходження річкового стоку  в лиман. 

Вхідною інформацією для моделювання гідроекологічних умов в 
Тилігульському  лимані слугували дані щодо внутрішньорічної мінливості 
метеорологічних характеристик над акваторією лиману в обрані типові 
роки різної водності для кожного з кліматичних періодів, а також 
розраховані на їх підставі, із застосуванням стохастичної моделі «клімат-
стік» [2], середньомісячні витрати річкового стоку в  лиман. Вважалось, що 
водообмін з морем відбувається протягом всього року через вже 
реконструйований (поглиблений) з’єднувальний канал. 
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За результатами моделювання встановлено, що протягом ХХІ ст. 
середньорічні значення температури води в лимані підвищаться на 4.2 °С у 
маловодні роки, 1.3 °С у середні за водністю  роки та на 3.7 °С – у 
багатоводні роки (рис. 1а). В той же час значення температури води, які 
відповідають верхньому квартилю, підвищаться на 5.8 °С у маловодні 
роки, 3.2 °С  у середні за водністю  роки та на 5.3 °С  у багатоводні роки. 

Підвищення температури води має наслідком збільшення 
інтенсивності продукційно-деструкційних процесів у воді та донних 
відкладах лиману. Зростає питома швидкість регенерації мінеральних форм 
біогенних елементів в процесі мінералізації органічної речовини у воді і 
донних відкладах,  первинного продукування органічної речовини 
фітопланктоном, споживання кисню на біохімічне окислення органічної 
речовини. 

Для кожного з кліматичних періодів відзначається закономірність, яка 
полягає в тому, що в період масового розвитку фітопланктону (травень-
вересень) маловодним рокам притаманні підвищені значення температури 
води, біомаси фітопланктону, концентрації органічної речовини в водах 
лиману, потоку  її надходження до донних відкладів, а багатоводним рокам 
– навпаки, відносно низькі значення (рис. 1а,б). Виключенням є роки 
середньої водності періоду р2 (2031-2070 рр.), в які біомаса фітопланктону 
і концентрація органічної речовини декілька менша, ніж у багатоводні роки 
цього періоду. Це пояснюється відносною зміною гідрометеорологічних 
умов у місяці масового розвитку фітопланктону  кліматичного періоду р2 
порівняно з р1 – деяким збільшенням балу хмарності, кількості 
атмосферних опадів та зменшенням потоку фотосинтетично активної 
радіації. 

Через значне зменшення річкового стоку та збільшення випаровування 
з водної поверхні лиману, протягом ХХІ ст. будуть зростати обсяги 
надходження в лиман морських вод. Збільшення середньорічних витрат 
води через з’єднувальний  канал «море-лиман»  у бік поповнення лиману 
морської водою складе  3.7 м3/с у маловодні роки, 0.7 м3/с – у 
середньоводні роки та 2.1 м3/с – у багатоводні роки. Це призведе до 
збільшення впливу якості морських вод на  гідроекологічні  умови в 
південній частини лиману, особливо у маловодні роки. 

Сукупна дія вищевказаних процесів призводить до того, що протягом 
ХХІ ст., в цілому, буде відбуватися погіршення кисневого режиму лиману 
та поглиблення гіпоксії в придонному шарі вод влітку (рис. 1в, г). 
Найбільше погіршення кисневого режиму вод лиману відбуватиметься у 
маловодні роки, за умов яких температура води та концентрація органічної 
речовини у воді найбільші. Багатоводність років у всі кліматичні періоди 
сприяє поліпшенню кисневого режиму водойми. 
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Рис. 1 − Характеристики  внутрішньорічної мінливості 

гідроекологічних  показників в типові роки різних кліматичних періодів 
ХХІ ст.: а – температура води, б – концентрація органічної речовини в 
період масового розвитку фітопланктону (травень-вересень), в – середній 
вміст кисню в стовбці води і г – вміст кисню в водах придонного шару вод 
в період масового розвитку фітопланктону. Приведені мінімальні, 
максимальні, медіанні та середні (точки) значення, а також значення 0,25- 
та 0,75-квантилей   
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