
Зміна клімату  

Зміна клімату прямо або опосередковано 

обумовлена діяльністю людини. Основною 

причиною порушення кліматичного балансу є 

використання викопного палива та неефективне 

споживання енергії. Парникові гази CO2 

(вуглекислий газ), CH4 (метан) та N2O (закис азоту), 

що утворюються внаслідок діяльності людини, 

здатні викликати посилення парникового ефекту. 

Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, 

сільського господарства, промисловості, потрапляючи до атмосфери Землі утримує сонячне 

тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатися до космосу. Внаслідок чого йде 

розігрів планети і підвищується середньорічна температура на Землі. Сьогодні клімат на 

планеті змінюється і стає не тільки гарячим, але і непередбачуваним. Якщо в найближчі 

роки не зміняться існуючі тенденції до кінця століття глобальна температура досягне 

найвищої відмітки. Спалення нафти, вугілля та газу, створення сміттєзвалищ, розвиток 

автотранспорту, нераціональне сільське господарство призводять до викидів парникових 

газів (вуглекислий газ, метан, закис азоту), які потрапляючи до атмосфери Землі посилюють 

«парниковий» ефект, який призводить до глобальної зміни клімату. Найбільшу частку у 

зміну клімату вносять сполуки, які відносяться до «парникових газів»: насамперед 

вуглекислий газ (діоксид вуглецю) і метан. Крім того, опустелювання і лісові пожежі, які 

все частіше пов'язують зі зміною клімату, сприяють концентрації і переносу 

повітрям твердих забруднюючих частинок. За 

даними Європейського респіраторного 

товариства, з підвищенням температури на 

один градус за Цельсієм ризик смерті серед 

людей, які мають проблеми з диханням, 

зростає в 6 разів. 

Суттєво зміняться не стільки середні температури, 

скільки відхилення від них. Сильні перепади 

температур ми відчуваємо вже зараз. Календар 

аграрних робіт не відповідає сезонним погодним умовам, які за останні роки зазнали 

суттєвих змін. Результатом є зниження обсягів збору аграрних культур: урожайність 

пшениці озимої знизилась в 11 разів, жита озимого в 2 рази, кукурудзи – в 4 рази, цукрових 

буряків – в 3 рази, винограду – в 2 рази. 

Кліматичні прогнози вказують, що на період 2040-2070 рр. очікується 

підвищення температури по всій території України. Зокрема на теренах нашого 

краю очікуються ріст температур на 2,5-2,7 ⁰С. Кількість опадів також 

збільшиться на 20-40 мм. 

Норма 25% озеленення у містах не забезпечує повного усунення некомфортних 

температур (>30°C). Для адаптації до ефектів змін клімату рекомендований 

рівень озеленення: 35-40%.  

Про зміну клімату екоактивісти замислюються вже сьогодні: пильно стежать 

за станом дерев у місті, за відновленням зелених насаджень, адже недаремно існує 



прислів’я «Дерева-легені планети». Без дерев важко дихати і нам з вами: на рік 

потрібно 15 кг кисню кожному жителю планети. Інакше у людини розвиваються 

серцево-судинні захворювання. Чотири дерева за добу виділяють в атмосферу 

стільки кисню, що його вистачає для дихання однієї людини. Найбільше 

вуглекислого газу поглинає тополя чорна – за літо 1 дерево поглинає 44 кг 

вуглекислого газу. Гіркокаштан звичайний найкраще створює тінь, необхідну для 

зниження спеки на вулицях міста. У рейтингу корисних для зелених зон міста 

дерев – акація біла, липа серцелиста, береза, горобина. Горобину доцільно садити 

безпосередньо біля будинків: вона не буде повністю затіняти вікна, адже її листя 

пропускає багато світла і надає кроні чудового вигляду. Посади дерево – дихай на 

повну і сповільнюй кліматичні зміни.  

Що ще радять експерти для уникнення стрімких змін клімату? 

Без особливих зусиль:  

Вимикати світло за собою та 

іншими. 

Приймати душ замість ванни. 

Долати невеликі відстані пішки, 

велосипедом або громадським 

транспортом. 

Слідкувати за діяльністю та приєднуватись до еко-організацій. 

З певними зусиллями: 

Зробити будинок енергоефективним: 18% тепла, наприклад, не доходить до 

споживачів. 

Встановити лічильники. 

Замінити освітлення на світлодіодне. 

Менше користуватися особистим автомобілем. Для запобігання змінам клімату 

використання приватних авто має скоротитися до 10%. Натомість має зростати 

використання велосипедів та громадського транспорту. ¾ транспорту (і приватного, 

і громадського) має бути електричним. До 70% має зрости частка безпечних для 

велосипедів магістралей. 

Збільшити площу лісів до 20% країни. Ліси 

поглинають СО₂ з атмосфери, перетворюючи 

його на кисень. Їх площа до 2030 року має 

займати п’яту частину нашої країни, 

поглинання ними СО2 має вирости на 

половину, а площа лісових пожеж – навпаки 

скоротитися на стільки ж. Деградовані орні 

землі, які вже менш корисні для сільського 

господарства, мають бути виведені з 



користування та відновлені. Видобуток торфу має скоротитися на 90%, а 

торфовища, які часто є місцями розгоряння пожеж, необхідно відновити. Тим паче, 

торфові болота поглинають ще більше СО2, аніж ліси. 

Порахувати вуглецевий слід вашої родини  і «внесок» у зміни клімату можна за 

калькулятором ООН (англійською мовою): 

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc. Після проходження тесту 

(англійською мовою) ви отримаєте особисті рекомендації щодо зменшення власного 

впливу на довкілля.  
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