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ЗМІНА КЛІМАТУ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА АДАПТАЦІЯ 

 

Причини зміни клімату. Глобальна зміна клімату стала однією з найнагальніших екологічних проблем, до 

вирішення якої прикута увага людства. Її наслідками є небезпечні погодні катаклізми, різкі зміни погоди, 

паводки, повені, сильні вітри, зливи і дощі, град, посухи, що призводять до значних екологічних та економічних 

збитків у всьому світі. За даними Всесвітньої метеорологічної організації останні три роки стали трьома 

найтеплішими роками в історії спостереження.  

Посилення непередбачуваності погодних умов ставить під загрозу виробництво продовольства, підвищення 

рівня моря збільшує ризик природних катастроф. Викиди CO2 в результаті спалювання викопних видів палива в 

енергетиці і промисловості, які переважають в загальному обсязі викидів, в 2018 році зросли на 2 %, досягнувши 

рекордних 37,5 Гт CO2 на рік. 

Наслідки зміни клімату. 
Потепління. За останні 30 років середня річна температура в Україні вже зросла на 1,2°С. Період від кінця 

20-го століття і до сьогодні є найтеплішим за всю історію погодних спостережень в Україні (починаючи з 1890-

х років). Швидкість зміни середньої, а також максимальної та мінімальної температур за період 1961 – 2013 років 

склала 0,3°С кожні десять років. 

Усі сезони в Україні стали теплішими. Середня літня температура в Україні виросла на 1,3°С, середня зимова 

–  на 0,9°С, середня весняна –  на 0,9°С, а середня осіння –  на 0,4°С. 

Якщо дивитися помісячно, то найбільше підвищення середньої температури відбулося у двох місяцях: січні 

(на 2,3°С) та липні (на 1,4°С).  Причому влітку зростає максимальна температура, тобто у цей сезон стає 

спекотніше, а взимку –  тепліше. 

При підвищенні середньої глобальної температури, частішими будуть екстремально високі температури, 

екстремально низькі –  рідше. Хвилі тепла будуть тривалішими та частішими. Як наслідок, посилилися посухи, 

змінилася водність річок та озер, з’явилися не характерні для України екстремальні погодні явища. 

Водність річок та опади. Протягом останніх років рівень води у річках України протягом літнього періоду 

є нижчим за норму. Разом із частішою посухою та зменшенням опадів у літній період, ситуація може лише 

погіршитися. Найбільші величини зниження стоку будуть спостерігатись для річкових басейнів Прип’яті, 

Південного Бугу та Дністра. До кінця сторіччя водність може знизитись на 30%. Водний стік малих річок теж 

поступово зменшується, а з середини століття може зовсім припинитися. Водночас кліматично обумовлене 

збільшення водного стоку на річках Полісся у лютому загрожує формуванням стійких весняних паводків, а 

підвищення водного стоку річок Західного регіону проявиться у формуванні катастрофічних повеней на гірських 

річках. 

Підняття рівня Чорного та Азовського морів. Результати проведеного Екодією разом з науковцями 

дослідження показують можливі ризики підвищення рівня моря для прибережних територій південних областей 

України внаслідок зміни клімату.  У 2100 році, за проведеними розрахунками, слід очікувати на затоплення 

території площею майже 650 тис. га, а з урахуванням нагонів моря — до 1 млн. га. Це майже площа 

Тернопільської області. Найбільшого впливу зазнають Крим, Херсонська та Одеська області. 

Адаптація до зміни клімату – це пристосування природних чи людських систем до фактичних або 

очікуваних кліматичних впливів чи їхніх наслідків. Вона дозволяє знизити шкоду та скористатися можливостями, 

такими як створення нових робочих місць або економією коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 

Заходи з адаптації в українських містах. Для того, щоб запобігти спеці в містах створюють зелені або 

блакитні зони, тобто висаджують дерева, кущі, газони або ж відновлюють річки, створюють озера, фонтани. У 

Києві, наприклад, встановлюють дерев’яні рамки, які розпилюють воду і допомагають людям охолодитись під 

час спеки.  А у Львові Громадська організація “Плато” створила дощовий садок, що  покращує гідрологічний 

баланс у місті і сприяє зниженню температури повітря у спеку.. Також на стіні  будинку активісти висадили 

саджанці плюща та винограду, які з часом сприятимуть вертикальному озелененню стіни та захищатимуть її від 

перегрівання. 

 


