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В статті розглянуто тенденцію зміни просторово-часового розподілу суховіїв на 
території України в умовах сучасного клімату. Наведено результати аналізу середньої 
кількості днів з суховієм у періоди 1936-1964 рр. і 1995-2015 рр., та міжсезонної (з квітня по 
серпень) мінливості днів з суховієм  на 14 метеорологічних станціях, розташованих у різних 
агрокліматичних зонах України. Розглянуто чинники, які могли викликати зміни у 
повторюваності суховіїв. Результати аналізу свідчать, що зміни у регіональному кліматі, які 
відбуваються в останні десятиліття, сприяють зростанню повторюваності і 
розповсюдженості суховіїв на території України. 
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1. ВСТУП 
 

Щорічно у тепле півріччя на території Украї-
ни виникає небезпечне явище суховій. Суховій 
відноситься до гідрометеорологічних явищ, які 
негативно впливають на продуктивність агро-
промислового комплексу та родючість ґрунтів. 
Найбільш шкідливий суховій для ярих зернових 
культур, тому що на період виникнення суховіїв 
приходиться їх активний розвиток. 

Суховії, як і посухи, трапляються на території 
України майже щорічно у вегетаційний період 
[1-4], тому дослідження їх просторово-часового 
розподілу, метеорологічних характеристик і ди-
наміки розвитку в умовах сучасного клімату є 
актуальною проблемою. 

У різних літературних джерелах, явище сухо-
вію отримує досить різноманітні визначення, це 
може пояснюватися як через комплексність са-
мого явища, яке описується одночасно такими 
метеорологічними величинами як вітер, темпе-
ратура і вологість повітря, так і в залежності від 
розв'язуваної прикладної задачі, поставленою 
перед дослідниками. На теперішній час в Украї-
ні, за явище суховію, згідно [1], приймають од-
ночасне поєднання хоча б в один строк спосте-
режень таких значень метеорологічних величин: 
температура повітря 25 ºС і вище, швидкість 
вітру на висоті 10 м над поверхнею землі 5 м/с і 
більше та відносна вологість повітря на висоті 
2 м над поверхнею землі 30 % і нижче. Суховії, 
при яких спостерігається температура повітря 
≥ 30 ºС, швидкість вітру ≥ 10 м/с і відносна воло-
гість повітря 25 % і нижче, прийнято вважати 
інтенсивними. 

Одним із перших, хто зробив наукове пояс-

нення виникненню суховіїв був Воєйков А. І. [3, 
4]. Він висунув думку, що причиною сухості та 
високої температури повітря під час суховію є 
низхідні рухи повітря в передній частині анти-
циклону, або вітри, які дмуть з пустель або су-
хих степів (адвективний суховій). Далі більш 
глибокий аналіз було проведено Цубербіл-
лер Е.А. і Ромушкевіч В.І., які показали, що су-
ховії утворюються тільки в певних аеросинопти-
чних умовах, які надають можливості повітря-
ним масам переміщуватися з північних районів з 
подальшою їх трансформацією [3, 5]. Наступні 
дослідження прийшли к висновку, що в будь-
якому випадку, виникнення суховіїв пов’язано з 
формуванням та еволюцією антициклонів. Дзер-
дзеєвський Б. Л. у [6] підкреслюючи відмінність 
явищ посухи і суховію, вказує на те, що основ-
ним процесом, який приводить до утворення 
посухи і суховію є такий тип загальної циркуля-
ції атмосфери, який забезпечує в будь-якому 
районі досить тривале існування і розвиток ма-
лорухомого антициклону. Далі він зазначає, що 
часто суховій утворюється наприкінці посушли-
вого періоду, будучи як би завершальним етапом 
посухи. Зазвичай це пов’язано з поступовим 
зміщенням антициклону. В роботах Мартазино-
вої В. Ф. та ін. [7-9] показано, що наприкінці ХХ 
століття частота синоптичних процесів, що при-
зводять до утворення посушливих явищ на тери-
торії України, різко зменшилася. Але вже перше 
десятиліття ХХІ століття відзначилося декілько-
ма сезонами з сильними та обширними посуха-
ми, які утворювалися за рахунок формування 
стаціонарних або блокуючих антициклонів [10]. 
Таким чином, визначення тенденцій у повторю-
ваності суховіїв на території України в нинішній 
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період є достатньо складною, але важливою для 
агрометеорологічного забезпечення задачею 
через підвищену міжрічну мінливість та неви-
значеність атмосферних процесів, що виклика-
ють суховії.  

Мета даного дослідження полягає в уточненні 
тенденції зміни просторово-часового розподілу 
суховіїв на території України, яка відбулася у 
останні десятиліття. 

 
2. МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Дослідження просторово-часового розподілу 
суховіїв проводилося шляхом аналізу темпера-
турно-вологісного режиму по станціях, розташо-
ваних в різних агрокліматичних зонах України. 
Розглядалися основні агрокліматичні зони, 
включаючи адміністративні області, що входять 
в їх кордони [1]. Лісова зона (Полісся) знахо-
диться на півночі і північному заході України. 
Лісостепова зона розташована у центральній і 
східній частинах країни. Зона Степу включає 
південну і південно-східну частини, та рівнинні 
райони півострову Крим. До Гірської зони від-
носяться частина західних областей країни, по 
яких проходять Українські Карпати, та частина 
півострову Крим, на якої розташовані Кримські 
гори.  

Як вихідні, у дослідженні були використані 
дані щоденних строкових спостережень, отри-
мані з сайту агентства NOAA SATELLITE AND 
INFORMATION SERVICE [11], за період 1995-
2015 рр. з квітня по серпень, по 14 метеорологі-
чних станціях, розташованих в різних частинах 
України.  

До станцій, розташованих у зоні Полісся 
(рис. 1), відносяться: Житомир, Київ, Чернігів. У 
Лісостеповій зоні ‒ Глухів, Кропивницький, 
Полтава, Тернопіль. Станції, розташовані у зоні  

 

 
 

Рис. 1 – Схема розташування метеостанцій 

Степу – Асканія-Нова, Кривий Ріг, Одеса, Сім-
ферополь, Херсон. У Гірській зоні – Ужгород, 
Чернівці.вітру за 8 строків щоденних спостере-
жень, за вказаним критерієм були виявлені ви-
падки явища суховій, які склали основу відпові-
дної бази випадків суховіїв на відібраних станці-
ях, що надало можливості для визначення міжрі-
чної динаміки їх повторюваності в різних райо-
нах України. Метеорологічні параметри суховію 
були розраховані як середні багаторічні значен-
ня відповідних метеовеличин. Для визначення 
динаміки явища суховію на території України 
проаналізовано середньорічне і середньомісячне 
число днів з суховієм на 14 метеорологічних 
станціях з квітня по серпень за періоди 1995-
2015 рр., 2005-2014 рр. і проведено порівняння 
цих даних з багаторічними даними за періоди 
1936-1964 рр. та 1945-1964 рр., взятими з моно-
графії І. Є.Бучінського [4]. Для деталізації дина-
міки в останні десятиліття були приведені дані 
за період 1991-2000 рр., взяті в роботі [12]. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Аналіз  показав, що в межах однієї агрокліма-
тичної зони відбулося як зниження, так і збіль-
шення числа суховійних днів (рис. 2, табл. 1). В 
Поліссі на ст. Житомир, число суховійних днів 
зменшилася у 2 рази, у той час як на ст. Чернігів 
їх кількість збільшилася в 1,3 рази, в порівнянні 
з періодом 1936-1964 рр. На станціях, розташо-
ваних в Гірській зоні Українських Карпат, від-
значено зростання числа суховіїв. На 
ст. Ужгород, їх кількість збільшилася в 3,9 рази, 
притому значне зростання спостерігалося в 
останнє десятиліття. У зоні Лісостепу спостері-
гається як збільшення числа днів з суховієм, так 
і зменшення. На ст. Тернопіль їх кількість зросла 
у 2,1 рази в порівнянні з періодом 1945-1964 рр. 
На ст. Полтава, яка знаходиться в східній части-
ні Лісостепу, число суховійних днів знизилося в 
2 рази. Необхідно відзначити, що це зниження 
спостерігалося вже в 1991-2000 рр., а в останнє 
десятиліття відбувається продовження цієї тен-
денції. В зоні Степу, на більшості станцій від-
значається зростання числа суховійних днів, 
найбільш значне збільшення відбулося на стан-
ціях Одеса та Сімферополь (в 2,7 і 2,9 рази, від-
повідно), виняток становили ст. Херсон та Кри-
вий Ріг, де їх зниження склало 2 рази і 1,2 рази, 
відповідно.  

Зміна динаміки річного ходу числа суховій-
них днів на різних станціях має неоднаковий 
характер. Однак можна виділити деякі особли-
вості. Так, в квітні місяці зменшення числа сухо-
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однієї агрокліматичної зони, може спостерігати-
ся як зростання, так і зменшення числа суховій-
них днів. Окремо необхідно відзначити станції, 
де в усі місяці вегетаційного періоду зміна числа 
суховійних днів має однаковий знак, так на ста-
нціях Одеса та Сімферополь ця величина має 
додатне, а на ст. Херсон від'ємне значення. 

війні днів зазначалося тільки на двох станціях 
(Асканія-Нова, Херсон), на інших станціях спо-
стерігалося, або їх збільшення (Київ, Кривий Ріг, 
Одеса, Полтава, Сімферополь, Ужгород, Чернів-
ці), або відсутність змін в їх числі (Глухів, Жи-
томир, Кропивницький, Тернопіль, Чернігів). В 
інші місяці, на станціях, розташованих в межах  

 
 

       
 

      
 

 
 

Рис. 2 – Середня кількість днів з суховієм за періоди 1936-1964 рр., 1945-1964 рр., 1991-2000 рр., 1995-2015 рр. 
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Таблиця 1 − Середнє число днів з суховієм 

 

Місяць 
Період 

IV V VI VII VIII 
Рік 

Асканія-Нова 
1936-1964 0,2 2 4,2 7,1 7 20,5 
1991-2000 0 1,1 2,6 5,2 4,5 13,4 
2005-2014 0,1 3,4 5,4 9 10,8 28,7 

Глухів 
1936-1964 0,1 1,0 1,0 0,7 1,5 4,3 
2005-2014 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 

Житомир 
1936-1964 0,0 0,7 0,9 0,4 0,4 2,4 
1991-2000 0,0 0,7 0,5 0,1 1,0 2,3 
1995-2015 0,0 0,5 0,3 0,1 0,3 1,2 

Київ 
1936-1964 0,1 1,2 1,1 1,2 1,8 5,4 
1995-2015 0,3 1,6 1,6 0,7 1,4 5,6 

Кропивницький 
1936-1964 0,1 1,6 2,8 2,1 3,4 10,0 
1991-2000 0,4 1,8 2,8 4,4 3,3 12,7 
1995-2015 0,1 2,4 3,3 2,5 4,6 12,9 

Кривий Ріг 
1936-1964 0,2 2,5 4,5 5,7 5,3 18,2 
1995-2015 0,4 2,8 2,8 3,6 5,2 14,9 

Одеса 
1936-1964 0,0 0,9 1,8 2,5 1,8 7,0 
1995-2015 0,1 1,2 4,3 5,9 7,6 19,1 

Полтава 
1936-1964 0,1 2,1 2,5 2,8 3,1 10,6 
1991-2000 0,2 1,7 1,2 1,0 1,4 5,5 
1995-2015 0,2 1,5 1,0 0,9 1,8 5,3 

Сімферополь 
1936-1964 0,3 0,9 2,1 2,5 3,3 9,1 
1995-2015 0,7 2,3 4,2 9,0 10,2 26,4 

Тернопіль 
1945-1964 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 1,0 
1991-2000 0,1 0,6 0,2 0,5 0,8 2,2 
1995-2015 0,2 0,6 0,1 0,3 0,9 2,1 

Ужгород 
1945-1964 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,7 
1991-2000 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 1,7 
1995-2015 0,3 0,1 0,6 0,6 1,1 2,7 

Херсон 
1936-1964 0,1 2,4 3,4 4,0 4,4 14,3 
1995-2015 0,0 0,6 1,9 2,4 2,2 7,1 

Чернівці 
1945-1964 0,1 0,5 0,4 0,6 0,6 2,2 
1995-2015 0,3 1,0 0,4 0,5 1,0 3,3 

Чернігів 
1936-1964 0,1 0,4 0,7 0,6 1,0 2,8 
1991-2000 0,1 0,5 1,0 1,7 1,5 4,8 
1995-2015 0,1 0,9 0,7 0,8 1,1 3,6 

 
Зміни у повторюваності суховіїв в 1995-

2015 рр. у порівнянні з попередніми періодами 
можуть бути пояснені: 

1. Зміною у температурно-вологісному режи-
мі в Україні, яка є наслідком зміни крупномасш-
табної атмосферної циркуляції повітря, розпоча-
тої у 1974-1983 рр. [1, 7, 8]. Під впливом цієї 
зміни на території України значно зросли атмо-

сферні процеси, які призводять до виникнення 
посушливих явищ. У 2007, 2010, 2012-2013 рр. 
над Східно-Європейською рівниною в період 
вегетації спостерігалося переважання антицик-
лонічного баричного поля з формуванням бло-
куючих процесів, що стало причиною виникнен-
ня великих посух [9, 10].  

Ще однією, не менш важливою причиною, 
яка призводить до послаблення міжширотного 
тепло- та вологообміну, є зміщення на схід 
центрів дії атмосфери, внаслідок чого у холод-
ний період року значно зменшується вплив Си-
бірського антициклону і відбувається посилення 
впливу Азорського максимуму [1, 7, 8]. 

Зміни атмосферної циркуляції, що відбулися 
наприкінці ХХ − початку ХХІ століття демон-
струють, що навесні та влітку відзначається збі-
льшення числа днів з меридіональною півден-
ною групою циркуляції, та як наслідок пануван-
ня середземноморських циклонів, і значне зме-
ншення, з середини 30-х років ХХ ст. до першо-
го десятиліття ХХІ ст., числа днів з зональною 
групою циркуляції, за типізацією Дзердзеєвсько-
го [13]. Сприятливі умови для утворення сухові-
їв при проходженні середземноморських цикло-
нів пов’язані з посиленням швидкостей вітру і 
виносом в їх передній частині теплого субтропі-
чного повітря. У центральній і східній частині 
Середземноморського басейну і на Балканах з 
квітня по вересень відзначається сухий сезон, 
під час якого потік вологи в результаті випаро-
вування перевищує потік вологи в результаті 
випадання опадів, що призводить до зниження 
вологості повітря [14]. Транспорт вологи через 
Середземноморський басейн в ці місяці відбува-
ється в напрямку африканського континенту, і 
здійснюється трьома потоками, що проходять 
через Єгипет, Лівію і Туніс [15].  

При формуванні зональної групи циркуляції 
відзначається відсутність блокуючих процесів в 
Північній півкулі, в середній тропосфері спосте-
рігається добре виражений західний перенос, 
завдяки чому відбувається винос вологого повіт-
ря з океанів на континенти і зменшується вели-
чина радіаційного балансу, через збільшення 
хмарності та опадів [16]. 

2. Починаючи з 1998 р., протягом усіх сезонів 
на території України відмічалися додатні анома-
лії середньої річної, середньої мінімальної та 
середньої максимальної температури повітря 
[17]. За даними [18], у 1991-2010 рр. середньорі-
чна температура повітря зросла на 0,8 °С, відно-
сно кліматичної норми.  

У 2010 р. на всій території східної Європи 
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спостерігалося аномально спекотне літо, в пів-
денно-східних областях України відзначалися 
інтенсивні хвилі тепла [19]. Для України хвиля 
тепла 2010 р. була найпотужнішою і найбільш 
тривалою починаючи з 1911 р., причиною її ви-
никнення було формування блокуючого процесу 
над Східною Європою [20].  

В 1995-2012 рр. в Степовій зоні в кожному 
вегетаційному сезоні були зафіксовані 7-8 агро-
метеорологічних посух [21].  

3. Кількість атмосферних опадів, що випадає 
на території України в останні десятиліття за-
знало незначної зміни, однак перетворився хара-
ктер та інтенсивність їх випадання [18; 22]. Збі-
льшення в тепле півріччя температури повітря у 
сукупності з нерівномірним розподілом опадів 
не забезпечують ефективного накопичування 
вологи у грунті, і приводять до зростання повто-
рюваності та інтенсивності посух [23]. 

Крім того, влітку 2000 р. та навесні і влітку 
2003 р. по всій території України спостерігалася 
від’ємна аномалія кількості опадів [17]. 

4. Зміна режиму швидкості вітру на території 
України в цілому демонструє зменшення в 
останні десятиліття середніх швидкостей вітру, 
проте на деяких станціях (Чернігів, Житомир, 
Тернопіль, Вінниця, Дніпропетровськ, Ужгород, 
Чернівці, Сімферополь) відзначається її зростан-
ня [12]. У той же час відзначається зростання 
числа випадків виникнення СГЯ пов'язаних з 
утворенням сильного вітру (шквал, смерч, пило-
ва буря) [24]. 

 
ВИСНОВКИ 
 

Результати дослідження просторово-часового 
розподілу суховіїв в Україні показали, що в ці-
лому у останні десятиліття кількість випадків 
суховійних явищ зазнала значного росту на бі-
льшості розглянутих станцій, розташованих у 
різних частинах території України. Як і в попе-
редніх періодах, найбільша повторюваність днів 
із суховієм спостерігається на півдні і південно-
му сході країни, де на деяких станціях в серед-
ньому за вегетаційний сезон може виникати до 
27 днів із суховієм. 

Причиною зростання числа суховійних днів, 
по-перше, виникає зміна крупномасштабної ат-
мосферної циркуляції повітря, яка призводить до 
послаблення міжширотного тепло- та волого 
обміну, яке в свою чергу стає причиною зміни у 
температурно-вологісному режимі в Україні. По-
друге, зростає повторюваність синоптичних 
процесів, які супроводжуються виникненням на 
території країни посушливих явищ. Ці зміни 

дуже добро простежуються у додатних аномалі-
ях середньої температури повітря, які спостері-
галися у останні десятиліття.  

Від’ємні аномалії кількості опадів та зміна їх 
розподілу сприяє формування умов, які призво-
дять до зростання повторюваності та інтенсив-
ності посух. 

Отримані результати свідчать про те, що змі-
ни у регіональному кліматі, які відбуваються у 
останні десятиліття, сприяють до зростання по-
вторюваності і розповсюдженості суховіїв по 
території України.  

Володіння актуальною інформацією про про-
цеси що призводять до виникнення суховіїв на 
території України допоможе в розробці методів 
прогнозу цього небезпечного для агропромисло-
вого комплексу явища і в завчасному проведенні 
необхідних заходів для боротьби з ним. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FREQUENCY OF DRY WINDS OCCURRENCE IN UKRAINE 
IN THE MID-20TH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 

M. O. Slizhe 

Odessa State Environmental University, 
 15, LvivskaSt., 65016 Odessa, Ukraine, magribinets@ukr.net 

Dry winds in Ukraine present a dangerous phenomenon which can significantly impact on crop 
yields. The winds damage agricultural crops active development of which occurs in spring and 
summer time. Their impact can in a short time reduce or destroy further yield. Study of spatial and 
temporal distribution of the dry winds, their meteorological characteristics, dynamics of their 
development and circulation processes resulting in their formation in Ukraine is a very urgent 
problem because almost every year the dry winds and droughts occur at the time of vegetation 
period. 

The current research of spatial and temporal distribution of the dry winds and its 
meteorological characteristics on the territory of Ukraine under the conditions of changed climate 
is an urgent problem because this phenomenon occurs over almost every vegetation period. 

The paper describes the results of comparative analysis of average number of days witnessing 
the dry winds at 14 meteorological stations in Ukraine located in different agro-climatic zones for 
the periods of 1936-1964 and 1995-2015.  

The number of dry winds significantly increased at most of such stations located in different 
parts of Ukraine. Same as over previous periods, the greatest repetition of days with the dry winds 
occurred in the south and the south-east of the country where, according to the data from some 
meteostations, vegetation period may, on average, consist of up to 27 days when dry winds blow. 

The reason for such increase is explained, firstly, by change of the large-scale atmospheric 
circulation resulting in weakening of the heat and moisture inter-latitude exchange which in its 
turn causes change of the temperature and humidity regime in Ukraine and, secondly, by increase 
of frequency of synoptic processes accompanied by formation of arid phenomena on the territory 
of the country. These changes could be traced when observing the positive anomalies of average 
air temperature during recent decades. 

The negative anomalies of precipitation and change in their distribution contribute to the 
formation of conditions that increase frequency and intensity of droughts. 

The obtained results indicate that changes of the regional climate contributed to the increase of 
frequency and prevalence of the dry winds in Ukraine. 

Keywords: dry winds, spatial-temporal distribution of dry winds, repeatability of dry winds. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВТОРЯЕМОСТИ СУХОВЕЕВ В УКРАИНЕ  
В СЕРЕДИНЕ ХХ И НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

М. О. Слиже 

Одесский государственный экологический университет, 
ул. Львовская,15 , 65016, Одесса, Украина, magribinets@ukr.net 

В статье рассмотрены тенденции изменения пространственно-временного 
распределения суховеев на территории Украины в условиях современного климата. 
Приведены результаты анализа среднего количества дней с суховеем в периоды 1936-
1964 гг. и 1995-2015 гг., а также межсезонной (с апреля по август) изменчивости дней с 
суховеем на 14 метеорологических станциях, расположенных в различных 
агроклиматических зонах Украины. Рассмотрены факторы, которые могли вызвать 
изменения в повторяемости суховеев. Результаты анализа свидетельствуют, что изменения 
в региональном климате, происходящие в последние десятилетия, способствуют росту 
повторяемости и распространенности суховеев в Украине. 

Ключевые слова: суховей, повторяемость суховеев, пространственно-временное 
распределение суховеев. 
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