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Егорова Т.М., Мельник П.П. Эколого-геохимическая оценка агролан-
дшафтов Украины в системе рационального природопользования 

Разработана система мероприятий рационального природопользования, которая 
учитывает состояние комплексного распределения тяжёлых металлов и уровень экологи-
ческой опасности компонентов агроландшафтов. Рекомендации направлены на сохране-
ние природной саморегуляции почв, вод, донных отложений в условиях опасного техно-
генного загрязнения. Медико-профилактические мероприятия для населения и диффе-
ренциация экономической оценки сельскохозяйственных земель основаны на количе-
ственных эколого-геохимических параметрах ландшафтов. 

Ключевые слова: экологическая геохимия, суммарный показатель загрязнения, аг-
роландшафт, функциональное зонирование, рациональное природопользование. 
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We developed a system of environmental management, which takes into account the sta-
tus of the integrated distribution of heavy metals and components of the agro-ecological danger 
level. The recommendations are aimed at protecting the natural self-regulation of soil, water, 
bottom sediments in a dangerous man-caused pollution. Health prevention activities for popula-
tion and differentiation of economic evaluation of agricultural land based on quantitative eco-
logy-geochemical parameters. 

Keywords: environmental geochemistry, cumulative pollution, farmland has zoning, envi-
ronmental management. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОН  
НА ПРОЦЕСИ КЛІМАТОУТВОРЕННЯ У МІСТАХ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Проведено аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення в міс-
тах в умовах глобальної зміни клімату (глобального потепління). Визначено можливі 
шляхи щодо покращення комфортності проживання та праці населення міст у цих умо-
вах за рахунок створення мікрокліматичних зон. 

Ключові слова: кліматична ситуація; містобудівні фактори; місцевий клімат; факто-
ри взаємозв'язку міста і зелених насаджень; шляхи зниження негативного впливу гло-
бального потепління. 

Мета дослідження – визначити заходи, що дають змогу забезпечити тем-
пературні комфортні умови для проживання та праці в містах за підвищення се-
редньорічної температури. 

Об'єкт дослідження – клімат міста. 
Предмет дослідження – шляхи зменшення негативного впливу високих 

температур на життєдіяльність міста. 
Методи дослідження: спостереження; гіпотетико-дедуктивний метод. 
Результати дослідження. Визначено шляхи зменшення негативного впли-

ву глобального потепління на здоров'я людей та навколишнє середовище у місті. 
Глобальне потепління – це прогресуюче поступове підвищення температу-

ри поверхні Землі, що пов'язано з парниковим ефектом і призводить до зміни клі-
мату у глобальних масштабах. Однак, за даними багатьох вчених світу, дійсні при-
чини глобального потепління невідомі. Загалом потепління – це загальна усеред-
нена тенденція й зміна температури відбувається нерівномірно залежно від сезону 
та місцевості, понад це, місцями, в деякі сезони клімат навіть стає холоднішим. 

За останню 100 років температура повітря над сушею зросла, за різними 
оцінками, в середньому, більш ніж на 0,5 оС. За даними доповіді Міжнародної 
групи експертів з питань зміни клімату це зростання становить за визначений пе-
ріод 0,74±0,18 oC [5]. Оцінки, отримані за допомогою кліматичних моделей, на які 
посилається Міждержавна група експертів по зміні клімату (МГЕЗК), свідчать, 
що в XXI ст. середня температура поверхні Землі може підвищитися на величину 
від 1,1 °C до 6,4 °C [5]. Кліматична ситуація будь-якої місцевості може бути оха-
рактеризована на трьох рівнях: мікроклімат; мезоклімат; макроклімат. Мікроклі-
матичні зони міста дають змогу підвищити комфортність міського населення, що 
знаходиться на цій території. 
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Мікроклімат – це клімат на рівні організмів. Його вивчення має виявити 
значення середовища для організму чи угруповання організмів. Він формується 
внаслідок взаємодії сонячної радіації з природними факторами великого масшта-
бу. Мікроклімат об'єднує фізичні явища, що відбуваються в безпосередній близь-
кості до ґрунтової поверхні на висоті росту людини (до 2 м), посилюючись в мі-
ру наближення до ґрунтового покриву [1]. І якщо поза межами міста клімат регі-
ону на всіх трьох рівнях визначається природними факторами, то в місті, в місь-
кому середовищі, вирішального значення набувають містобудівні фактори, заз-
начені на рис. 1 [2]. 

 
Рис. 1. Основні містобудівні фактори 

На окремих вулицях і площах міста створюються своєрідні мікрокліматич-
ні умови, що визначаються міською забудовою, покриттям вулиць, розподілом зе-
лених насаджень. Технологічні процеси, міський транспорт змінюють газовий 
склад атмосфери, впливаючи на її стан. У зв'язку з цим над містом істотно змі-
нюється метеорологічний режим і утворюється свій особливий місцевий клімат: 

● на 20 % зменшується надходження прямої сонячної радіації до поверхні; 
● внаслідок ефективного випромінювання окремих ділянок поверхні міста, в 

ньому утворюються "острови тепла", в яких частина техногенного тепла може 
доходити до половини радіаційного. Температура повітря в місті з огляду на це 
може бути вищою за навколишню на 15 %; 

● внаслідок наявності ядер конденсації, аерозолів в повітрі, кількість атмосфер-
них опадів в місті може збільшуватися взимку до 50 %, влітку – до 15 %; 

● порівняно з передмістям, в добовому ході опадів спостерігаються два максиму-
ми: раннього ранку та раннього вечора; 

● поверхневий стік атмосферних опадів з міської території через штучні покриття 
у кілька разів перевищує стік з ґрунтових покривів передмість; 

● повітря над містом сухіше, в середньому, на 10 %, досягаючи відносної воло-
гості до 35 % в літні вечори, якщо вулиці не поливають; 

● повторюваність туманів в промисловому місті може бути в 2 рази вищою, ніж в 
його окрузі. 
Мікроклімат міських територій, поряд з загальнометеорологічними фак-

торами, визначається головним чином вітровим режимом, особливостями і ха-
рактером підстилаючої поверхні. В умовах глобальної зміни клімату, для забез-
печення температурних комфортних умов під час планування міст, на наш пог-
ляд, потрібно здійснювати такі заходи: 

● планувати та проводити планове озеленення міста, враховуючи, що найбільш 
комфортний мікроклімат формується саме в зеленій зоні. Ділянки з густим на-
садженням дерев забезпечують 80 % затінення, завдяки чому формується пос-
тійний та прохолодний мікроклімат протягом цілого дня. Функції зелених наса-
джень в місті зазначено в табл. [3]; 

● під час озелененя придомової смуги передбачати можливість вертикального 
озеленення стін південної та південно-західної орієнтації; 
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● взяти під жорсткий контроль як влади, так й громадськості питання забудови 
(реконструкції) центру міста та старих районів, яку намагаються проводити за 
рахунок знищення зелених насаджень; 

● під час будівництва зони проїздів і тротуарів використовувати бетонні покриття 
замість асфальтових; 

● для обладнання майданчиків для відпочинку використовувати бетонні покриття 
або ґрунтові, покращені додаванням піску [2]. 

Табл. Функції зелених насаджень у місті 
Функції зелених насаджень у місті 

Екологічні Соціальні Історико- 
культурні Економічні Містобудівні 

очищують  
повітря 

забезпечують 
місця для відпо-
чинку 

мають історико-
культурне  
значення 

збільшують вар-
тість нерухо-
мості розташо-
ваної поряд 

формують архітек-
турно – плануваль-
ну структуру 

зменшують зли-
вові стоки і на-
вантаження на 
міські каналізації 

дають можли-
вість для заняття 
спортом 

сприяють при-
току інвестицій, 
зменшують без-
робіття 

є елементом інже-
нерної інфраструк-
тури міста 

регулюють місь-
кий мікроклімат, 
стабілізують тем-
пературу і воло-
гість 

забезпечують 
умови для спіл-
кування людей 
різного віку 

сприяють ство-
ренню позитив-
ного образу міс-
та 

забезпечують зеле-
ні розриви в місь-
кому просторі, за-
повнюють санітар-
но – захисні смуги 

забезпечують міс-
ця існування рос-
лин і тварин, збе-
рігають біорізно-
маніття 

забезпечують 
проведення різ-
номанітних 
культурних захо-
дів 

забезпечують 
можливість пере-
роблення мертвої 
органіки і форму-
вання міських 
ґрунтів 

представляють 
значний науко-
вий інтерес, нав-
чальну базу; 
створюють по-
чуття зв'язку з 
природою всере-
дині міста 

створюють  
почуття прина-
лежності  
до минулого 

роблять внесок 
у формування 
туристичної 
привабливості 
міста 

 

Фактори взаємозв'язку міста і зелених насаджень подано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фактори взаємозв'язку міста і зелених насаджень 

Зелені насадження є за своєю участю у формуванні міського середовища 
поліфункціональними, виконуючи, крім архітектурно-планувальної i естетичної 
функції, ще й санітарно-гігієнічну, інженерно-захисну, рекреаційну тощо. Цілес-
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прямоване використання цієї поліфункціональності зелених насаджень знахо-
дить також відображення ще й у двох сучасних тенденціях: концентрації i більш 
детальній проробці системи розміщення насаджень у проектах генеральних пла-
нів міст; комплексному розвитку зелених зон. 

Пошук комфорту у літню спеку під наметом дерева чи групи дерев зумов-
лений потребою людського організму у регулюванні теплообміну. Це ж сто-
сується i комфортних відчуттів взимку, коли людина знаходить затишок у парку, 
зменшуючи цим самим тепловіддачу. 

За результатами досліджень, сонячна радіація затримується рослинністю 
у молодому дубняку на 96,8 %, у сосняку на 96 %, змішаному лісі з ялини, дуба i 
тополі на 98 %, а в густому ялиннику – на 99 %. У разі горизонтальної зімкненос-
ті крон, що дорівнює 1,0, під їх намет надходить менше 10 % сонячної радіації 
від тієї, що попадає на відкритий простір. Рослинна асоціація створює свій фіток-
лімат. Він може бути для живої істоти комфортним або ж дискомфортним. З ог-
ляду на це важливого значення набуває знання особливості структурної архітек-
тоніки насаджень. Роль структурної архітектоніки паркових фітоценозів відобра-
жено на рис. 3 [4]. 

3імкнений намет не лише затримує сонячну енергію, але й створює пере-
пони для випромінювання з поверхні ґрунту. Під деревним наметом пряма со-
нячна радіація навіть у найбільшу спеку практично не відчувається, оскільки во-
на нижча порогу відчуття (0,97 кал/см2 на хвилину). Зменшення зімкненості на-
мету збільшує радіацію залежно від пори року i періоду дня від 5 % до 10 %. От-
же, фітомеліоративні заходи, спрямовані на поліпшення комфортності клімато-
пу, полягають в оптимізації біофізичних параметрів паркового фітоценозу: його 
складу, структури i динаміки. 

 
Рис. 3. Роль структурної архітектоніки паркових фітоценозів 

Кліматична неоднорідність України потребує індивідуального підходу до 
формування зелених насаджень. Наприклад, у південних районах рекомендують 
висаджувати високі дерева із щільними кронами, здатними затінювати газони, 
паркові дороги, майданчики для відпочинку, спортмайданчики, запобігати перег-
ріву стін архітектурних i інженерних об'єктів. 

Отже, можливими шляхами зниження негативного впливу глобального 
потепління на здоров'я людей та навколишнє середовище у місті є індивідуаль-
ний та колективний методи. До індивідуального належать використання відпо-
відного одягу, проте використовувати одяг з якісних натуральних тканин можуть 
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собі дозволити не всі люди, тому актуальним є колективний метод: формування 
мікрокліматичних зон міста планувальними та архітектурними прийомами. Про-
цеси озеленення міст й охорони зелених насаджень в них не потребують міжна-
родних угод і конвенцій. Більшість заходів залежить від життєвої позиції міської 
влади та громади. Тому вже сьогодні у всіх населених пунктах можливо прово-
дити заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу глобального потеп-
ління. При цьому великих фінансових затрат вони не потребують, але спроможні 
істотно позитивно вплинути на комфортність проживання населення. 
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Артамонов Б.Б. Анализ влияния микроклиматических зон на про-
цессы климатообразования в городах в условиях глобального изменения 
климата 

Проведен анализ влияния микроклиматических зон на процессы климатообразова-
ния в городах в условиях глобального изменения климата (глобального потепления). Оп-
ределены возможные пути по улучшению комфортности проживания и работы населе-
ния в данных условиях за счет создания микроклиматических зон. 

Ключевые слова: климатическая ситуация; градостроительные факторы; факторы 
взаимосвязи города и зеленых насаждений, пути снижения негативного влияния глобаль-
ного потепления. 

Artamonov B.B. Analysis of influence of microclimatic areas on the proces-
ses of climate formation in cities in the conditions of global climate change 

The analysis of impact of micro-climatic zones on climate formation processes in the citi-
es in conditions of global climate change (global warming) has been carried out. The possible 
ways to improve the comfort of living and working conditions of the urban population in these 
conditions by creating microclimatic zones have been identified. 

Keywords: climatic situation; urban planning factors, local climate, factors of relations 
between the city and planted vegetation, ways to reduce the negative impact of global warming. 
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СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ КОАДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 
ДЕРЕВНИХ РОСЛИН І КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ 

Висвітлено стан дослідженості питання коадаптивної системи деревних рослин і 
ксилотрофних грибів. Проаналізовано роль і функції ксилотрофів у генезисі природних 
лісів і культурфітоценозів. Розглянуто основні закономірності консортивних зв'язків афі-
лофороїдних грибів у лісових екосистемах. 


