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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІНИ КЛІМАТУ НАШОЇ ПЛАНЕТИ 

 

Кліматичні умови відіграють важливу роль у процесі утворення таких 

небезпечних природних явищ як тропічні циклони (торнадо) та смоги, які виникають у 

географічних широтах із тропічним, субтропічним вологим морським і сухим кліматом 

[1-4]. 

Проблема глобальної зміни клімату нашої планети на сьогоднішній день так і не 

знайшла єдиної точки поглядів у питаннях, що стосуються клімату нашої планети: 

похолодання чи потепління. Настільки це питання є непростим! На наш погляд сучасна 

наука в стані дати однозначну відповідь на всі питання глобальної зміни клімату нашої 

планети. 

Глобальну зміну клімату пояснюють так званим парниковим ефектом, який існує 

на нашій планеті з тих пір, як з’явилась її атмосфера. Якби людина не посилювала 

парниковий ефект викидами СО2, СН4, N2O та інших газів, то його присутність була б 

корисною для неї. 

Потепління на планеті є і буде нерівномірним: від 2-3 разів на полюсах до 0,5-0,7 

разів у тропіках і екваторіальній зоні. 

В Україні, крім помірно континентального клімату, є середземноморський клімат 

на Південному березі Криму, де зимою може випадати сніг, але без утворення снігового 

покриття. Для цього клімату характерна м’яка зима зі значною кількістю опадів і 

відносно сухе, достатньо жарке літо. 

Особливою рисою континентального клімату є велика амплітуда коливань 

температури між зимою і літом. Друга характерна риса – обмежена кількість опадів та 

їх обмеженість в ті чи інші сезони, або в цілому за рік. Проте розподіл опадів – не 

єдиний визначний показник континентальності клімату; рельєф та особливості 

атмосферної циркуляції можуть суттєво впливати на опади і режим температури, 

нівелюючи загальну картину умов погоди, характерних для даної місцевості. Відомі 

також посушливі області на березі океану, такі як пустеля Атакама в Чілі, де 

протікаюча вздовж побережжя холодна Перуанська течія, зменшує літню жару, тому 

річна температура невелика – всього 5-6 
0
С, а в умовах переважаючої антициклонічної 

циркуляції й постійності сухих вітрів південно-західного пасату опадів випадає 

незначна кількість. 

Числовою характеристикою континентальності клімату будь-якої поверхні нашої 

планети є індекс континентальності. Відомо декілька варіантів розрахунку його 

величини, запропонованих різними авторами. Проте всі вони основані на врахуванні 

річної амплітуди коливань температури, функцією якої і є індекс континентальності. 

Так, С.П. Хромов [5] пропонує таку формулу для розрахунку індексу 

континентальності: 

                                                         К = (А – 5,4 sinϕ )/А                                     (1) 

де А – річна амплітуда коливань температури, 
0
С; 

     ϕ  – географічна широта місцевості, 
0
. 

А.В. Горчинський [6] пропонує для розрахунку індексу континентальності таку 

формулу: 

                                                           К = 1,74А/ sinϕ                                           (2) 

де А – річна амплітуда коливань температури, 
0
С; 

     ϕ  – географічна широта місцевості, 
0
. 



Значення індексу континентальності, розрахованого за формулою (1), зазвичай 

додатне і складає долю одиниці, а його максимальне значення дорівнює одиниці (що 

можливо лише на екваторі). У випадку морського клімату індекс континентальності 

може приймати навіть від’ємні значення. 

Значення континентальності, розраховане за формулою (2), набуває двозначних 

величин, які зростають зі зменшенням континентальності. Теоретично вони можуть 

змінюватися від нуля до безмежності. 

Цікавим із наукової точки зору є питання континентальності клімату північної й 

південної півкулі нашої планети. Хоча в цілому північна півкуля тепліша, ніж південна, 

і середня температура води в океанах північної півкулі також на 2 
0
С тепліша, ніж в 

океанах південної, зима у південній півкулі тепліша в поясі між широтами від 30 до 

70
0
. Середні зональні температури повітря в північній півкулі вищі, ніж у південній, на 

всіх широтах, за винятком смуги між 60 і 50
0
. Це видно з таблиці 1, наведеної нижче 

[6]. 

Таблиця 1 

Середня зональна температура повітря біля поверхні Землі (
0
С) 

 

Широ-

та, 
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Північна півкуля 

Січень 26,7 26,2 22,2 15,0 5,4 6,3 -14,8 -24,3 -29,2 -33,0 

Річна 26,2 27,1 25,7 21,4 14,4 5,6 -0,5 -9,2 -15,7 -19,3 

Липень 26,2 27,5 28,0 27,1 23,2 16,7 13,4 7,6 0,7 -2,0 

Південна півкуля 

Січень 26,7 26,7 25,9 22,0 15,9 8,1 1,9 3,9 -10,8 -13,5 

Річна 26,7 26,1 23,8 19,4 13,1 6,0 -0,4 -14,1 -27,0 -33,0 

Липень 26,2 24,9 20,8 25,0 10,6 3,8 -2,0 -23,5 -39,5 -48,0 

 

 

Наведена характеристика континентальності клімату характеризує всю 

різновидність географічних зон нашої планети, даючи кожній із них об’єктивні 

кількісні і якісні характеристики. Використання цих характеристик дозволяє 

прогнозувати виникнення небезпечних природних процесів у всіх складових біосфери 

нашої планети в обох її півкулях і для будь-яких географічних широт. 
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