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На Миколаївщині розташовані два водно-болотні угіддя (ВБУ) 
міжнародного значення: 

 «Тилігульський лиман» 

 «Ягорлицька затока». 

Рамсарські угіддя 

водно-болотні угіддя - райони маршів, боліт, драговин, торфовищ 
або водойм - природних або штучних, постійних або тимчасових, 
стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, - зокрема 
морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує 6 м.
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 Повна назва – Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовище
існування водоплавних птахів.

 Дата підписання - 02.02.1971

 Дата ратифікації СРСР - 26.12.1975

 Дата правонаступництва Україною - 29.10.1996

 Дата набрання чинності для України - 15.11.1997

Рамсарська конвенція 
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Втрати водно-болотних угідь 

 ми втрачаємо водно-болотні угіддя із загрозливою швидкістю -
втричі швидше, ніж ліси. 

 з 1970 по 2015 роки ВБУ у Європі скоротились на 35%. 

 Африка за той самий час втратила 42 % таких територій.

 Латинська Америка - 59%.
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Міжнародний Перелік водно-болотних угідь

 у світі 2247 угідь загальною площею приблизно 215,051 млн. га. 

 в Україні 39 угідь площею 786 321 га.

 ВБУ світу >

 На Миколаївщині 2 угіддя площею 20,2 тис. га, або 0,8 % площі 

області.
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Рис. Рамсарські угіддя Миколаївщини



Тилігульський лиман

 Тилігульський лиман розташований на 
території Північно-Західного 
Причорномор'я і належить до групи 
закритих лиманів міжріччя Дніпро-
Дністер. 

 довжина лиману по осьовій лінії  - 60 км 

 у межах Миколаївщини - 45 км 

 найбільша ширина - 4,5 км 

 середня глибина – 5 м

 максимальна глибина – 21 м

 прозорість – до 7 м

 площа миколаївської водної поверхні -
приблизно 47 км² 

 об’єм усього лиману – 250–600 км³
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Статуси:

1. орнітологічний заказник (3 1976 р.)

2. водно-болотне угіддя міжнародного значення (з 1995 р.)

3. регіональний ландшафтний парк “Тилігульський” (з 1995 р.)

4. об'єкт Смарагдової мережі (з 2016 р.)

5. IBA-територія

6. ключова територія екомережі

7. природне диво Миколаївщини
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Тилігульський лиман



 Акваторія Тилігульського лиману, прибережні коси, солоні 
озера пересипу є важливою територією для розмноження, 
годівлі та міграцій багатьох видів птахів.

 Загальна площа угіддя - 26 тис. га, з них 9,6 тис. га 
розташовані на Миколаївщині. 

 Є типовим чорноморським лиманом напівзакритого типу. 

 Більша частина ВБУ входить до складу природно-заповідного
фонду.
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ВБУ “Тилігульський лиман”



 Тилігул – місце масового гніздування та концентрації птахів.

 Тут можна зустріти майже 270 видів птахів.

 Загальна чисельність птахів, що зупиняються на прольоті, іноді 
сягає 50 тис.особин.

 Чисельність гніздового орнітокомплексу – 2,1-7 тис. пар. 
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 чисте узбережжя 

 багатство флори і фауни 
акваторії лиману 

 значні запаси лікувальних 
мулових грязей
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Фото О. Деркач



В останні роки відбуваються доволі значні зміни Тилігульського лиману, 
пов’язані, в першу чергу, з обмілінням та засоленням водойми. 

Це привело до загального погіршення стану водойми: 

 збільшення концентрації біогенних та забруднюючих речовин

 зростання первинної продукції органічної речовини

 формування дефіциту кисню, виникнення літніх «заморів»

 різке падіння рибопродуктивності угіддя. 
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Фото І. Гержик



Солоність води

Місце 2016 рік, ‰ 2017 рік, ‰

у пониззях 16,07

Українська коса 27,63 31,69

Любопольська затока 27,69 29,98

Анатолівська коса 28,41 30,77

Атаманська коса 28,68 30,44

с. Прогресівка 32,21 34,17

с. Златоустове 34,50

У 2017 році солоність лиману досягла рекордних показників і 
перевищила 30‰ майже у всіх пунктах спостереження
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Середні показники солоності:

- 16 ‰ Чорне море,  36-39,5 ‰ Середземне море, 300-310 
‰ Мертве море

- 18-40 ‰ Тузлівські лимани, 157—227 ‰ Куяльник



Водні біоресурси

 Протягом 2013-2016 років тут виявлено лише 16 видів риб, а 
саме: анчоус європейський, атерина середземноморська, бички – кніповичії довгохвостий 

та кавказький, бичок-лисун мармуровий, бичок-трав’яник змієголовий, бички кругляк, 
пісочник і чорний, зеленушка плямиста, глось, кефалі сингіль і піленгас, морські голки 
пухлощока та довгорила, триголкова колючка звичайна. 

 2001- 2002 роках - мешкало 30 видів риб. 70-90-ті роки 
минулого століття – приблизно 45 представників іхтіофауни. 
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Фото Ю. Литвиненко



 Зменшення прісного стоку з водозабору з 34,26 млн м3/рік до 19 
млн м3/рік.

 Збільшення випаровування з водної поверхні з  79,8 млн м3/рік 
до 84,9 млн м3/рік.

 Зменшення кількості атмосферних опадів з 48,85 млн м3/рік до 
42,1 млн м3/рік.

 Формування дефіциту річного прісного балансу, який становить 
24-34 млн м3/рік.
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Зміни водного балансу



 З метою забезпечення необхідного водообміну та покращення 
екологічного стану  Тилігульського лиману було прийняте 
рішення щодо відновлення каналу, який з'єднував лиман з 
Чорним морем.  27 грудня 2017 р. було проведено пробний 
пуск води в лиман. 

 Канал залишався відкритим до  весни 2018 року. Будівельні 
роботи тривали влітку і восени 2018 року. 

 На сьогоднішній день завершено найбільш складний етап 
реконструкції – це створення бун – захисних споруд, що 
зменшать силу хвиль,  встановлено хвилеріз, який  буде 
затримувати наноси піску, розпочато закріплення укосів,
встановлено шлюзи, зроблено мостовий перехід. 
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Фото Ю. Верба, грудень 2017



Березень 2019Березень 2019



 За даними Інституту Морської біології у травні 2018 р. 
швидкість води в Тилігульському каналі становила 120-140 см/с, 
тобто щосекунди в лиман через канал потрапляло біля 12 м3

води. За добу це становить близько 1 мільйона куб.м. 

 Для порівняння стік р.Тилігул в квітні 2018 р. становив тільки 
200 тис.м3 на добу.  

 17 секунд роботи каналу = річний стік р. Тилігул

 Рівень Тилігульського лиману з початку січня до квітня 2018 р. 
підвищився на 1,1 м. Однак він все одно на 0,7 м нижче рівня 
моря. 



Солоність і канал

солоність в середній частині лиману:

 листопад 2017 р. - 30,4 ‰

 квітень 2018  р. - 25,4 ‰

в пониззях біля с. Коблеве:

 листопад 2017 р.  - 29,6 ‰

 квітень 2018 р.  - 21,4 ‰
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Чоботар



 На сьогодні рівень води в лимані значно 
підвищився.

 Продовжує поступово відновлюватись 
екосистема лиману і навкруги нього. 

Солоність води Тилігулу  у січні 2019 р. 
становила: 

 в районі з’єднувального каналу – 17,65‰ , 

 Української (Чілової) коси – 28,15‰, 

 Анатолівської коси – 28,68‰.
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Площа водної поверхні Тилігульського лиману за 20 днів квітня 
2018 р. виросла майже на 20 %:

 4 квітня 2018 р. - 109,1 кв.км

 23 квітня 2018 р. - 130,4 кв.км

Водночас при сьогоднішніх погодних умовах кожну добу з 
поверхні лиману випаровується 250-260 тис.м3 води (1/4 води, 
що надходить з каналу).

 У березні 2019 р. рівень води в лимані піднявся на 50 см, 
солоність в середньому зменшилась на 5 ‰
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 У січні 2019 р. співробітники РЛП "Тилігульський" (І. Гержик, О. Деркач) 
провели  зимовий облік птахів Тилігульського лиману. 

 Зимові скупчення водоплавних та коловодних птахів загалом нараховували 
близько 9,2 тис. ос. 

 Крім того, вздовж берегової лінії лиману спостерігалась масова міграція 
чикотня – близько 5 тис. ос. 

 Найбільш масовими видами в межах водойми виявились такі: крижень - 5170 
ос., мартин жовтоногий – 1252 ос., мартин сивий – 1108 ос., мартин звичайний 
– 868 ос., чернь морська – 285 ос., пірникоза велика – 270 ос., лебідь-шипун –
145 ос. 

 Серед рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України, було відзначено 
креха великого - 2 ос., кульона великого – 5 ос., орлана-білохвоста – 1 ос., луня 
польового – 1 ос. та балабана – 1 ос. 
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Кулик-довгоніг

Крижень

Мартин каспійський



 Основний негативний вплив на стан природних комплексів 
ВБУ «Тилігульський лиман» сьогодні визначають такі 
чинники: 

 - кліматичні зміни та формування дефіциту річного прісного 
балансу, який складає 24- 34 млн. куб.м/рік; 

 - інтенсифікація сільського господарства на прилеглих 
ділянках;

 - побутові стоки від розташованих на узбережжі сіл; 

 - рекреаційна та туристична діяльність. 
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 Одним з джерел 
забруднення 
Тилігульського лиману є 
населені пункти, що 
розміщені на прилеглій 
території. В селах відсутнє 
централізоване водо-, газо-
, теплопостачання і, 
відповідно, немає систем 
очистки стічних вод, 
облаштованих місць для 
складування відходів. 
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 Критичну екологічну ситуацію в районі ВБУ можуть створити 
магістральні трубопроводи, що перетинають акваторію 
лиману: 

 аміакопровід Тольяті-Горлівка-Южне, 

 газопровід Шебелинка-Одеса і нафтопровід Херсон-Снігурівка-
Одеса. 

 Вони побудовані у 1960-1980 роках, тому їх технічний стан 
вимагає серйозних реконструкцій і модернізацій. 
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 Основними шляхами покращення екологічної ситуації в межах 
ВБУ є реалізація комплексних природоохоронних заходів для 
відновлення природного стану р. Тилігул та інших малих річок 
водозбірного басейну, забезпечення стабільного водообміну 
лиману з морем через з’єднувальний канал. 

ВБУ “Тилігульський лиман”



Дякую за увагу!
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