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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "СЛОБОЖАНСКИЙ"  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ УКРАИНЫ 
Следствием постоянно возрастающего глобального антропогенного влияния стало планетарное явление фрагментации приро-

дных ландшафтов. Одними из относительно сохраненным природным разнообразием являются ландшафтные комплексы национа-
льного природного парка "Слобожанский" в Харьковской области. 

Территория национального природного парка "Слобожанский" – важный центр биоразнообразия Восточной Украины. Биотическое 
своеобразие его территории в значительной мере определено местными природно-историческими условиями. 

В статье детально анализируется флора и фауна территории национального парка, а также в меру возможного обьема статьи – 
ретроспективные предусловия формирования не простых взаимоотношений в системе "человек – природа" после заселения Слобод-
ской Украины с XVII ст. 
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NATIONAL PARK "SLOBOZHANSKY" COMPONENT OF THE NATURAL  

AND HISTORICAL HERITAGE OF UKRAINE 
The result of the increased anthropogenic global influence has become a planetary phenomenon of fragmentation of natural landscapes. One 

of the relatively preserved natural systems of landscape diversity is national park "Slobozhanskiy" in the Kharkiv region. 
The National Park "Slobozhanskiy" – an important center of biodiversity in Eastern Ukraine. Biotic uniqueness of its territory is largely deter-

mined by local natural and historical conditions. 
The article analyzes the flora and fauna of the national park, to the extent possible volume of article – retrospective prerequisites for the forma-

tion of not simple relationship in the system "man – nature" after the settlement of Sloboda Ukraine in the XVII century. 
Keywords: national park, ecosystem resources, flora, fauna. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ КАНЕВА  
В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 

 
У роботі розглядаються кліматичні особливості багаторічного ходу середньої місячної температурою повітря 

на метеорологічній станції Канів. Проведено порівняння змін температури повітря за останні 20 років з кліматологі-
чною стандартною нормою (період 1960-1991 рр.). Побудовані графіки багаторічних змін температури повітря. Вияв-
лені роки з аномальною температурою повітря. 

Ключові слова: температура повітря,багаторічні зміни температури повітря. 
 
Канів – місто обласного підпорядкування Черкащини, 

розташоване на крутому правому березі Дніпра, розчле-
нованому численними ярами та балками [1, с. 99]. 

Метеорологічні спостереження на станції Канів роз-
початі 1.04.1964 р. Метеостанція Канів розташована в 
Лісостеповій області Дніпровської терасової рівнини на 
правому березі р. Дніпро в північно-західному напрямку 
від м. Канів. Рельєф навколишньої місцевості: на пра-
вому березі – горбистий, розчленований балками і яра-
ми, на лівому березі – рівнинний, розчленований рука-
вами і протоками. Лівий берег і частково правий вико-
ристовуються під сільськогосподарські угіддя (рілля, 
луки, сінокоси). Станція розміщена на насипній греблі 
Канівського водосховища в долині р. Дніпро. 

Метеорологічний майданчик розташований на пра-
вій насипній греблі Канівського водосховища, на рівно-
му відкритому місці вище навколишньої місцевості на 
10-12 м над поверхнею суші і на 8 м над водою. На від-
стані 550 м на північний захід, 300 м на північ, 60 м на 
північний схід і 40 м на схід від метеомайданчика – Ка-
нівське водосховище [3]. 

У південній частині міської смуги Канева розташо-
ваний Канівський природний заповідник, де проходять 
першу комплексну практику багато поколінь географів. 
На території заповідника є навчальний метеорологічний 
майданчик, на якому студенти географічного факульте-
ту проходять метеорологічну практику. На базі Канівсь-
кого заповідника доктор географічних наук М.І.Щербань 
тривалий час проводив мікрокліматичні та метеорологі-
чні дослідження та за результатами спостережень під-
готував цілу низку робіт [8, 9, 10].  

Постановка проблеми. Більшість процесів, які від-
буваються у природній екосистемі, безпосередньо зу-
мовлені термічним режимом. Температура повітря ви-
значає умови формування та характер погоди, різнома-
нітну діяльність людини. Середня місячна температура 
повітря є важливим кліматичним показником. У вивчен-
ні багаторічних змін температури повітря, визначенні 
найменших та найбільших величин полягає актуаль-
ність даного дослідження. Саме тому основне завдання 
представленої роботи – підготувати кліматичну харак-
теристику багаторічних та сучасних змін середньої мі-
сячної температури повітря в місті Каневі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Колек-
тив кліматологів Українського гідрометеорологічного 
інституту під керівництвом канд. геогр. наук В.М. Бабі-
ченко тривалий час досліджував зміни температурного 
режиму в Україні та окремих регіонах і містах [6, 8]. Ре-
зультатом цих досліджень є фундаментальна моно-
графія "Клімат України" [5, с. 114-125] та інші публікації 
[2]. Як відомо, Всесвітня метеорологічна організація 
(ВМО) визначила 30-річний період (1961-1990 рр.) ос-
новним для розрахунку кліматичної стандартної норми 
(КСН). У Кліматичному кадастрі України представлені 
КСН для основних кліматичних показників [5].  

Мета публікації – узагальнення даних про багаторі-
чні зміни температури повітря в окремі місяці (з 1965 до 
2011 рр.), дослідження сучасних змін температурного 
режиму: за останні 20 років, за перше десятиріччя 
ХХІ століття на метеорологічній станції Канів. 

Виклад основного матеріалу. Після стандартного 
періоду (1961-1990 рр.) пройшло понад 20 років, відбу-
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ваються кліматичні зміни на нашій планеті в цілому і зок-
рема в Україні. Саме тому проаналізовані багаторічні 
коливання температури повітря. За результатами порів-
няння середньої місячної температури повітря за окремі 
періоди (табл. 1) можемо зробити висновок, що за 
останнє десятиріччя ХХ ст. та на початку ХХІ ст. у Каневі 
спостерігається поступове підвищення температури по-
вітря, особливо за останні 10 років (2001-2011 рр.). 

 Аналіз даних за окремі місяці показує, що найбільше 
підвищилась температура повітря у січні і перевищує 
2,3° С в останнє десятиріччя ХХ ст. У цей період потеп-
лішав також лютий, тому що в середньому температура 
підвищилась майже на 2°С. Для інших місяців потепління 
було не дуже відчутним, тому що найбільшою різниця 
була в липні та серпні та становила 0,8°С. Крім того, у 
травні, листопаді та грудні різниця була від'ємною. За 
останні 10 років ХХ століття різниця не була такою відчу-
тною, але з 1991 до 2000 р. найтеплішим був січень. 

На початку ХХІ ст. ця величина для січня збільшу-
ється до 2,5°С. Подібна тенденція спостерігається у 

липні та серпні (відповідно 2,4 та 2,0°С). Температура 
повітря підвищилась за рахунок дуже високих темпера-
тур, які були відмічені в липні та серпні 2010 р. Середня 
місячна температура в липні 2010 р. становила 24,3°, а 
у серпні – 24,1°С. До того ж, 8 серпня 2010 р. у Каневі 
зафіксований абсолютний максимум – 40,1°С [6, с. 37]. 

Якщо порівняти величини зміни середньої темпера-
тури повітря за окремі десятиріччя з КСН по сезонах, то 
взимку найтеплішим став січень. У лютому рівень поте-
пління менший, а в грудні – незначний. Навесні найтеп-
лішим став березень на початку ХХІ ст., а у літньому 
сезоні найтеплішими є липень та серпень. Восени най-
теплішим місяцем став листопад.  

Отже, початок ХХІ століття був найтеплішим для 
Канева в усі місяці, але особливими були січень, ли-
пень та серпень. Найменші зміни характерні для груд-
ня. У річному ході перше десятиріччя ХХІ століття по-
теплішало на 1,3°С. 

 
Таблиця  1. Порівняння середньої місячної температури повітря (°С) за різні періоди 

Період I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
1965-1990 -5,5 -4,3 0,8 8,6 15,1 18,2 19,5 18,6 13,9 7,9 2,2 -1,9 7,8 
1991-2000 -3,2 -2,4 1,4 8,8 14,7 18,8 20,3 19,4 14,0 8,2 1,5 -2,6 8,2 
Різниця +2,3 +1,9 +0,6 +0,2 -0,4 +0,6 +0,8 +0,8 +0,1 +0,3 -0,7 -0,7 +0,4 

2001-2011 -3,0 -3,0 2,3 9,2 16,0 19,2 21,9 20,6 14,8 8,8 3,8 -1,4 9,1 
Різниця 

(1965-1990) +2,5 +1,3 +1,5 +0,6 +0,9 +1,0 +2,4 +2,0 +0,9 +0,9 +1,6 +0,5 +1,3 

 
Для виявлення багаторічних змін були побудовані 

графіки середньої місячної температури повітря з 1965 
до 2011 рр. для січня та липня (Рис. 1). Як бачимо, з 

1965 р. у січні середня місячна температура повітря 
підвищилась на 4°С: з -6° до -2°С. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Віковий хід середньої місячної температури повітря 
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Крім того, за увесь період спостережень найхолод-
нішим був січень 1987 р., коли середня місячна темпе-
ратура повітря знизилась до -14,6°С. Слід відмітити, що 
цього року за досліджуваний період також холодними 
були березень та квітень, і середня річна температура 
повітря (5,6°С). Найтепліший січень відмічений у 
2007 р., коли температура повітря підвищилась до 
+ 2,3°С, а середня річна температура – до 10,1°С. 

Діапазон зміни середньої місячної температури пові-
тря у липні становить лише 6,7°С, тобто мінливість тем-
ператури влітку менша на відміну від ходу температури 
взимку. Впродовж досліджуваного періоду температура 
повітря підвищилась на 2°С – від 19 до 21,5°С (Рис. 1). 
Крім того, найвищі температури повітря спостерігались в 
останні 10 років – на початку ХХІ століття і становили 
24,3°С у 2001 та 2010 рр. Прохолодним був липень 1978 
року, коли температура повітря знизилась до 17,6°С. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження ви-
явлено, що перше десятиріччя ХХІ ст. було найтеплішим 
для Канева порівняно зі стандартним кліматологічним 
періодом. Сильно потеплішали січень, липень та серпень. 

За досліджуваний період (1965-2011 рр.) найхолод-
нішим був січень 1987 р., а найтеплішим – серпень 
2010 р. У серпні 2010 р. зафіксований абсолютний мак-
симум температури повітря для Канева – +40,1°С.  

За багаторічний період спостережень зберігається 
тенденція поступового підвищення середньої місячної 
температури повітря у січні та липні. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА КАНЕВА  

В СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
В работе рассматриваются климатические особенности многолетнего хода средней месячной температуры воздуха на метео-

рологической станции Канев. Проведено сравнение изменений температуры воздуха за последние 20 лет с климатологической стан-
дартной нормой (период 1960-1991 гг.). Построены графики многолетних изменений температуры воздуха. Определены годы с ано-
мальной температурой воздуха.  

Ключевые слова: температура воздуха, многолетние изменения температуры воздуха. 
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CHARACTERISTICS OF THE TEMPERATURE REGIME OF THE KANEV  

IN THE CONTEMPORARY CLIMATE CONDITIONS 
In this work the climatic features of the mean monthly air temperature at meteorological stations Kaniv are considered. The air temperature 

changes over the past 20 years with climatological standard norm (period 1960-1991 years) are compared. The graphs of perennial changes in air 
temperature are built. The years with abnormal temperatures are defined. 

Keywords: air temperature, perennial change of air temperature. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙБІЛЬШОЇ МІСЯЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ 

 
Отримано характеристику найбільшої місячної кількості атмосферних опадів за даними спостережень на 40 станці-

ях України протягом окремих місяців року за період 1991-2013 рр., а також українській антарктичній станції з 1986 р. 
Практично на всіх розглянутих станціях (36 з 40) був перекритий багаторічний місячний максимум опадів. Найбільші 
зміни по території у максимальній місячній кількості опадів відбулися у окремі місяці теплого періоду року. Найменші 
зміни відзначені у січні, жовтні, листопаді. При порівнянні двох десятиліть виявлено, що найбільше випадків з макси-
мальною місячною кількістю опадів на більшості станціях відмічалося у 2001-2013рр., особливо у лютому та грудні, а 
також березні, червні, серпні та жовтні – на 70. На станції Київ багаторічні величини місячного максимуму опадів були 
перекриті у березні, вересні 2013р., та грудні 2012 р. У десяти місяцях з дванадцяти найбільша місячна кількість опа-
дів відмічалася впродовж періоду 2001-2013 рр. Додатній тренд атмосферних опадів на українській антарктичній ста-
нції утворився в першу чергу за рахунок почастішання сильних опадів.  

Ключові слова: зміни клімату, максимальна кількість опадів, сильні опади, небезпечні явища, циркуляция атмосферы. 
 
Стан проблеми. У сучасний період найбільшого 

глобального потепління клімату гостро постає питання 
про збільшення сильних атмосферних опадів, які від-
повідають критеріям небезпечних та стихІйних явищ 
(НЯ та СГЯ) [1-3]. Значна кількість небезпечно силь-

них опадів в Україні пов'язана з циклонічною діяльніс-
тю, яка зазнала суттєвих змін на рубежі ХХ-XXI ст. 
Надмірні опади складають велику частину місячної 
кількості опадів, особливо у літній період. Іноді такі 
опади мають особливо небезпечні наслідки, з утво-
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