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ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЕКОСИСТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОГО  

ПОТЕПЛІННЯ 

 

Через високу теплоємність океану термодинамічні процеси в ньому є дуже 

інерційними, тобто океан відноситься до такої компоненти кліматичної системи 

планети, яка змінюється повільніше за всіх. Тимчасові масштаби змін, що відбу-

ваються в океані значно перевершують тимчасові масштаби змін в атмосфері. 

Більшість розрахованих оцінок змін температури та інших гідрометеороло-

гічних характеристик в сучасну кліматичну епоху свідчать про значний вплив 

антропогенних факторів на процеси, що відбуваються як в глобальній кліматич-

ній системі, так і в регіональному аспекті. 

Новітні дослідження та безпосередні спостереження показують, що 2019 р. 

Світовий океан був найбільш теплим, ніж в будь-який інший період історії люд-

ства. Значне зростання температури було відзначене від поверхні до глибини 

2000 м (рис.1). У дослідженнях проведених групою вчених з 11 інститутів по 

всьому світу так само робиться висновок про те, що останні 10 років були найте-

плішими за всю історію спостережень за глобальною температурою, а останні 

п’ять років встановили досконалий рекорд [1].    

 

 
Рис. 1 – Тенденція температури океану з 1960 по 2019 рік в трьох основних океанських 

басейнах від поверхні до 2000 м. Зональний і вертикальний ділянки організовані навколо 

Південного океану в центрі. Чорні контури показують відповідну кліматичну середню 

 температуру з інтервалами 2ºС. 

 

Згідно з дослідженнями, температура океану в 2019 році приблизно на 0,075 

градуса Цельсія вище середнього показника за 1981-2010 роки. Щоб досягти 
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такої температури океану треба було б 228 секстильйонів джоулів тепла, що мо-

жна порівняти з 3,6 мільярдами вибухів атомних бомб у Хіросімі.   

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень 

(NOAA) в США 2019 рік побив минулі рекорди глобального потепління, встано-

влені в попередні роки, і його наслідки вже спостерігаються у вигляді ще більш 

екстремальних погодних умов, підвищеннях рівня моря (рис.2) і заподіяння мо-

жливої шкоди біологічному різноманіттю. 

 

 
Рис. 2 – НАСА - супутник - спостереження за підйомом рівня моря [2]. 

 

Одне з найбільш відчутних наслідків потепління - підвищення рівня Світо-

вого океану. Близько третини цього підвищення обумовлено термічним розши-

ренням океану в результаті потепління, викликаного антропогенним впливом. 

Крім цього, підвищення рівня моря частково пояснюється припливом надлишку 

прісної води з материків в результаті інтенсивного танення льодовиків. За попе-

редніми розрахунками підвищення рівня в XXI столітті складе до 1 м (в ХХ сто-

літті - 0,1-0,2 м), в цьому випадку найбільш уразливими виявляться низовини, 

прибережні території. 

Україна має одну з найбільших берегових ліній в Європі, в зв'язку з цим 

негативні наслідки збільшення рівня моря будуть відображатися на нашому уз-

бережжі. 

Підвищення рівня моря створює зокрема загрозу затоплення, ерозії берего-

вої лінії і забруднення запасів прісної води і продовольчих культур. Значною мі-

рою це є неминучим, оскільки відбувається в наслідок вже сформованих умов, 

однак вони можуть нести катастрофічний характер, якщо не буде вжито заходів 

щодо скорочення впливу чинників ризику і адаптації до них. 

При найгірших прогнозах, в разі підвищення температури на +4 до 2100 

року [4] прогнозоване підвищення рівня може скласти 1 м. У цьому випадку під 

загрозою часткового затоплення опиняться 35 міст України, в тому числі Одеса, 
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Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Бердянськ , Мелітополь, Керч. З них 6 населених 

пунктів - Вилкове, Гола Пристань, Затока, Лазурне, Щолкіно, будуть затоплені 

повністю. У зоні затоплення можуть опинитися 47000 житлових будинків, 52 

школи, 11 університетів, 13 лікарень, 6 залізничних і 1 автовокзал. 

Практично вся територія кіс (Арабської, Федотової, Середньої і Білосарайсь-

кої) Азовського моря, а також всі узбережжя лиманів (Будагского, Дніпро-Бузь-

кого, Дністровського, Куяльницького, Сухого, Тилігульського, Хаджибейського) 

Чорного моря, будуть затоплені або виявляться під дією штормових нагонів. 

Значна частина територій морських і річкових портів, а також прилеглих те-

риторій, знаходяться в зоні затоплення. Всі потри, судноремонтні та суднобуді-

вні заводи значно постраждають і будуть потребувати реалізації інженерних за-

ходів по адаптації. 

Під впливом виявиться 98 об'єкта природно-заповідного фонду, ландшафти 

Чорноморського і Дунайського біосферного заповідників практично на 100% бу-

дуть затоплені морем [3]. 
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