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Стрімкий розвиток військового флоту та
торговельного мореплавства змусили

уряд і морське командування царської Росії на
початку ХІХ століття змінити своє ставлення до
засобів навігаційного обладнання Чорного моря. 

Одночасно з будівництвом маяків у другій
половині XIX століття організовуються система-
тичні спостереження за коливаннями рівнів
Чорного моря, створюються рівневі пости у пор-
тах, де базувався флот, та на берегових маяках
Гідрографічної служби.

Результати спостережень на цих постах три-
валий час залишалися єдиним матеріалом, на під-
ставі якого були отримані перші наукові дані про
рівневий режим Чорного моря. Ці матеріали
використовувалися для практичного забезпечен-
ня безпеки мореплавства, гідрографічних, геоде-
зичних досліджень і потреб портобудування.

На початковому етапі рівневі спостереження
в Одесі велися паралельно за двома верхньо -
нульовими рейками, встановленими у 1874 р. біля
Рішельєвського, а в 1875 р. – біля Ворон цов -
ського маяків. З квітня 1892 року, після закриття
Рішельєвського маяка, спостереження велися
тільки за рівневою рейкою Воронцовського
маяка, де було створено мареографічну станцію,
на якій самописний прилад реєстрував рівень
моря.

У 1881 р. корпусом військових топографів
було розпочато систематичні роботи із прокла-
дання ліній точного нівелювання на території
Європейської частини Росії. Ці роботи признача-
лися для обладнання території мережею основних
висотних пунктів, необхідних для картографуван-
ня країни і для зв’язку по висоті рівнів
Балтійського, Чорного та Азовського морів.

Дані з нівелювання цих ліній було використа-
но при складанні першого в Росії «Каталогу висот
російської нівелірної мережі з 1871 по 1893 р.»,
відомого під назвою «Каталог Рільке», названого
на честь військового геодезиста, котрий керував у
ті роки нівелірними роботами, які й склали осно-
ву для визначення та ув’язування середніх багато-
річних рівнів Балтійського, Чорного та
Азовського морів, що дозволило виконати точні

прив’язки водомірних постів, включаючи і пост
Одеського порту.

Величини рівнів за 1875–1889 рр., спостереже-
ні на Воронцовськом маяку, обчислювалися над ну -
лем рівневої рейки, положення нуля якої на 1,372 м
було нижче марки на кам’яній стіні Одеського Ка -
рантинного молу. За нівелюванням Рільке у 1892 р.
цей показник становив 1,377 м (рис.3).

Результати рівневих спостережень за 1890–
1914 рр. обчислювалися над нулем рівневої рейки,
положення нуля якої на 2,741 м було нижче марки
на кам’яній стіні маякової споруди біля ринви. 

З 1915 р. спостереження обчислювалися за
нижньонульовою рейкою, зацементовано у внут-
рішній стіні Карантинного молу біля трапа, а з
1916 р. – за поплавковою рейкою, встановленою в
колодязі мареографа, положення нуля якої було
сполучено з положенням нуля попередньої рейки

Рис.1. План порту 1866 р.

Рис.2. План порту 1894 р. – 
через 100 років після заснування
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за нівелюванням А. Палкіна у 1918 р. і
П’ясковського Д. В. у 1919 р., і було нижче марки
з написом «МТіП 1913 УРОП» (рис.4) відповідно
на 3,136 м і 3,139 м, тобто нижче прийнятного
нуля поста на 0,016 м.

У свою чергу середній рівень за період 
1823–1954 рр. становив 0,521 м. Таким чином по -
ложення цього середнього рівня є на 5,130 м ни -
жче марки Головного Штабу 1916 р. і марки на
будинку агентства Інфлот на Карантинному молу
(рис.3) і лежить на 0,344 м нижче нуля Крон -
штадської рівневої рейки.

Гідрометеорологічний пост на Каран тин -
ному молу і сьогодні несе свою неусипну вахту,
після створення нової мережі нівелірних

прив’язок (рис.5) продовжує славну традицію гід-
рографів минулих століть.

Рис.3. Схема висотних горизонтів
на рівневому посту на Карантинному молу

Рис.4. Марка з написом «МТіП 1913 УРОП»

Рис.5. Схема висотних горизонтів на рівневому посту на
Карантинному молу станом на кінець жовтня 2011 року




