
Поточна та очікувана зміна клімату,  
її впливи та наслідки на території  

Закарпаття 

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут,  
Завідуюча відділом синоптичної метеорології 

Кандидат географічних наук  
Київський Національний  університет ім.Тараса Шевченко, Географічний 

факультет, Департамент метеорології і кліматології, Викладач  
 Балабух Віра Олексіївна 

Проект LOC-CLIM-ACT: МІСЦЕВІ ДІЇ 
ЩОДО ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН  



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

•  Стійкий ріст приземної температури повітря протягом усього року за 
останніх двадцять років порівняно з кліматичною нормою. 
•   Збільшення середньої річної температури повітря  у цей період  на 0,7 -
0,8 °С відносно кліматичної норми (1961-1990 рр.)  
•  Гірські регіони характеризуються дещо меншими показниками зростання середньої річної 

температури повітря: 0,7 °С в Українських Карпат та 0,3 °С - на території Гірського Криму. 

 

Зміна середньої річної температури повітря в 1991-2011 рр. відносно кліматичної 
норми (1961-1990рр.) на Закарпатті 



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Найбільший внесок у зміну річної температури у регіоні мали літній та 
зимовий сезони: 
• Середня  температура повітря зимового сезону  зросла на 0,8 ° С 
• Середня  температура повітря літнього сезону  зросла на 1,4 ° С 
Найбільш суттєво підвищилась температура повітря у січні (1,7 ° С), серпні 
(1,6 ° С)  та  липні (1,5 ° С) 

Зміна середньої місячної та сезонної температури повітря в 1991-2010 рр. 
відносно кліматичної норми (1961-1990рр.)  



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Зміна середньої максимальної місячної та сезонної температури повітря в 
1991-2010 рр. відносно кліматичної норми (1961-1990рр.) 

За 20 років в регіоні  середня за рік максимальна температура повітря виросли на 
0,7°С.  
Найбільший ріст максимальної температури спостерігається в серпні – 1,8 °С. Весною 
відмічається більш значний ріст середньої максимальної температури (0,5 °С), 
особливо у травні (1,0 °С).  
Відмічається тенденція до збільшення числа спекотних днів з максимальною 
температурою вище 25 і 30 °С на 12 та 7.4 днів відповідно, що зрештою і привело до 
суттєвого росту максимальної температури влітку  



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

За 20 років в регіоні  середня за рік мінімальна температура повітря виросли на 0,7°С.  
 
Найбільший ріст мінімальної температури спостерігається у січні - 2,2 °С. та восени -
0,4°С 
Хоча тривалість холодного періоду в цілому не змінилась, але морозних днів за 
останні два десятиріччя на Закарпатті стало майже на тиждень менше.  
Зменшилась також кількість днів з сильним морозом – -10, -15, -20 °С 

Зміна середньої  мінімальної місячної та сезонної  температури повітря в 1991-
2010 рр. відносно кліматичної норми (1961-1990рр.)  



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Зміна термічного режиму в регіоні супроводжується зміною режиму зволоження.  
Річна сума опадів у регіоні змінилась не суттєво, але відбувся їх перерозподіл між 
сезонами: влітку на 10% менше, а восени на 20% більше.  
 Відмічається також зміщення максимальної кількості опадів з червня  на липень  
 

Зміна  сезонної та місячної суми опадів у 1991-2010 рр. відносно кліматичної норми 
(1961-1990 рр.)  



Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Зміни кліматичних умов зумовили зміну гідрологічного режиму річок регіону, зокрема 
басейну р. Тиси.  
Зменшення кількості опадів влітку і суттєве підвищення температури повітря зумовили  
зменшення  стоку води річок майже на 18%.  
Збільшення стоку восени на 13-24% повністю відповідає збільшенню опадів у цей 
сезон на 20%.  
Найбільш багатоводними в сучасний період у порівнянні з періодом 1961-1990 рр. 
стали січень, березень та листопад. У ці місяці стік води річок в різних частинах 
басейну Тиси збільшився відповідно на 5-19%, 15-25 та 36-39%  

Відхилення стоку по сезонах та середнього річного стоку в 1991-2011 рр. відносно 
періоду кліматичної норми, басейн р. Тиса – с. Вилок  
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Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Значний ріст середньої температури повітря влітку зумовили збільшення тривалості 
сезону майже на два тижні (13.2 дні) за останні два десятиріччя і, відповідно, 
тривалості літнього рекреаційного сезону. Майже на тиждень виросла тривалість  
періоду активної вегетації як холоднолюбивих культур (з середньодобовою 
температурою вище 5 °С) так і теплолюбивих (з середньодобовою температурою вище 
10 °С), проте тривалість теплого періоду, як і холодного, в цілому не змінилась  
 

Характеристика 
Cезон 

Рік 
зима весна літо осінь 

Число днів з середньою добовою температурою більше 0°С 
2.7 -0.9 0.0 -0.8 1.0 

Число днів з середньою добовою температурою менше 0°С 
-4.3 0.9 0.0 1.0 -2.4 

Число днів з морозом (мінімальною добовою температурою менше 

0°С) -5.5 -0.3 -0.1 -0.5 -6.4 

Число днів з середньою добовою температурою більше 5°С 
1.7 1.4 0.1 1.3 4.5 

Число днів з середньою добовою температурою більше 10°С 
0.0 2.1 0.7 3.1 5.9 

Число днів з середньою добовою температурою більше 15°С 
0.0 3.2 9.2 0.9 13.2 

Число днів з максимальною добовою температурою більше 20°С 
0.0 1.6 5.2 -1.1 5.7 

Число днів з максимальною добовою температурою більше 25°С 
0.0 2.1 10.7 -0.9 12.0 

Число днів з максимальною добовою температурою більше 30°С 
0.0 0.4 6.8 0.2 7.4 



Хоча тривалість холодного періоду в цілому не змінилась, але 
морозних днів за останні два десятиріччя на Закарпатті стало майже 
на тиждень менше. Зменшилась також кількість днів з сильним 
морозом – -10, -15, -20 °С  

Регіональні прояви зміни клімату на Закарпатті 

Характеристика 

Місяць Холодний 

період (ХI-

III) 
XI XII I II III 

Число днів з максимальною добовою 

температурою більше 0°С 
-0.1 -2.5 1.6 -2.2 -0.8 -4.0 

Число днів з середньою добовою 

температурою менше 8°С 
-1.3 -1.5 -0.1 0.0 -0.5 -3.4 

Число днів з мінімальною добовою 

температурою менше -10°С 
-0.2 0.7 -3.1 -0.4 0.1 -2.9 

Число днів з мінімальною добовою 

температурою менше -15°С 
-0.2 0.6 -1.9 -0.4 0.0 -1.9 

Число днів з мінімальною добовою 

температурою менше -20°С 
0.0 0.3 -0.6 -0.2 0.0 -0.6 



Очікувана зміна клімату до середини XXI століття  та її наслідки на 
Закарпатті 

На основі регіональної моделі  побудована кліматичних 
характеристик та екстремальних погодних умов Відповідно до 
проекції зміни клімату на основі REMO-ЕСНАМ5  для збалансованого 
сценарію розвитку суспільства – А1В на  період 2021-2050 рр.  у 
регіоні  можна очікувати збільшення температури повітря протягом 
усього року.  

При цьому середня річна, максимальна та мінімальна температури 
зростуть на 1,1-1,2 °С.  

Найбільший ріст екстремальних температур на Закарпатті  
можливий восени (1,3°С), переважно за рахунок жовтня (2,3-2,4 °С),   
та взимку (1,1-1,4 °С) з найбільш суттєвою зміною у лютому (2,1 °С) та 
січні.  



Зміна температури повітря та суми опадів у 1991-2010рр відносно 
кліматичної норми та проекції їх зміни у 2020-2050 рр. 

Місяць, 

сезон 

Зміна середньої 

температури повітря, 

°С 

Зміна середньої мін. 

температури повітря, 

°С 

Зміна середньої 

макс. температури 

повітря, °С 

Зміна суми опадів, % 

1991-

2010 

2021-

2050 

1991-

2010 

2021-

2050 

1991-

2010 

2021-

2050 

1991-

2010 

2021-

2050 

І 1.7 1.3 2.2 1.3 1.3 1.0 1 -0.9 

II 0.4 2.1 0.6 2.1 0.2 1.6 17 33.7 

III 0.3 1.5 0.4 1.5 0.0 1.7 13 0.4 

IV 0.5 0.5 0.2 0.5 0.6 0.4 3 1.0 

V 0.7 0.8 0.4 0.8 1.0 0.6 -5 13.6 

VI 1.1 1.1 0.7 1.1 1.4 1.1 -19 -2.4 

VII 1.5 0.7 1.3 0.7 1.8 0.6 1 10.3 

VIII 1.6 1.2 1.3 1.2 1.9 1.2 -11 -11.8 

IX 0.0 1.2 0.0 1.2 -0.2 1.1 30 26.2 

X 0.4 2.3 0.7 2.3 -0.3 2.4 32 -28.2 

XI 0.6 0.4 0.3 0.4 0.8 0.4 2 -4.4 

XII 0.2 0.4 0.0 0.4 0.1 0.8 2 33.7 

Зима 0.8 1.4 1.0 1.3 0.5 1.1 6 23.0 

Весна 0.5 0.9 0.3 0.9 0.5 0.9 2 6.1 

Лiто 1.4 1.0 1.1 1.0 1.7 1.0 -10 -0.7 

Осiнь 0.4 1.3 0.4 1.3 0.1 1.3 20 -1.3 

Рік 0.7 1.2 0.7 1.1 0.7 1.1 6 5.8 



Очікувана зміна клімату до середини XXI століття  та її наслідки на 
Закарпатті 

Тривалість теплого періоду (з мінімальною добовою температурою 
більше 0°С) до середини ХХI століття може вирости майже на 2-3 тижні в 
порівнянні з періодом 1961-1990 рр.  

На 2-3 тижні) збільшиться тривалість вегетативного періоду та періоду з 
активною вегетацією, що разом зі зростанням мінімальної температури 
у холодний період значно посилить агрокліматичний потенціал 
території і сприятиме вирощуванню більш теплолюбивих культур. 

Ріст буде як за рахунок більш раннього початку періоду вегетації, так і за 
рахунок його  більш пізнього закінчення восени.  У той же час ранній  
початок періоду вегетації рослин може створити загрозу їх 
пошкодження пізніми весняними заморозками. 



Очікувана зміна клімату до середини XXI століття  та її наслідки на 
Закарпатті 

Зросте кількість  небезпечних для здоров'я людини спекотних  днів з 
денною температурою вище 20, 25 і 30 °С,  відповідно, на 10, 4, 1-2 дні.  

Більш ніж на два тижні (16.5 днів) зросте тривалість періоду літньої 
рекреації.  

У холодний період на Закарпатті до середини ХХІ ст. можливе 
зменшення на 8-10 днів періоду  з морозами  -10 0С і нижче,  на 2-4 дні з 
морозами -15 0С і нижче і на 1-2 дні з морозами -20 0С і нижче.  

Ці зміни приведуть до того, що зменшиться тривалість зими та її 
суворість. 



Очікувана зміна клімату до середини XXI століття  та її наслідки на 
Закарпатті 

До середини ХХІ століття на Закарпатті зміниться і режим зволоження. 

Хоча кількість опадів за рік варіюватиме несуттєво (5-8%), проте 
спостерігатиметься їх значна неоднорідність протягом року.  

Взимку можливе значне (23%) збільшення опадів. При цьому у грудні та 
лютому їх кількість може зрости на третину, порівняно з кліматичною 
нормою.  

Сума опадів за літо також суттєво не зміниться, проте у липні їх кількість 
зросте, а в серпні зменшиться.  

Зменшення опадів у  теплий період року на фоні підвищення 
температури повітря зумовить дефіцит вологи і зростання посушливості 
у регіоні. 



Очікувана зміна клімату до середини XXI століття  та її наслідки на 
Закарпатті 

Істотно збільшиться екстремальність опадів.  

Хоча середній за рік добовий максимум опадів до середини ХХI століття 
на Закарпатті також може  вирости несуттєво (біля 4%), проте в окремі 
місяці, зокрема у травні, вересні та грудні вони можуть бути значними. 

Ці зміни свідчать про  збільшення інтенсивності опадів, яке може  
зумовити ріст кількості сильних опадів до середини ХХI століття: число 
днів з опадами більше 10 і 20 мм за добу на Закарпатті може вирости. 



Дякуємо за увагу. 
Запитання? 

Проект LOC-CLIM-ACT: МІСЦЕВІ ДІЇ ЩОДО 
ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН  


