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ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ЛИМАНУ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 
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Херсонська гідробіологічна станція НАН України, 

Національний природний парк «Нижньодніпровський» 
 
В статті проведено аналіз змін у складі донних відкладів Дніпровсько-Бузького 

лиману в порівнянні з 60-ми роками минулого століття. Найбільший перерозподіл донних 

відкладів відмічається у складі дрібних фракцій. Площа яку займає глинистий мул за 

останні 50 років зменшилась у напрямку від західної частини лиману до східної. 

Встановлено, що через збільшення внеску морських вод у водному балансі лиману, 

найбільші зміни відбулись у складі донних відкладів його західної частини. 

 
Ключові слова: донні відклади, гранулометричний склад, перерозподіл, 

Дніпровсько-Бузький лиман; 
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Донні відклади є важливим елементом абіотичної складової водних 

екосистем. Від їх типу та характеру залежить розподіл окремих видів 

гідробіонтів, екологічний стан придонних шарів води, гідрохімічні 

особливості водного об’єкту та ін. Відомо, що такі типи відкладів як 

замулений пісок, є досить продуктивним біотопом для розвитку та життя 

бентосних організмів, комах та риб-бентофагів. Дрібнофракційні ґрунти, такі 

як дрібний та глинистий мул, навпаки не створюють сприятливих умов 

існування гідробіонтів [4-8]. Саме тому зміна гранулометричного складу 

донних відкладів, особливо в бік більш дрібних фракцій, є вкрай небажаним 

процесом для водних об’єктів, що переважно призводить до погіршання їх 

екологічного стану, перерозподілу у складі гідробіонтів та скорочення 

біорізноманіття. 

 

Матеріали та методи досліджень. Для визначення структури та 

характеру розподілу донних відкладів в озерній та русловій мережі 

Дніпровсько-Бузської гирлової області були використані матеріали 

експедиційних досліджень за 2011–2015 рр. Гранулометричний склад та 

розмір часток донних відкладів визначався на обладнанні розробленому в 

лабораторії гідрології інституту гідробіології НАН України, принцип роботи 

якого полягає у використанні вагового методу седиментаційного аналізу [4]. 

Метод дозволяє визначати гранулометричний склад лише неорганічної 

складової донних відкладів, аналізом якої ми обмежились в нашій роботі. 

Відбір ґрунтових проб проводився дночерпачем штанговим (2 м) та 

дночерпачем Петерсона (модифікованим) тросовим [1] на 27 станціях згідно 

прийнятої сітки станцій моніторингових спостережень розробленій на 

Херсонській гідробіологічній станції НАН України. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Найбільшим за площею водним об’єктом Дніпровсько-Бузької 

гирлової області є Дніпровсько-Бузький лиман. Довжина його 57 км, середня 

ширина 12 км, площа – біля 700 км
2
. Переважні глибини 6–7 м, максимальні 

– 13 м. 

За матеріалами експедиційних виїздів у 2009–2013 рр. складена схема 

розподілу донних відкладів Дніпровсько-Бузького лиману (рис. 1). 

В процентному співвідношенні за акваторією лиману донні відклади 

різного типу розподіляються не рівномірно. У західній частині лиману 

домінуючими є мули та піщані ґрунти, в центральній частині – глинисті 

мули та піски, у східній – мули та піски. 

В цілому в лимані переважають донні відклади представлені мулом та 

піском (32,2 та 30,0% площі). Трохи меншу територію займають глинисті 

мули – 21,4% площі. На замулений пісок та піщаний мул припадає найменша 

частка – 11,4 та 5,0% площі відповідно. Ґрунти вкриті черепашником 

займають 7,1% площі лиману (табл. 1). 
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Рис. 1 – Схема розподілу ґрунтів Дніпровсько-Бузького лиману (за матеріалами 

2009–2013 рр.). 1 – пісок та пісок з битим черепашником, 2 – замулені піски, 3 – піщані 

мули, 4 – мули, 5 – глинисті мули 

 

 

Таблиця 1 – Розподіл донних відкладів у різних частинах Дніпровсько-

Бузького лиману у відсотках в сучасний період 

Тип донних 

відкладів 

Частина лиману Лиман в 

цілому західна центральна східна 

Пісок 37 25 32 30,0 

Замулений пісок 10 10 18 11,4 

Піщаний мул   3   1 18   5,0 

Мул 45 25 32 32,2 

Глинистий мул   5 39   0 21,4 

Ґрунти вкриті 

черепашником 
15   4   4   7,1 

 

За рахунок активного надходження води у західну та східну частини 

лиману (з Чорного моря та Дніпра відповідно) дрібні фракції донних 

відкладів у них представлені мулом, що є переважним ґрунтом для ділянок з 

глибинами більше 2 м. 

На мілководді лиману (особливо біля південного берега) переважають 

піщані ґрунти. У центральній частині на глибинах домінуючими є глинисті 

мули, що пов’язано з недостатньою проточністю для промивання водних мас 

даної ділянки лиману. Процеси седиментації тут відбуваються найбільш 

інтенсивно. 

У складі донних відкладів Дніпровсько-Бузького лиману з 60-х років 

минулого століття відбувся перерозподіл. Зіставлення даних щодо розподілу 

донних відкладів лиману в сучасний період з їх розподілом у попередні роки 

[3] вказує на те, що найбільших змін зазнали ґрунти західної частини 

водойми, найменших – східна (табл. 2). 
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Найбільший якісний перерозподіл донних відкладів відмічається у 

складі дрібних фракцій (мул, глинистий мул). Площа, яку займає глинистий 

мул зменшується від західної частини лиману до східної. Площа мулу майже 

пропорційно збільшується у тому ж напрямку. Перехід фракції глинистого 

мулу до мулу відбувся внаслідок збільшення ролі вітрового перемішування 

водних мас яке заважає найдрібнішим часткам відкладів седиментувати.  

Також, впродовж зазначеного періоду помітно збільшився внесок 

морських вод у водному балансі лиману внаслідок незначного зменшення 

стоку Дніпра і Південного Бугу та підвищення рівня Чорного моря [2]. Цей 

факт пояснює найбільші зміни в розподілі донних відкладів саме західної 

частини лиману та найменші – східної частини і гирла Південного Бугу. 

 

Таблиця 2 – Розподіл донних відкладів у різних частинах Дніпровсько-

Бузького лиману у відсотках від загальної площі в 60-х роках минулого ст. 

Тип донних 

відкладів 

Частина лиману 
Лиман в цілому 

західна центральна східна 

60-ті  

роки 

ХХ ст. 
Δ, % 

60-ті  

роки 

ХХ ст. 
Δ, % 

60-ті  

роки 

ХХ ст. 
Δ, % 

60-ті  

роки 

ХХ ст. 
Δ, % 

Пісок 37      0 19 +   6 33 – 1 27,0 +   3,0 

Замулений пісок 24 – 14 10      0 20 – 2 16,5 –   5,1 

Піщаний мул   5 –   2   6 –   5 18    0   8,0 +   3,0 

Мул   7 + 38 14 + 11 27 + 5 14,5 + 17,7 

Глинистий мул 27 – 22 51 – 12   2 – 2 34,0 – 12,6 

Ґрунти вкриті 

черепашником 
23 –   8 5 –   1   2 + 2 10,0 –   2,9 

Примітка: Δ – зміна фракції донних відкладів за останні 50 років у порівнянні з 

сучасним періодом. Знак +/– вказує на збільшення/зменшення площі, що займає окрема 

фракція ґрунту за останні 50 років. 

 

 

Висновки 

Найбільший якісний перерозподіл донних відкладів відмічається у 

складі дрібних фракцій (мул, глинистий мул). Площа яку займає глинистий 

мул за останні 50 років зменшилась у напрямку від західної частини лиману 

до східної. Площа мулів майже пропорційно збільшилась у тому ж 

напрямку. Перехід фракції глинистого мулу до мулу (трансседиментація 

відкладів) відбувся внаслідок збільшення ролі вітрового перемішування 

водних мас яке заважає найдрібнішим часткам відкладів седиментувати.  

Впродовж зазначеного періоду збільшився внесок морських вод у 

водному балансі лиману внаслідок незначного зменшення стоку Дніпра і 

Південного Бугу та підвищення рівня Чорного моря. Саме цей факт пояснює 

найбільші зміни в розподілі донних відкладів західної частини лиману та 

найменші – східної частини і гирла Південного Бугу. 
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** 
В статье проведен анализ изменений в составе донных отложений Днепровско-Бугского 

лимана по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия. Наибольшее перераспределение 

донных отложений отмечается в составе мелких фракций. Площадь занимаемая глинистым 

илом за последние 50 лет уменьшилась в направлении от западной части лимана к восточной. 

Установлено, что из-за увеличения вклада морских вод в водном балансе лимана, наибольшие 

изменения произошли в составе донных отложений его западной части. 
 

** 
The article analyzes the changes in the sediments of Dnieper-Bug estuary compared with 60-th 

years of the last century. The largest observed redistribution of sediments consisting of fines. The area 

occupied by clay silt the past 50 years decreased towards the western part of the estuary to the east. 

Found that by increasing the contribution of sea water in the water balance, major changes have 

occurred in the composition of bottom sediments of the western part of the estuary. 
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