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СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ СОЛОНОСТІ ВОД СЕРЕДНЬОЇ
ЧАСТИНИ СУХОГО ЛИМАНУ (ЧОРНЕ МОРЕ)
В статті викладено результати польових досліджень сезонних змін солоності
прибережних, придонних і водних мас поверхневого шару (0−0,5 м) середньої
частини Сухого лиману. Зміни солоності простежені в часі на береговому стаціонарі та по акваторії на трьох гідрологічних розрізах. В вересні-жовтні 2019 р.
солоність вивчалась в умовах антропогенного впливу на водообмін середньої
частини з нижньою.
Ключові слова: водні маси, сезонна мінливість, солоність, Сухий лиман, Чорне
море.

ВСТУП
Дослідження водних мас верхів'їв лиманів має науково-практичне значення
для розуміння трансформації водних мас під впливом місцевих умов при їх
переміщенні від моря. Верхів'я багатьох лиманів в результаті трансгресії лиманних вод перетворились на самостійні водойми. Вони з’єднані з основною
частиною протоками, або відділені малопотужними пересипами. Господарське
освоєння цих водойм супроводжується розповсюдженням забруднюючих речовин, впливає на біорізноманіття і біопродуктивність. Солоність води лімітує
господарське використання природних ресурсів верхів'їв лиманів [3].
Для середньої частини Сухого лиману дослідження солоності водних мас є
важливим з позицій розробки напрямків довгострокового використання водойми в господарських цілях. Будівництво і введення в експлуатацію автомобільного моста, який замінить понтонний міст, робить найбільш перспективними
такі напрямки природокористування як риборозведення та рекреація.
Сухий лиман розташований в північно-західній частині Чорного моря на
південний захід від м. Одеса. Акваторія лиману розділена на чотири частини: гирлова, нижня, середня, верхів'я [4, 6]. Середня частина лиману відділена
від нижньої понтонним мостом, який обмежує інтенсивність водообміну між
ними. Гирлова частина через підхідний канал з’єднана з морем (рис. 1).
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Рис. 1. Місце розташування території досліджень (середня частина Сухого лиману позначена
штриховкою): I – верхня частина, II – середня частина, III – нижня частина, IV - гирлова
частина

Проведені раніше дослідження дозволили встановити, що гідрологічний і
гідрохімічний режим нижньої частини Сухого лиману близькі до режиму суміжної частини моря. Річний хід солоності чітко простежується у берега та в
поверхневому шарі і характеризується весняним мінімумом. Солоність води
змінюється від 5,28 ‰ до 18,06 ‰ і суттєво відрізняється між поверхневим
шаром і глибинними масами [9]. Поверхневі і донні водні маси розрізняються
за солоністю, межею їх розділу виступає галоклін. Його поява зумовлена днопоглиблювальними роботами, які призвели до збільшення глибин, внаслідок
чого в придонний шар лиману по судноплавному каналу надходять більш солоні води з моря.
Дослідження солоності водних мас Середньої частини Сухого лиману, на
відмінність від нижньої, проводиться не систематично. Так за даними А. Ю. Варигина в 2003, 2004, 2005, 2006 роках солоність дорівнювала 12,3 ‰; 11,8 ‰;
12,1 ‰; 10,9 ‰ відповідно [2]. Автором також зазначається, що солоність води
в середній частині Сухого лиману змінюється в межах від 12,8 ‰ до 14,3 ‰ [1].
За результатами проведених кафедрою фізичної географії і природокористування досліджень влітку 2016 року солоність поверхневих водних мас характеризувалась квазіоднорідним просторовим розподілом [6]. Мінімальна виміряна солоність дорівнювала 13,6 ‰, максимальна – 15,6 ‰, середня склала
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14,4 ‰. Максимальна солоність відмічена в центральній частині, і зменшується на північ та на південь.
Порівнявши опубліковані результати досліджень у різних частинах Сухого
лиману можна зробити висновок про те, що солоність середньої частини має
меншу амплітуду ніж нижнього басейну і становить 2,0 ‰. За солоністю води
Сухого лиману відносяться до солонуватих (1–25‰) [5].
Головна мета статті – визначення сучасних сезонних змін солоності водних
мас середньої частини Сухого лиману. Об’єктом дослідження є водні маси середньої частини Сухого лиману. Предметом дослідження – солоність водних
мас та її часові зміни в середній частині Сухого лиману.
Для досягнення мети дослідження вирішено наступні завдання:
–– систематизація і аналіз опублікованих результатів вивчення солоності вод
Сухого лиману;
–– закладка берегового стаціонару і організація спостережень за сезонним ходом солоності води;
–– відбір і обробка проб води середньої частини Сухого лиману.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження базується на результатах лабораторної обробки проб води, відібраних на береговому стаціонарі з травня 2019 р. по лютий 2020 р. (рис. 2).
Проби води відбираються кожен останній день місяця, близько до полудня.

Рис. 2. Карта-схема фактичного матеріалу: І-ІІІ – положення розрізів, С – положення
стаціонару, штрихова лінія – брівки судноплавного каналу
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В червні 2019 р. солоність води досліджувалась на розрізах в північній, центральній і південній частинах досліджуваної водойми. Проби води відбирались на горизонтах 0,1Н від поверхні і дна. Було відібрано 10 проб на пункті
спостережень та 12 на розрізах.
Відбір проб виконувався з поставленого на якір човна батометром-пляшкою
ГР-16. Об’єм проб дорівнював не менше 1,0 л. Точки відбору фіксувались GPS
приймачем Garmin 72H.
Солоність води визначалась способом ареометрування не пізніше двох діб
від часу відбору у відповідності з [8]. Значення солоності розраховувалось за
океанографічними таблицями, з контролем результату за допомогою океанологічного калькулятора В. С. Архіпкіна МДУ імені М. В. Ломоносова.
Метеорологічні елементи (температура повітря, швидкість і напрям вітру)
отримані у вигляді архіву погоди за період спостережень з сайту [10].
Потрібно зазначити, що в період спостережень був демонтований понтонний міст, внаслідок чого між нижньою та середньою частинами Сухого лиману
встановився більш вільний водообмін.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Впродовж періоду досліджень солоність лиманної води в середній частині
змінювалась від 10,4 ‰ до 15,3 ‰ (рис. 3). Середнє значення солоності дорівнює 12,7 ‰, амплітуда протягом року спостережень становила 4,9 ‰.

Рис. 3. Гістограма річного ходу солоності води середньої частини Сухого лиману
в 2019-2020 рр.
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В сезонному ході солоності вод Сухого лиману відмічається її зростання
влітку і восени. В цей період максимальні значення солоності зафіксовані в
липні і вересні – 15,3 ‰ і 14,9 ‰ відповідно.
Мінімальна солоність, як і для його нижньої частини, зафіксована в зимово-весняний період. В цей час вона змінювалась від 10,4 ‰ до 12,1 ‰. Мінімальне значення солоності відмічене в травні 2019 року – 10,4 ‰.
В зимовий період солоність лиманної води змінюється в дуже вузькому інтервалі від 11,2 ‰ до 12,1 ‰.
Навесні, внаслідок притоку талої води з водозбору та скидання розпрісненої
води з верхів’їв солоність води мінімальна. Влітку солоність зростає внаслідок
збільшення випаровування з водної поверхні. Амплітуда її коливань в цей період становить 2,1 ‰. В осінньо-зимовий період (при відсутності льодового
покриву), внаслідок випадіння значної кількості опадів, фільтрації ґрунтових
вод на акваторію і в басейні лиману, солоність дещо зменшується.
Спостереження, проведені на розрізах, показали, що солоність на поверхні і
у дна істотно не розрізняються. В північній і південній частинах (розрізи І, ІІІ)
солоність води в поверхневому шарі і у дна дорівнювала 10,8 ‰. В центральній
частині (розріз ІІ) солоність у дна та в поверхневому шарі дорівнювала 10,2 ‰.
По акваторії середньої частини, як в поверхневому так і в придонному шарі,
солоність залишається сталою. Це явище було зафіксоване і в попередньому
дослідженні [6].
Під впливом високих температур повітря і відсутності вітро-хвильового перемішування вода рівномірно прогрілась до дна. Термоклін, навіть в умовах
складного рельєфу дна, не сформувався. Температура поверхневого шару води
в період спостережень змінювалась від +25,0 0С до +27,0 0С. Температура води
в придонному шарі змінювалась в меншому діапазоні від +25,0 0С до +26,0 0С
[7]. Це пояснює відсутність чітко вираженої різниці в солоності поверхневого
і придонного шару води.
Співставлення середньомісячної температури води та солоності вказує на
наявність між ними зв’язку (рис. 4). Підвищення температури повітря супроводжується синхронним зростанням солоності. Зниження температури повітря
супроводжується незначним зниженням солоності і коливанням її в дуже вузькому діапазоні.
Обчислений лінійний коефіцієнт парної кореляції середньомісячної температури повітря (Т) і солоності (S) rST дорівнює 0,7. Похибка коефіцієнта кореляції дорівнює ±0,2. Зв'язок достовірний при зазначеній довжині ряду спостережень для 5% і 1% рівня значущості.
Гідрологічний режим акваторії середньої частини Сухого лиману значною
мірою визначається його морфометричними характеристиками, вітровим режимом і водообміном з суміжними частинами.
В період спостережень з вересня по жовтень був демонтований, а потім
знову введений в експлуатацію понтонний міст. Між нижньою та середньою
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Рис. 4. Хід температури повітря (Т) і солоності води (S) в період спостережень

частинами Сухого лиману встановився обмежений, але більш вільний водообмін. У вересні відмічено зростання солоності і різке її зменшення в жовтні
від 14,9 ‰ до 12,4 ‰. В порівнянні з серпнем солоність зросла лише на 0,7 ‰.
В цей період вітрів, спрямованих вдовж вісі середньої частини, які сприяли б
активному водообміну між нижньою і середньою частинами Сухого лиману, не
спостерігалось [10].
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження сезонної мінливості солоності води середньої частини Сухого лиману дозволило отримати первинні уявлення про зазначений
географічний процес. Можна виділити наступні закономірності, які його характеризують:
1. Впродовж року солоність води середньої частини Сухого лиману змінюється від 10,4 ‰ до 15,3 ‰: максимальні значення відмічаються влітку і восени, весною солоність мінімальна;
2. Розподіл солоності води середньої частини Сухого лиману квазіоднорідний, він характеризується максимальними значеннями в центральній частині
водойми і її зменшенням в напрямку до верхів’їв та нижньої частини;
3. Встановлений зв'язок між середньомісячною температурою повітря (Т)
і солоністю (S). Лінійний коефіцієнт парної кореляції ознак rST дорівнює 0,7.
Подібність ходу солоності води середньої частини Сухого лиману з нижньою потребує їх подальшого синхронного дослідження. Це дозволить визна-
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чити вплив водних мас нижньої частини та інтенсивність водообміну з середньою.
Спостереження за солоністю і особливостями гідрологічного режиму акваторії середньої частини мають практичне і наукове значення. Практичний
аспект полягає в обґрунтуванні напрямків природокористування на акваторії і
берегах середньої частини Сухого лиману, обумовлених будівництвом автомобільного моста.
Науковий напрямок перспективний з позицій дослідження закономірностей
трансформації водних мас при їх переміщенні від моря, до окремих частин
лиманів.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОЛЕНОСТИ ВОД СРЕДНЕЙ
ЧАСТИ СУХОГО ЛИМАНА (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Резюме
В статье изложены результаты полевых исследований сезонных изменений солености прибрежных, придонных и водных масс поверхностного слоя (0-0,5 м)
средней части Сухого лимана. Изменения солености изучены во времени на береговом стационаре и по акватории на трех гидрологических разрезах. Изменения солености водных масс сопоставлены с ходом метеорологических элементов, в частности, с среднемесячной температурой воздуха. В сентябре-октябре
в 2019 г. соленость изучалась в условиях антропогенного влияния на водообмен
средней части с нижней. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке схем освоения природных ресурсов средней части Сухого лимана.
Ключевые слова: водные массы, сезонная изменчивость, соленость, Сухой лиман, Черное море.

О. B. Murkalov
О. O. Stoyan
K. О. Mazurenko
Odessa I. I. Mechnikov National University.
Department of Physical Geography and Nature Management.
Dvorianskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine.
physgeo_onu@ukr.net

SEASONAL WATER SALINITY VARIABILITY OF THE MIDDLE
PART OF THE SUKHOI LIMAN (BLACK SEA)
Abstract
Problem Statement and Purpose. The middle part of Sukhoi liman is connected to
its lower part (including port area) by a narrow strait. Water exchange between the
parts is limited by a pontoon ferry. The salinity of water masses determines by many
economic and biological processes in the liman and their parts as well. The salinity of
the Sukhoi liman water masses has been mostly studied in the lower part. The middle
part was studied only in summer. Seasonal variability in the salinity of the middle
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part is unexplored. Annual salinity rates there changed depending on a water area
from 12.8 ‰ to 15.6‰. As for mineralization the studied water masses are brackish
(1–25‰). The main goal of the article is to determine current seasonal changes in the
salinity of the Sukhoi liman middle part.
Data & Methods. This study is based on results of the laboratory treatment of water
samples collected during shore-based stationary exploration from May 2019 to January 2020. Water samples were taken every last day of the month, close to noon when
the temperature of water and its level stabilized. In June 2019, the salinity of the water
was examined at sections in the northern, central and southern parts of the water body
under investigation. Water samples were taken at 0.1H horizons from the surface and
near the bottom. 10 samples were taken at the observation point and 12 at the sections.
Water salinity was determined by the areometric method, not later than in two days
after sampling. Data about meteorological conditions during the observation period
(air temperature, wind speed and direction) are obtained from www.rp5ua.
Results. Seasonal variability in the salinity of water masses has a number of distinctive features. The spatial distribution of the salinity of the middle part of the Sukhoi
liman is homogeneous, with maximal values in the central part of the water body and
decreasing towards the upper and lower parts. The salinity varies from 10.4‰ up to
15.3‰ per year: maximum values are observed in summer and autumn, the salinity
is minimal in spring and the salinity is average moderate in winter. The salinity of
water masses is influenced by meteorological conditions, mainly air temperature and
wind. Further observations of the salinity and features of the hydrological regime of
the mid-water area have practical and scientific significance for the development of
the Sukhoi liman use, and for evaluating how the construction of a road bridge influences to the natural resource. It is also scientifically valuable to study the patterns of
transformation of water masses when they move from the sea to different parts of the
liman.
Keywords: water masses, seasonal variability, salinity, Sukhoi liman, Black Sea.
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