
ЩО ТАКЕ КЛІМАТ 
ЗЕМЛІ І ЯК 

ДОСЛІДЖУЮТЬ 
АТМОСФЕРУ

МЕТЕОСУПУТНИКИЗЛЕДЕНІННЯ

АТМОСФЕРА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ

БУРІННЯ ЛЬОДУ

ВМІСТ СО2
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Під впливом людей  
цей природний феномен  

змінюється. Як саме?

ПАРНИКОВИЙ 
ЕФЕКТ

УЯВИ СОБІ ПАРНИК І ТИ ЗРОЗУМІЄШ,  
ЯК ПРАЦЮЄ ЦЕЙ ПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН
 
Сонце віддає свою енергію Землі у вигляді променів 
світла, які без перешкод проходять крізь повітря.
Частина цих променів відбивається від хмар, снігу, льоду, 
пустель і повертається в космос. Натомість інша частина, 
зігрівши континенти та океани, повертається в космос 
у вигляді інфрачервоних променів, однак їх затримує в 
атмосфері «хімічна ковдра». Її утворюють атмосферні 
парникові гази, як-то вуглекислий газ (CO2), метан і водяна 
пара. Через це земна поверхня нагрівається в середньому 
до 15 °С — температури, комфортної для життя в цілому 
і для людини зокрема. І справді, без такої «хімічної 
ковдри» Земля охолонула б, повністю вкрившись льодом. 
Температура на ній сягала б –18 °С, неначе в гігантській 
морозильній камері.

Але за останнє століття людство спалило дуже багато 
вугілля, нафти та газу (викопного палива). Через це 
у повітря надійшли мільярди тонн парникових газів, 
передусім CO2, що й ущільнило «хімічну ковдру». Товща 
«ковдри» затримує більше інфрачервоних променів, 
ніж це потрібно земній природі, і нагріває все і всіх, хто 
перебуває під нею, зокрема і нас. Підвищений вміст CO2 
в атмосфері не дозволяє сонячній енергії, отриманій 
Землею, повернутися в космос, тому тепло утримується 
внизу. Таким чином, температура Землі підвищується, 
і все на ній страждає від перегрівання. Якщо люди не 
припинять забруднювати атмосферу, то жити в такому 
кліматі буде дедалі важче, а парниковий ефект стане для 
нас справжньою загрозою.

АТМОСФЕРА

СОНЦЕ

ПРИ
РОДНІ Г

АЗИ, Щ
О СПРИЧ

ИНЯЮТЬ

ПАР
НИК

ОВИЙ 
ЕФЕКТ: 

CO2, CH4, H2O

ЕНЕРГІЯ, ЯКУ ЗЕМЛЯ  
ПОВЕРТАЄ В КОСМОС

ЗАТРИМАНА ПАРНИКОВИМ ЕФЕКТОМ  
ЕНЕРГІЯ, ЩО НАГРІВАЄ ЗЕМЛЮ

СОНЯЧНА ЕНЕРГIЯ

15 °С — СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА, 
ІДЕАЛЬНА ДЛЯ НАШОГО ЖИТТЯ!



ЗАБРУДНЕННЯ ВІД ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОПНОГО ПАЛИВА
ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ CO

2

ЕНЕРГІЯ, ЯКУ ЗЕМЛЯ 
ПОВЕРТАЄ У КОСМОС

ПОТУЖНІШИЙ ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ = БІЛЬШЕ 
ЕНЕРГІЇ ЗАТРИМУЄТЬСЯ В АТМОСФЕРІСОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ: 
НЕБЕЗПЕЧНО!

МЕРКУРІЙСОНЦЕ ВЕНЕРА ЗЕМЛЯ МІСЯЦЬ

ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО РЕГУЛЮВАТИ СТАН АТМОСФЕРИ?

Землі, взагалі немає атмосфери, тому на його поверхні, 
освітленій сонячним промінням, температура сягає 100 °С, 
а на темному боці — опускається до –150 °С.
Такі екстремальні умови несумісні з існуванням життя на 
цих планетах. Ось чому так важливо дбайливо ставитися 
до нашої вразливої атмосфери!

Погляньмо на планети нашої Сонячної системи.
На Меркурії, найближчій до Сонця планеті, де майже 
немає атмосфери, різниця нічної та денної температур 
становить 500 °С. На Венері через потужний парниковий 
ефект і перенасичення атмосфери CO2 температура 
сягає 400 °С. А от на Місяці, природному супутнику 
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ГІ

ГР
ОМЕТР

МЕТ
ЕОРОЛОГІЧНА БУДКА

СТАРОДАВНЯ 
МЕТЕОРОЛОГІЧНА 

СТАНЦІЯ
Це основні прилади, винайдені 

людством для вивчення атмосфери.

БА
РО

МЕТР

Вимірює атмосферний тиск, тобто 
вагу повітря, щоб з’ясувати — тиск 
високий чи низький. Знаючи це, 
можна спрогнозувати погоду: буде 
ясно або ж дощитиме.

Ви
на

йш
ов

 у
 1

64
4 

р.
 Ев

анджеліста Торрічеллі.

АНЕМОМЕТР

Вимірює швидкість вітру, 
тобто сильний вітер чи 
слабкий.

Ви
на

йш
ов у 1450 р. Леон Баттіста Альберті.

Ви
на

йш
ов

 у
 1

78
0 р

. О
рас Бенедикт де Соссюр.

ДОЩОМІР

Вимірює кількість опадів і 
допомагає зрозуміти, які вони — 
незначні чи, навпаки, рясні  
та небезпечні.

Ви
на

йш
ов

 у 

1639 р. Бенедетто Кастеллі.

Вимірює вологість повітря.

ТЕРМОМЕТР

Вимірює температуру та її 
коливання, тобто тепло чи 
холодно.

Ви
на

йш
ов

 у 
16

07 р. Галілео Галілей.
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МЕТ
ЕОРОЛОГІЧНА БУДКА

СТАРОД
АВНІ ПРИЛАДИ

СУ
ЧА

СН
І 
ПР

ИЛ
АД

И

РЕ
ЄС

ТР
АЦ

ІЙ
НІ

 Ж
УРНАЛИ

ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА

СТАРОДАВНЯ 
ОБСЕРВАТОРІЯ

ТЕРАСА

Її винайшов у 1864 р. Томас Стівенсон. Це невеличкий 
дерев’яний будиночок, пофарбований у білий колір. 
Усередині нього містяться основні метеорологічні 
прилади, і головний серед них — термометр. Ця будка — 
важлива частина метеорологічної станції, вона захищає 
прилади від сонця й опадів для отримання достовірних 
результатів вимірювань.

Науковці-метеорологи вивчають клімат із давніх часів. 
Метеорологічна станція — це спеціально обладнане 
місце для дослідження атмосфери. Перша така станція 
з’явилася в 1657 р. у Флоренції (Італія), а згодом метеостанції 
облаштували і в інших містах світу. Чи доводилося тобі бувати 
на такій станції? Тут можна побачити реєстраційні журнали, 
що містять дані про клімат у минулому, а також численні 
стародавні прилади. Завітаймо на одну з таких станцій і 
дізнаймося про найважливіші винаходи для спостереження 
за кліматом.

АВТОМАТИЗОВАНА 
МЕТЕОСТАНЦІЯ



°С мм % см гПа Вт/м
2 Дж м/с

°С мм % см гПа Вт/м
2 Дж м/с

см гПа Вт/м
2 Дж

 м/с °С мм %
 см гПа

см гПа Вт/м
2 Дж м/с °С мм % см гПа
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Ось так сучасні  
науковці спостерігають  

за кліматом.

Ми, сучасні вчені, застосовуємо у своїй роботі 
різноманітні технології. Як і сто років тому, нам 
доводиться досліджувати ті самі явища (дощ, вітер, 
температуру, вологість повітря тощо), але вже 
використовуючи вдосконалені електронні прилади. 
Вимірювання виконуються не тільки на земній 
поверхні, а й у хмарах, посеред океану та навіть у 
космосі. Щодня за допомогою наукових приладів 
ми отримуємо мільярди даних.

Сучасні автоматизовані метеорологічні 
станції розміщують на висоті близько 2 м 
над землею, зазвичай на галявині, подалі 
від дерев і будівель, які можуть створювати 
перепони вітру або перешкоджати 
потраплянню опадів на дощомір. Отримані 
дані про стан атмосфери передаються на 
комп’ютер за допомогою радіозв’язку або 
інтернету.

СУЧАСНІ 
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ 

ПРИЛАДИ
НАЗЕМНА МЕТЕОСТАНЦІЯ

A  Дощомір вимірює кількість опадів.
Б  Анемометр із флюгером визначає швидкість і 

напрямок вітру.
В  Термогігрометр реєструє температуру та 

вологість повітря.
Г  Радіометр вимірює інтенсивність сонячного 

випромінювання.
Ґ  Сонячна панель виробляє електрику, 

необхідну для функціонування станції.
Д  Електрична шафа — це електронний «мозок» 

станції.

БАНК ДАНИХ

СУЧАСНА СТАНЦІЯ

Ґ

Д

Г

Б

В

A

°С м
м

 %
 см

 гПа Вт/м
2 Д

ж
 м

/с

°С мм %
 см гПа Вт/м

2 Дж
 м/с



°С мм % см гПа Вт/м
2 Дж м/с

°С мм % см гПа Вт/м2 Дж м/с

°С
 м

м
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 с
м

 гП
а 

Вт
/м

2  Д
ж

 м
/с

см гПа Вт/м
2 Дж м/с °С мм % см гПа

см гП
а Вт/м

2  Дж м/с °С мм % см гП
а

см гПа Вт/м
2 Дж м/с °С мм % см гПа

Вт
/м

2
 Д

ж
 м

/с
 °С

 м
м

 %
 см

 гП
а
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Метеорологічні прилади прикріплені до кульки 
з воднем, яка піднімається на висоту до 40 км. 
Радіозонд вимірює тиск, температуру й вологість 
повітря, швидкість і напрямок вітру на різних 
атмосферних висотах. Слідкують за радіозондом 
за допомогою GPS — глобальної системи 
визначення місцезнаходження — і радіозв’язком 
передають дані про метеорологічний стан 
атмосфери на наземну станцію.

Ця метеостанція розташована в океані або морі й 
може бути закріплена якорем або вільно дрейфувати 
поверхнею води. Станція фіксує атмосферні умови, 
висоту хвиль, температуру й солоність води — 
важливі чинники для прогнозування погоди й 
кліматичних змін. Зв’язок із метеоцентром, куди 
надходять дані щодо метеорологічних умов в океані 
або морі, здійснюється через супутник.

Обертається по космічній орбіті 
на відстані сотень чи навіть тисяч 
кілометрів від нашої планети. Він 
фіксує метеорологічні умови в 
реальному часі, а потім передає 
дані в розташовані на Землі 
центри обліку, де на основі 
отриманої інформації складають 
метеорологічні прогнози.

РАДІОЗОНД

        МОРСЬКИЙ М
ЕТЕО

РО
Л
ОГІЧНИЙ БУЙ

МЕТЕОСУПУТНИ
К

°С мм %
 см гПа Вт/м

2 Дж
 м/с

°С
 м

м 
%

 см
 гП

а 
Вт

/м
2  Д

ж 
м/

с

°С мм % см гПа Вт/м2
 Дж м/с

°С мм % см гПа Вт/м
2 Дж м/с

°С мм % см
 гП

а Вт/м
2
 Дж м/с
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Для вивчення клімату, окрім сучасних 
метеорологічних наземних і супутникових 
станцій, ми, науковці, використовуємо 
палеокліматологію (палео = стародавній). Тобто 
дізнаємося про клімат за природними ознаками 
(викопним квітковим пилком, льодовиками, 
кільцями на стовбурах дерев, відкладеннями 
на дні океанів, коралами тощо) або за творами 
мистецтва й історичними документами 
(картинами, портовими реєстраційними 
журналами, щоденниками мандрівників тощо).

Вивчаючи хімічний склад знайдених на 
дні океану маленьких викопних мушель, 
що жили у воді за різних температур, 
визначають, яким був клімат мільйони 
років тому. Корали теж «містять 
інформацію» про температуру води, в якій 
вони формувалися.

У гротах багато сталактитів і сталагмітів  
(ці утворення ще називають 
спелеотемами), які сформувалися з осаду 
мінералів, нанесених водою за тисячі 
років. З аналізу тонких мінеральних 
шарів можна зробити висновки щодо 
температури й опадів у давні часи.

КОРАЛИ Й ВІДКЛАДЕННЯ  
НА ОКЕАНІЧНОМУ ДНІ

ГРОТИ

Використовувати метеорологічні 
прилади для дослідження 

атмосферних явищ вчені почали 
ще три століття тому. Але щоб 
дізнатися, яким був клімат у 

давніші часи (наприклад мільйони 
років тому), необхідні інші, непрямі, 

методи вивчення атмосфери.

КО

РА
ЛИ

ЯК ДІЗНАЮТЬСЯ,  
ЯКИМ БУВ КЛІМАТ 

У МИНУЛОМУ?

ГР
ОТИ

РІК
1800

РІК
1900

РІК
2000

ВИ
КОПНІ МУШЛІ

ЗМ
ІНИ РОЗМІРІВ ЛЬОД

О
ВИКІВ

АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІД
КИ
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Дані про цвітіння рослин, дозрівання 
фруктів чи опадання листя змінюються 
від року до року. Вони допомагають 
відстежувати сезонні коливання 
температур упродовж десятиліть 
і навіть століть. Наука, яка цим 
займається, має назву фенологія.

ДАНІ ПРО ЦВІТІННЯ КІЛЬЦЯ НА СТОВБУРАХ ДЕРЕВ

ВИКОПНИЙ КВІТКОВИЙ ПИЛОК

Розмір і щільність кілець на стовбурах 
дерев свідчать про зміни температури 
й кількості опадів, яких зазнала 
рослина. Дерева існують на нашій 
планеті впродовж декількох тисячоліть! 
Наука, що їх вивчає, називається 
дендрохронологією.

У деяких видах ґрунтів, наприклад у 
торфовищах, квітковий пилок зберігається 
упродовж тисячоліть. Досліджуючи 
такий ґрунт під мікроскопом, можна 
з’ясувати, які дерева росли у минулому, 
що їх оточувало, який клімат тоді панував. 
Такими дослідженнями займається наука 
палінологія.

Через танення льодовиків з’являються нові 
археологічні знахідки, як-от мумія Етці — 
тіло людини, що жила близько 5300 років 
тому. Її знайшли 1991 р. на місці льодовика 
між Альто Адідже (Північна Італія) та 
Австрією. До наших днів мумія збереглася 
завдяки тому, що була вкрита льодом. А це 
означає, що у минулому ніколи не було так 
спекотно, як зараз!

ТО
РФОВИЩЕ

ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ

ТВОРИ МИСТЕЦТВА

Документи й рукописи з відомостями про 
погоду зберігають в архівах. Ці письмові 
джерела можуть містити інформацію про 
клімат минулих століть, наприклад, про 
посухи, повені, снігопади, лавини та бурі.

На деяких стародавніх полотнах зображено 
зимові пейзажі з укритими кригою 
каналами та сніговими заметами. З цього 
вчені зробили висновок про існування 
Малого льодовикового періоду, під 
час якого в Європі у 1300–1850 рр.  було 
зареєстровано зниження температури  
з тривалими й холодними зимами.

АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ

КІ
Л
ЬЦ

Я 
НА

 СТ
ОВБУРАХ ДЕРЕВДАН

І ПРО ЦВІТІННЯ

АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІД
КИ


