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На даний час однією з ключових проблем є зміна  клімату.  Протягом  1880  – 

2010 рр. ці зміни були відзначені в районі Чорного моря. За останні 130 років середня 

(кліматична) температура поверхневого шару атмосфери збільшилась на 0,9 ºС [1]. 

Весь рельєф берегів складений надзвичайно малостійкими і осадовими гірськими 

породами, що будуть реагувати на підвищення рівня моря. 

У басейні Чорного моря підвищення температури повітря супроводжується 

зростанням опадів. З 1975 – 1995 рр. середньорічна кількість опадів в середньому на   

75 % більше, ніж протягом 1900 – 1960 рр. Відповідно зросли скиди води найбільших 

річок Чорноморського басейну на 86 %. Однак випаровування води з поверхні всього 

моря зменшилось загалом від 400 – 450 км за рік -1 у першій частині 20 століття під 

впливом штучного забруднення мікрошару поверхневих вод. Зростання бурхливої 

активності в кінці 21 століття пов'язане з підвищенням температури повітря та його 

інтенсивності [2]. Як результат, середньорічна температура повітря суходолу протягом 

останніх 100 років зросла на 0,5 ºC. 
 
 

Рис. – Прогноз розвитку берегів при підвищенні рівня моря в Україні [2] 
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Не виключено, що роки зі збільшенням підйому та опускання суші і рівня моря в 

Одесі, а також у деяких точках екваторіального Тихого та Атлантичного океанів і в 

Каспійському морі, ймовірно, пов'язані з періодом Ель-Ніньо (1925 – 1926, 1930, 1932, 

1939 – 1941, 1943, 1953, 1957 – 1958, 1963, 1965, 1972, 1976, 1982 – 1983, 1987, 1992, 

1997 – 1998 рр.) [3]. 

Важливо зазначити, що дослідники в галузі метеорології давно припускають 

існування певного зв'язку між активністю тектонічних процесів (вулканічні 

виверження, землетруси) та Ель-Ніньо, було зроблено оцінку суходолу та динаміку 

рівня на західному узбережжі Чорного моря [3]. 

Загальною закономірною особливістю тимчасової мінливості міжрічних коливань 

рівня Чорного моря протягом аналізованого періоду з 1874 по 2015 рр., тобто протягом 

останньої чверті ХІХ століття, всього ХХ століття і 15 років ХХI століття, було 

домінування хвилеподібного зростання рівня з тимчасовими етапами різної 

інтенсивності розвитку цього процесу. 

Виявлено в середньорічних рядах роки з короткочасними і різкими «сплесками» 

рівня моря і аналогічними «провалами» суші (дна) в обчислених значеннях опускання 

суші. Зазначені обурення з тривалістю циклу 3 – 4 роки (іноді до 5 років) і амплітудою 

до 10 – 17 см (зазвичай 12 см) мали квазидесятирічну періодичність і відзначалися 

майже синхронно на всіх проаналізованих станціях [4]. 

Довготривала мінливість коливань рівня моря, розглянута за матеріалами 

тривалих спостережень (140-літніх рядів) на станціях Одеса, Очаків, Севастополь, 

характеризувалася наступним сценарієм: остання чверть ХІХ і перша ХХ століття  

(1875 – 1925 рр.) відрізнялися слабким зниженням рівня моря з інтенсивністю -0,02 ~ - 

0,16 см/рік. З початку другої чверті ХХ століття і до середини 1960-х років (1926 –  

1965 рр.) в даному регіоні відзначалося добре виражене зростання рівня моря з 

інтенсивністю +0,30 см/рік. З середини 1960-х років і майже до кінця ХХ століття (до 

1995 р.) рівень моря зберігав своє зростання, але характеризувався меншою 

інтенсивністю – +0,20 см/рік. На останньому етапі аналізованого періоду (з 1996 по 

2015 рр.) рівень моря на станціях західного узбережжя знову став характеризуватися 

слабким негативним трендом з інтенсивністю -0,09 см/рік. На станціях з меншою 

тривалістю спостережень етапи також синхронізовані в останні десятиріччя. 

Починаючи з кінця 90-х років ХХ століття до 2015 року ХХI століття встановлено 

стійке опускання середньорічних висот рівня моря на більшості з проаналізованих 

станцій (на 7 з 10), і помітна тенденція зниження інтенсивності росту рівня на інших 3- 

х станціях. Чи зможе це опускання залишатися стабільним і стійким на довгий час або 

це є короткочасним явищем, що повторює сценарій ХХ століття, покаже час. Можливо, 

і в глобальному масштабі настав період зменшення інтенсивності росту рівня океану 

(або навіть його опускання), про що свідчать окремі роботи, проте це є напрямком 

подальших досліджень закономірностей коливань рівня в Атлантиці і Світовому океані. 

Застосування методу водного нівелювання дозволило розрахувати величини і 

інтенсивність міжрічних тектонічних зсувів прибережної суші на узбережжі Чорного 

моря протягом усього ХХ століття. Показано, що нерівномірне опускання прибережної 

суші є наслідком такого ж зростання рівня моря – його дзеркальним відображенням. В 

регіональному масштабі зміни рівня моря є наслідком процесів, що відбуваються в 

прибережній суші і на дні моря [4]. Зміна клімату та підняття рівня моря, як її наслідок, 

проблеми, які вже зараз вимагають активних дій на всіх рівнях – міжнародному, 

національному та локальному. Паризька угода, яку Україна ратифікувала у 2016 р., 

говорить про два взаємодоповнюючих напрямків боротьби із глобальним потеплінням: 

послаблення зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів і адаптацію 

до кліматичних змін. Перший підхід базується на розробці механізмів скорочення 



викидів парникових газів у всіх секторах економіки й є першочерговим 

кроком у боротьбі зі зміною клімату й її наслідками [4]. 
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