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ВСТУП 

Загальне землезнавство — одна з фундаментальних на
вчи льних дисциплін у системі географічної освіти. Роль цього 
•яжливого географічного предмета невпинно зростає з екологі-
впцією освіти на всіх її рівнях, потребою розробки заходів з 
охорони природи нашої унікальної планети і впровадження їх 
у not сфери людської діяльності. 

Об'єктом вивчення землезнавства є географічна оболонка 
Вемлі — зовнішній шар планети, в якому стикаються, взаємо-
Вропикають і взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, 
цтмоефера і біосфера. Формування і розвиток оболонки відбу-
іиються під одночасним впливом внутрішніх і зовнішніх сил 
Ви млі. Постійна взаємодія ендогенної енергії, джерелом якої є 
внутрішнє тепло Землі, з екзогенною сонячною енергією ро
бить усі фізико-географічні процеси в оболонці надзвичайно 
Ви мруженими і різноманітними; ці процеси перебувають у по
вії іі і юму розвитку. 

Географічна оболонка є колискою життя на Землі. Лише на 
Цепному етапі її еволюції змогли виникнути живі організми. 
Вершиною розвитку біосфери стала поява людини. Згодом під 
ішшіюм господарської діяльності людини змінився природ
ний розвиток як окремих компонентів, так і оболонки в ціло
му. Нині антропогенний вплив на навколишню природу досяг 
Хвчунаних масштабів і проявляється в усіх куточках планети. 

Сушений екологічний стан став реальною загрозою для здо
рового існування людей в багатьох регіонах планети і навіть у 

7 



Вступ 

деяких країнах в цілому. Серед них, на жаль, слід назвати й 
Україну. Тому зараз дуже важливе значення мають узагаль
нення результатів комплексних досліджень антропогенного 
впливу на довкілля, пізнання і реалізація можливостей управ
ління глобальними процесами з метою збереження навколиш
ньої природи, відвернення екологічної катастрофи. 

Систематична і всезростаюча експлуатація людством при
родних ресурсів призвела до глобальних негативних змін, а 
місцями і незворотних перетворень у природі. Тому земле
знавство глибоко і всебічно аналізує наслідки, до яких призве
ло втручання людства у навколишню природу. Дослідженню 
цієї складної проблеми допомагають дані численних моніто-
рингів, що здійснюються в різних куточках світу. 

Сучасне землезнавство розв'язує ряд складних проблем вза
ємовідносин людини і природи шляхом створення науково 
обґрунтованих теоретичних розробок і втілення практичних 
заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища 
та його покращення. Проте в багатьох випадках є тільки здо
гадки щодо можливих наслідків від втручання у природні про
цеси з метою поліпшення чи конструктивного перетворення 
несприятливої природи окремих регіонів Землі. Шлях до роз
в'язання проблеми криється у більш досконалому вивченні 
природних умов і ландшафтів різних територій. 

Завдання сучасного землезнавства — виявляти і вивчати за
гальні закономірності розвитку природи, що відбивають 
взаємозв'язки та взаємозумовленість її складових компонен
тів і завдяки яким вона функціонує як органічне ціле. Ці спе
цифічні географічні закономірності не вивчає жодна інша на
ука. Вони, як і всі закони природи, об'єктивні й не залежать 
від волі людей. Але людина може пізнати закони природи й 
опанувати їх. 

Розглядаючи природу як єдине взаємопов'язане і взаємо-
обумовлене ціле, підручник націлює читача на вивчення гео
графічних законів розвитку природи і способів оволодіння 
ними з метою використання їх у практичній діяльності. Особ
лива увага приділяється сучасним екологічним проблемам 
охорони навколишнього середовища в умовах інтенсивної гос
подарської діяльності. «.„,<, і.,(.-. •!,: ,»ад<5.і;т 
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Глава 1 
ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ 
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 

7 
1.1. Зародження географії в давньому світі 

Ннзва "географія" походить від грецьких слів ge— Земля і 
gmphd— писати. Першим використав її в науковій літературі 
Дйніп.огрецький учений Ератосфен. Сталося це у III ст. до н. є. 
Проте було б помилково вважати, що географія виникла саме в 
foft чпс. Люди задовго до Ератосфена виявляли інтерес до 
діаннмня природи своєї місцевості, відкривали і обживали все 
МОЛІ ііемлі. Географія починається разом з історією людини, а 
роипиток її триває весь час. 

И епоху первіснообщинного суспільного ладу наукової гео-
Грнфії не було, бо не існувало науки взагалі. Та примітивні гео-
Грифі чиї відомості почали нагромаджуватись уже в ті далекі 
Чиеи. Саме життя примушувало первісних людей пізнавати 
Природу місцевості, де вони проживали, і використовувати ці 
ІНиппя в боротьбі за існування. Інакше кажучи, географія по-
Чиимсться з перших пізнань первісними людьми свого оточен
ім, їхня здібність орієнтуватись, малювати примітивні плани 
Ин корі дерев тощо, як і тодішні географічні уявлення, гідна 
йццину. Але то була передісторія. 

Іоторія наукової географії починається в епоху рабовласни
цького суспільного ладу, коли виробничі відносини досягли 
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Глава 1 

досить високого рівня і створили основу для утворення вели
ких держав, які вели торгівлю з іншими народами й організо
вували військові походи у віддалені землі. Географічні знання 
досягли найбільшого розвитку у народів Передньої Азії (ассі-
ро-вавилонян, персів), Єгипту, потім — Стародавньої Греції та 
Стародавнього Риму. І хоча донині збереглися лише деякі з 
творів древніх мислителів, філософів, поетів, зміст їх дає мож
ливість судити про рівень знань людей того часу, об'єктивно 
оцінити багатовіковий шлях географії від примітивних уяв
лень первісних людей про навколишній світ до наукового ви
вчення Землі та з'ясування суті окремих природних явищ і 
процесів. 

Першим літературним географічним документом можна 
вважати величну епічну поему "Одіссея". Написана вона ле
гендарним давньогрецьким поетом Гомером, як гадають, у 
VIII—VII ст. до н. е. В "Одіссеї" подано географічний опис окре
мих районів відомого тоді світу. Варто зауважити, що і сьогод
ні географи-історики ще не в змозі ідентифікувати місцевість, 
де мандрував Одіссей на шляху до свого дому, в Ітаку, після 
падіння Трої. Є підстави вважати, що Гомером описано Мес-
сінську протоку, острови поблизу узбережжя Африки або які-
небудь інші нині добре відомі території. 

Першим ученим Стародавньої Греції, який зайнявся ви
мірюванням і визначенням місцеположення об'єктів на повер
хні Землі, був Фалес Мілетський (близько 625—547 pp. до н. е.). 
Його захоплювали таємниці Всесвіту, і він стверджував, що 
все у світі створено з різних форм води. Фалес уявляв собі Зем
лю у вигляді диска, що плаває на воді. 

Сучасник Фалеса Мілетського Анаксімандр (610—547 pp. 
до н. є.) познайомив давніх греків з гномоном, який становить 
собою стержень, вертикально закріплений в центрі дна напів
круглої чаші. На цьому дні регулярно відмічають положення 
Сонця за довжиною і напрямом тіні від стержня. За допомогою 
гномона можна визначити полудень, напрямок північ — пів
день або простягання на місцевості меридіана (від лат. тегі-
dianus — полуденний), дні рівнодень і сонцестоянь, а отже, і 
зміну пір року. Гномон також використовувався як сонячний 
годинник, а в далеких океанічних подорожах і для визначення 
приблизної широти місцевості. 
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Лнаксімандр, на думку грецьких учених, намалював першу 
КАрту світу з використанням масштабу. На карті Анаксіманд-
рй посередині була розміщена Греція, яку оточували відомі 
Гронам землі Європи і Азії, що омивалися водами океану. Сто-
ООішо піктографічних "карт" міст, складених у державі шу-
мпрів ще у 2700 р. до н. е., то на них масштаб не використову-
і іися. Весь світ на цих картах обмежувався Месопотамією. 

Основоположником історичної географії називають давньо
грецького вченого Геродота (484—425 pp. до н. е.), який здійс
ним спробу відтворити минулу географічну реальність і просте
жити географічні зміни в часі. Геродот багато мандрував. Він 
здійснив подорожі узбережжям Середземного моря до півден
ної Італії, побував у Вавилоні і Єгипті, плавав по Нілу та по 
Понту Евксінському (Чорному морю), досягши гирла Істра 
(Дунаю). Звідси Геродот подався пішки у захоплюючу подорож 
І долини Дніпра і Дону. Згодом в його працях знайшли відоб
раження особисті спостереження про особливості природи міс
ця ностей, які він відвідав, зокрема Північного Причорномор'я. 
В Скіфії Геродота найбільше вразили численні ріки, тому він 
Описав їх особливо детально, мальовничо і цікаво. Наведемо 
для прикладу його подорожні замітки про Борисфен — так тоді 
називався Дніпро: "Борисфен — найбільша з рік Скіфії після 
Істра. На наглу думку, він найбільш плодовитий не лише між 
скіфськими ріками. Він має найкращі і найпридатніші для ху
доби пасовиська, він же має щонайбільше доброї риби. Вода з 
цього найприємніша для пиття; він пливе чистий між іншими 
каламутними. Над його берегами найкращі посіви; в місцях, 
до не сіяно, родить висока трава. У його гирлі нагромаджуєть
ся сама по собі величезна кількість солі. У ньому водяться ве
ликі риби без кісток, що звуться антакеї, й багато іншого, гід
ного подиву... Лише у цієї ріки, та ще у Нілу, я не можу вказа
ти місць, звідки вони витікають". 

Геродот зумів правильно пояснити деякі природні процеси, 
Що відбуваються на Землі. Так, він справедливо вважав, що де
льта Нілу утворена відкладеннями цієї ріки в Середземному 
Морі. Використовуючи розроблені ним методи досліджень істо
ричної географії, він реконструював давню берегову лінію і по
казав, що багато міст, які були колись портами, знаходяться 
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зараз далеко від узбережжя. Подібні явища спостерігалися і на 
інших ріках. Він також констатував, що вітри дмуть із холод
них місць в більш теплі. Таким чином, Геродот встановив 
зв'язок між температурою повітря і напрямком вітру. 

Греки античного періоду подорожували в невідомі землі не 
тільки суходолом, а й здійснювали далекі плавання вздовж бе
регів Егейського і Середземного морів, а інколи виходили на
віть у прибережні води Атлантичного океану. На основі досвіду 
плавань морськими мандрівниками складалися перипли — 
примітивні географічні описи узбереж. У них відмічалися умо
ви плавання, давалися вказівки з навігації, наводилися від
стані, рекомендовані курси, небезпечні місця, повідомлялися 
деякі відомості про населені пункти, прибережні народи, пред
мети торгівлі тощо. По суті перипли були лоціями, вони від
повідали потребам каботажного (прибережного) плавання. Ці
каво, що в периплі Скілака (VI—V ст. до н. є.) подається навіть 
частковий опис морського шляху в Індію, а в периплі Піфея 
(IV ст. до н. є.) наведено дані про подорож до Шетландських 
островів і згадується про існування ще далі на північ невідомої 
нам країни Туле, де ніч або день можуть тривати більше доби; 
отже, мова йде про заполярні території, які зараз належать 
Данії або Норвегії. 

Жерці ранніх цивілізацій зібрали велику кількість даних 
про місцезнаходження і рух небесних тіл. На цій основі вави-
лоняни вперше розробили та запровадили в себе дванадцятимі-
сячний календар та семиденний тиждень, а ассірійці висунули 
ідею про вплив Місяця і зірок на людські справи — систему 
уявлень, яка відома нам як астрологія. 

Геродот із розмов з єгипетськими жерцями довідався про ре
зультати морської подорожі фінікійців (їхня батьківщина зна
ходилася на території сучасного Лівану), яка була споряджена 
на початку VI ст. до н. є. за наказом фараона Нехо II. Метою 
експедиції було здійснення плавання на кораблях вздовж бере
гів Лівії, тобто Африки. Кораблі фінікійців прослідували через 
Червоне море і попливли далі на південь вздовж берегів конти
ненту. При наставанні осені моряки виходили на берег, де засі
вали землю зерном і дочікувалися жнив, після збирання вро
жаю знову пливли далі. На третій рік вони, обігнувши Афри-
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иу, пройшли Геркулесові стовпи (Гібралтарську протоку) і у 
UU6 р. до н. є. повернулися через Середземне море до Єгипту. 
Таким чином, ця експедиція на практиці довела, що Лівія пов
ністю оточена водою. Правда, Геродот, який записав повідом
леним жерців про це далеке плавання, вважав неймовірним 
ТОЙ факт, що коли фінікійці знаходилися біля південної окраї
ни Лівії і йшли курсом на захід, то Сонце розташовувалося 
праворуч. Але якраз саме ця незвична обставина, яка супере
чили тодішнім знанням і є можливою тільки в Південній пів-
кулі, — головне підтвердження того, що кораблі дійсно обігну
ли Африку. 

Приблизно в 470 р. до н. є. було здійснено морську подорож 
фін і кійців під керівництвом Ганнона. Експедиція була споря
джена в Карфагені з метою заснувати торгові факторії та ко
дой ії на атлантичному узбережжі Лівії. Ганнон детально запи
тував все, що він бачив, так що весь прокладений ним шлях 
Можна нанести на карту. Проминувши Геркулесові стовпи, ко-
ріблі повернули на південь. Недалеко від сучасного портового 
Міста Сафі в Марокко вони пройшли лагуну, біля якої паслися 
влони. Південніше Ганнон заснував на одному з островів посе
ления Керна, з якого здійснив два плавання ще далі на південь. 
ПІД час другого плавання він досяг острова Шербро, розташо-
Ійіюго напроти сучасного міста Фрітауна в Сьєрра-Леоне, тоб-
fo майже на 7° пн. ш. Тут мандрівники несподівано побачили 
"диких чоловіків і жінок, тіла яких були вкриті волоссям". 
Нш-правді це були, як пізніше з'ясувалося, горили. Нині вчені 
ішіжають цей вид мавп одним з найближчих давніх прароди
чі п людини. 

Яка Земля — кругла чи плоска? Оскільки весь видимий го-
ринонт має вигляд завжди обмеженого чіткою лінією кола, то 
Природно, що і найдавніші уявлення про Землю найчастіше 
вводилися до її порівняння з кругом. Люди часів Гомера і 
близьких до них століть уявляли собі Землю у вигляді диска 
ибо, точніше, круглого випуклого щита, що омивається океа
ном. Останній у свою чергу зображали у вигляді великої ріки, 
яка обтікає земний диск і служить джерелом води на землі. 
Води ці проникають нібито з ріки-океану в підземні глибини і 
•иходять потім з отворів у суші на її поверхню у вигляді дже-
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рел. Суша, що омивалась океаном, була відома тоді лише в тих 
землях, які оточували Середземне і Чорне моря. На окраїнах 
диска знаходилися землі невідомі і недоступні. Але вже в гли
бокій давнині утвердився звичай ділити обжиту Землю на три 
частини, яким були дані назви — Європа, Азія і Лівія. Поділ 
цей проводився через Егейське море, де назва Азія означала 
східну сторону, а Європа — західну сторону. Початково ці на
зви стосувалися лише островів і західного узбережжя Малої 
Азії (сторона, де сходить Сонце) і материкової Греції (сторона, 
де заходить Сонце). Поступово кожна з назв поширилась і на 
інші частини території відповідного континенту. Границя між 
Азією і Європою умовно проходила в давнину по р. Фазис 
(Ріоні), пізніше по р. Танаїс (Дон). Останній виконував роль та
кої до XVIII ст. Між Азією та Лівією границя проводилася спо
чатку по Нілу, пізніше — по Червоному морю. 

Відголоси зображення Землі у вигляді диску, що плаває на 
воді, ми знаходимо і на середньовічних так званих Т-подібних 
колесовидних картах. Так вони називалися тому, що всередині 
округлої суші чітко вирисовувалася літера "Т", яка зображала 
водні масиви. Вертикальна частина "Т" позначала Середземне 
море, а горизонтальна на її вершині — Егейське і Чорне моря з 
лівого боку, р. Ніл і Червоне море з правого. Центром обжитого 
світу, що знаходився вище горизонтальної частини "Т", був 
Єрусалим. Карти орієнтувалися не на північ, а на схід (звідки 
з'являлося Сонце), бо тут, за межами населеного світу, вважа
лося, знаходився рай. Ці карти відомі ще під назвою "монас
тирських карт", бо вони складалися вченими, які працювали в 
монастирях. 

Зображення Землі у вигляді кола довго залишалося найпо
ширенішим, але серед деяких грецьких філософів і вчених 
воно було визнано як таке, що не відповідає дійсності. Так, Ге
родот насміхався над звичайними уявленнями, що Земля схо
жа на правильний диск. На його думку, границі землі невідо
мі, тільки на заході вони обмежені океаном. Ідея кулястості 
вперше була обґрунтована Піфагором і його школою на основі 
лише теоретичних положень. Земля повинна мати найдоско
налішу форму, а такою вони вважали саме кулю. 

14 



Історія географічних відкриттів та досліджень 

Важливі докази кулястості Землі зумів навести Аристотель 
(384—322 pp. до н. е.). Він звернув увагу на те, що під час мі
сячних затемнень Земля відкидає на поверхню Місяця коло
подібний край тіні. Крім того, вказував учений, вигляд зоря
ного неба при русі по меридіану на значну відстань змінюється, 
що може відбуватися лише в тому випадку, якщо спостерігач 
Переміщується по випуклій сфері. 

Якщо Земля — куля і Сонце обертається навколо нього, зна
чить в тих місцях, де Сонце опиняється прямо над головою, по
винно бути дуже жарко. Приблизно так розмірковуючи, Арис
тотель дійшов помилкового висновку про неможливість життя 
людей на екваторі, а також біля полюсів, де панує вічний хо
лод. Люди можуть населяти тільки помірну зону, розташовану 
між тропічною і полярною зонами. Населена частина Землі 
була названа Ойкуменою. Незважаючи на помилковість цього 
твердження, слід відзначати тверду переконаність Аристотеля 
і тому, що повинна бути і південна помірна зона, але люди Пів
нічної півкулі ніколи не зможуть її досягти через нестерпну 
опеку в тропічний зоні. Багато античних учених, які поділяли 
думку Аристотеля про існування південної помірної зони, були 
впевнені в тому, що вона необжита, оскільки тамтешнім лю
дям-антиподам доводилося б ходити вниз головою. 

Аристотель написав книгу "Метеорологія", в якій викладені 
фізико-географічні уявлення античних учених про природу 
оемлі. Цю книгу можна розглядати як першу наукову працю із 
йягальної географії. В ній описано причини кругообігу води, 
вулканічні явища, водний режим деяких рік тощо. 

Ім'я Ератосфена (близько 276—194 pp. до н. є.) навічно 
увійшло в географічну літературу як ім'я людини, котра впер
ит виконала з досить високою точністю обчислення розмірів 
Яомлі. Ератосфен написав книгу "Географічні записки", в якій 
ріп розповідає про Ойкумену, дає характеристику Європи, Азії, 
Лінії та п'ятьох кліматичних зон: жаркої, двох помірних і двох 
холодних. За заслуги в становленні і розвитку географії Ера
тосфена часто називають "батьком географії". 

Через кілька десятиріч Посідоній (135—51 pp. до н. є.) здій
снив повторне вимірювання розмірів Землі. Використовуючи 
вхожий з Ератосфеновим метод, він одержав приблизно на одну 
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третину менші розміри довжини кола Землі та її радіуса проти і 
близьких до істини даних попереднього дослідника. Як це над 
парадоксально, допущені ним грубі помилки у визначенні роз-?! 
мірів Землі зіграли в майбутньому певну роль у відкритті Аме
рики. Справа в тому, що Христофор Колумб, задумуючи добра
тися морським шляхом до країни прянощів і золота — Індії, 
виходив з розмірів Землі, одержаних Посідонієм, і вважав, що 
відстань, яку йому доведеться подолати, пливучи на захід, не 
така вже велика. 

Важливий внесок у розвиток географії зробив Гіппарх (II ст. 
до н. е.). Йому належить заслуга розробки теоретичних основ 
визначення місцеположення будь-якого пункту на земній по
верхні. Він же першим розділив коло на 360 градусів. Гіппарх 
розробив широтно-довготну сітку для зображення поверхні 
Землі. Екватор, вказував він, — це великий круг, який ділить 
Землю на дві рівні частини, так само як і меридіани, що прово
дяться через полюси. Паралелі в міру наближення до полюсів 
стають все коротшими. Гіппарх винайшов більш простий і до
сконалий прилад для визначення широти — астролябію на за
міну гномону. Це був круг, розділений на 360 частин, в центрі 
якого розміщалася здатна до обертання стрілка. Підвішена на 
кораблі астролябія дозволяла визначити широту у відкритому 
морі шляхом вимірювання кута стояння Полярної зірки або 
Сонця над горизонтом. Гіппарху довелося першому зіштовхну
тися з проблемою зображення випуклої поверхні Землі на пло
щині. Зробити це непросто, бо сферична поверхня ніколи не 
лягає на плоску без спотворень: її необхідно розрізати або ви
тягнути в різних напрямах. Однак ученому вдалося створити 
ортографічну і стереографічну проекції, які були придатні для 
показу на карті лише однієї півкулі Землі. 

Страбон, географ та історик, який жив на рубежі старої та 
нової ер (64—63 pp. до н. є. — 23—24 pp. н. е.), написав 
17-томну "Географію", в якій узагальнив різноманітні геогра
фічні відомості своїх попередників. Переважали краєзнавчі 
ідеї: він досить детально описав різні райони відомого на той 
час світу. Зібрані ним дані про природу Європи, Азії, Африки 
призначалися як довідковий матеріал для державних чинов^ >| 
ників Римської імперії та військових діячів вищого рангу,)! 
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Проте урядові чиновники не зуміли скористатися цією багато
томною працею. Лише в VI ст. "Географію" Страбона було 
"відкрито", і з того часу вона стала цінною книгою для бага
тьох поколінь географів. 

К. Птолемей (II ст. н. е.) багато працював у галузі застосу
вання математики в географічних спостереженнях. Він вико
ристав сітку паралелей і меридіанів, створену Гіппархом; впер
ше зорієнтував карту північчю до верхньої рамки, ввів поняття 
про широту і довготу. Як основний (нульовий) меридіан він 
взяв лінію, що проходила в напрямку північ — південь через 
найбільш західні з відомих тоді островів — Канарські, або Ма
дейра. Складена Птолемеем карта світу базувалася на неточ
них даних Посідонія про розміри земної кулі, тому в ній 
викривлено справжні розміри суші та океану. Межі відомого 
європейцям світу на той час уже значно розширилися в порів
нянні з попередніми віками, старі уявлення про обжиту землю 
як про острів довелося відкинути і замість цього визнати, що 
тільки на заході земля обмежена морем. Птолемей уже знав, 

К, що Каспійське море не є затокою океану, що за Індією знахо
дь диться країна Хіна (Китай), звідки привозять шовк, що Ніл 
м;̂  бере початок біля Великих озер Африки, а в Східній Європі є 
Ц( велика ріка Ра (Волга), яка впадає в Каспій. Але водночас Пто-
Й лемей увів у науковий обіг і неправильні уявлення — напри

клад, що східний берег Африки повертає на схід і з'єднується з 
Південною Азією, перетворюючи Індійський океан у замкне
ний водний басейн. Далекою від дійсності була й геоцентрична 
система світу, описана Птолемеем у праці "Велика побудова". 

і В "Посібнику з географії" вченим узагальнено географічні уяв
лення дослідників давнього світу. 

1.2. Стан географії в середні віки 

Здавалося б, що успішний розвиток географії в попередні 
піки створив добрі передумови для її подальшого утвердження 
н суспільстві. Проте швидке поширення християнської релігії 
н Європі, глибока віра людей в біблійні оповідання змусили їх 
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Глава 1 

забути про наукові досягнення великих учених минулого. 
Зникло з лексикону навіть саме слово "географія". Вчені, що 
знайшли собі притулок у монастирях, не могли більше здійс
нювати самостійні спостереження та експерименти. Вони по
винні були зосередити свої зусилля на тлумаченні фактів, по
черпнутих з документальних джерел або взятих з реального 
життя, згідно з текстами Святого Письма. Так, поняття про ку
лястість Землі було відкинуто як логічно неможливе і таке, що 
не відповідає християнському світогляду. В зображенні Землі 
повернулися до давнього уявлення про круг, або, наслідуючи 
погляди середньовічного космографа Козьми Індикоплова 
(VI ст.), вважали, що Земля має чотирикутну форму і вдвічі 
більша в напрямі зі сходу на захід, ніж з півночі на південь. На 
цьому прямокутнику, в північній його стороні уявляли собі ви
соку гору, навколо якої ходить Сонце. Коли Сонце рухається 
перед горою, тоді встановлюється день, зайде воно за гору — 
наступає ніч. Влітку воно здіймається вище і залишається 
більшу частину часу перед горою. На сході від чотирикутної 
Землі лежить рай, з якого до неї течуть чотири ріки. Над Зем
лею знаходиться небо, верхня частина якого відокремлена пе
регородкою: там живе Бог і звідти ж іде дощ. Зі всіх сторін сві
ту дмуть на Землю навперемінно вітри, які приводяться в рух 
особливими духами — ангелами. 

Проте далеко не всі вчені вірили в таку наївну і просту будо
ву світу. Майже у всі часи знаходилися освічені люди (а в пе
ріод, про який йдеться, їх було дуже мало), які сповідували як 
незаперечну істину уявлення про сферичність Землі. Спад
коємцями античної освіченості стали арабські вчені. Вони у 
зв'язку з інтенсивною торгівлею, яку вели на просторах від Се
редземного моря до Китаю і Центральної Африки до р. Ками, 
складали описи різних країн, робили градусні вимірювання 
тощо. 

Дуже ймовірно, що араби навчилися користуватися компа
сом у китайців. До речі, стародавнім китайцям належать і де
які інші важливі технічні винаходи: виробництво паперу, дру
кування книг, серійне виготовлення карт, використання дощо-
і снігомірів, сейсмографів. 
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Арлби були чудовими мореплавцями, їхні кораблі плавали 
І І Індійському океану від Малайзійського архіпелагу до схід-
ЙИК віра РІВ Африки. До того ж деякі арабські вчені, на відміну 
ІІЛ Мроііейських, знали, що люди живуть і на екваторі, і по-
Ялииу під нього, а ті з білих мандрівників, які відвідували ці 
МІІЦЯі по перетворювалися в чорношкірих під впливом палю-
ЧИІ Променів Сонця. Але одночасно існували й інші думки, 
ІЙВЯОйлоні в різні часи навіть такими авторитетними вченими, 
ЯН Аристотель та Ібн Хальдун (1332—1406), зокрема, що кож-
І і йюдиіга в цих низьких широтах повинна стати чорною або 
Иіііть а горіти. 

Арабським ученим належить кілька важливих спостере
жень над кліматом. У 921 р. Аль-Балхі узагальнив відомості 
ІІгйтьох мандрівників про кліматичні явища в першому клі
матичному атласі світу. Масуді, який помер у 956 p. , проник 
Ш піндонь до сучасного Мозамбіку і дуже вдало описав мусони. 
У PRf» |). Мукаддасі (Макдісі) запропонував новий поділ Землі 
Щй чотирнадцять кліматичних районів. Він вперше виявив, що 
К/ІІМ/ІТ ;імінюється не тільки з широтою, а й у західному і схід
ному напрямах. Йому ж належить думка про те, що більша 
ВДгтиіш Південної півкулі зайнята океанами, а основні масиви 
ІушІ зосереджені в Північній півкулі. 

Інпічішй внесок в астрономію, геодезію і географію був зроб
ившій хорезмським ученим Біруні (973—1048). Він здійснив 
ІУву спробу обчислення розмірів Землі шляхом вимірювання 
Муті, під яким видно лінію горизонту з підніжжя і вершини 
ГОРИ. Йому належить ідея про геліоцентричну будову світу. 
ШрумІ намагався збагнути причини змін клімату; він виступив 
ірити гіпотези Птолемея про замкненість сушею Індійського 
•Мину. 

Ав і ценна (він же — Ібн Сіна) сприяв поглибленню знань про 
рвівиток форм земної поверхні. Вчений аргументовано довів, 
ЩО 1'ОРИ Середньої АЗІЇ безперервно РУЙНУЮТЬСЯ ВОДНИМИ ПОТО
ПАМИ І ріками, а найбільш високі вершини складені особливо 
Ііійкими до розмиву гірськими породами. Піднімаючись, 
ПрШ, вказував він, одразу ж починають зазнавати ерозії. Цей 
ІрОцес йде повільно, але безупинно. 
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Важливу роль в розширенні знань про земну поверхню зі
грали нормани — жителі Скандинавського півострова. їх у нас 
прийнято ще називати варягами. Нормани в IX ст. відкрили і 
колонізували Ісландію, в X ст. — Південну Гренландію, а на 
початку XI ст., в 1003 p., одне з невеликих суден під керуван
ням Лейфа Еріксона досягло східних берегів Північної Амери
ки. Хоча сталося це майже за 500 років до відкриття Америки 
Христофором Колумбом, проте європейцям, за винятком де
яких північних народів, стало відомо про це значно пізніше. 

Цінні географічні знання про особливості природи великих 
земель на Сході Європи були зібрані слов'янами. Східні сло
в'яни в IX—XI ст. створили могутню державу — Київську 
Русь. Культура Київської Русі, що розвивалася на самобутній 
стародавній основі, створеній слов'янським населенням Євро
пи, досягла в цей час високого рівня. Про це свідчать, зокрема, 
досить різнобічні географічні знання наших літописців. Перші 
письмові відомості географічного характеру наводяться в ос
новному, або початковому, літописному зведенні, що створю
валося до 1073 р. Ще більше географічної інформації міститься 
в "Повісті минулих літ" — письмовому зведенні, складеному в 
Києві у другому десятиріччі XII ст. і відомому під назвою "Лі
топис Нестора". 

У цьому літописі наводяться різноманітні, але не завжди 
точні географічні відомості про територію Русі приблизно до 
60° пн. ш. Так, у літописі описується великий вододіл, з якого 
на південь стікає Дніпро, що впадає у Понтське (Чорне) море 
трьома гирлами, на схід — Волга, що впадає 70 гирлами у Хва-
линське (Каспійське) море, на північ — Західна Двіна, що несе 
свої води до моря Варязького (Балтійського). Цей вододіл на 
Руській рівнині, що був вкритий незайманими лісами, мав тоді 
назву Оковського, або Волоковського, лісу. 

Дуже добре описується в літописі історичний шлях "із варяг 
у греки" — торговельний морський і річковий шлях, що 
зв'язував північ Європи з Середземномор'ям і частково прохо
див по ріках Руської рівнини. Опис кількох морських походів 
у "Повісті минулих літ" свідчить про те, що наші предки в IX— 
XI ст. уже мали значний досвід у мореплавстві. Плавання на 
човнах по Чорному морю вимагало знання погод них умов, 
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ІвоОл и востей конфігурації берегової лінії, морських течій 
fgni,o. 

У XII ст. від Київської Русі відокремилася Новгородська 
республіка, яка заволоділа всіма північними землями до Ура
лу, Новгородці здійснювали плавання по Студеному морю 
(ПІ и 11 і ч ігому Льодовитому океану), відкрили острови Нова Зем
ли, Мпйгач, шлях на Шпіцберген. Просування русичів на неві
домі суворі землі північного сходу продовжувалося у наступні 
атиліття, і почесну роль у цьому відігравали промисловці — по
мори, нащадки русичів, які оселилися на берегах Студеного 
Мир". 

Треба зазначити, що слов'яни, вікінги, інші народи трива
лий час нічого не чули про Аристотеля, Страбона, Птолемея і 
Вигптьох інших учених. Вони нічого не знали про їхні теоре-
їмцці концепції, у яких Земля розглядається як дім людини. 
Поширенню цінної наукової інформації перешкоджала при
родна ізольованість і мовні бар'єри між народами, які населя
ли Номлю навіть у межах одного континенту. 

11 роте в процесі нагромадження фактів про особливості при
роди своєї та прилеглої місцевості, зібраних тими чи іншими 
Мйроднми, зростав потяг до взаємного обміну набутим досвідом 
І иіііпання загальних відомостей про Землю. Розвитку цього ін-
і«ир»н-,у сприяли захоплюючі книги окремих мандрівників, в 
яких нони описали свої далекі подорожі. 

Я цих позицій особливо варто відзначити подорож до Китаю, 
яку ндійснили венеціанські купці брати Поло і син одного з них 
Мйрко. Аж чотири роки добиралися вони пішки до цієї загад-
иової країни. Марко був прийнятий на службу до великого 
киип монголів і китайського імператора Хубілая, який поси
лив його з офіційними дорученнями в різні райони країни. Це 
доннолило молодому талановитому італійцеві набути за сім-
мидця'гь проведених тут років глибокі знання про невідому 
природу та китайську цивілізацію. З Китаю купці Поло виру-
шил и у тривале плавання навколо Південно-Східної Азії, відві
дали І |,ейлон (нині — острів і Республіка Шрі-Ланка) і Півден
ну Індію, а згодом зайшли в Перську затоку. Назад до Венеції 
Шві Поло повернулися в 1295 р. Згодом, уже перебуваючи в 
іійрмі за участь у війні між Генуєю і Венецією, Марко продик-
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тував розповіді про свою двадцятип'ятирічну подорож одному 
з військовополонених, який записав їх. 

Марко Поло не був географом і навіть не здогадувався про цю 
галузь знання. Він нічого не знав ні про бурхливі дискусії, що 
точилися навколо питання про можливість життя в тропічній 
зоні, ні про розміри земної кулі. І все ж його книга відіграла в 
географії неабияку роль. У Колумба, наприклад, був примір
ник книги Марко Поло, якою він дуже захопився, бо вона міс
тила цікаві описи невідомих європейцям екзотичних країн. 

Цінні відомості про природу і населення різних регіонів Зем
лі зібрав у першій половині XIV ст. арабський вчений Ібн Бат-
тута — один з найвідоміших мандрівників усіх часів. Свою пер
шу далеку подорож він здійснив, як і багато інших мусульман, 
до Мекки. В дорозі молодий учений настільки захопився ви
вченням природи і народів, що вирішив продовжити свій шлях. 
Ібн Баттута пішов далі на південь по Аравійському півострову, 
переплив на кораблі Червоне море, відвідав Ефіопію і, продов
жуючи рухатись все далі на південь, досяг Кілви, яка була роз
ташована на десять градусів південніше від екватора. Там він 
довідався про існування арабської факторії в Софалі і Мозамбі
ку, які також знаходилися значно південніше екватора. Таким 
чином, Ібн Баттута підтвердив те, на чому наполягав ще в X ст. 
один з перших великих арабських мандрівників Ібн Хаукаль, а 
саме: що екваторіальна зона Східної Африки не є нестерпно 
жаркою для людей і що її населяють місцеві племена. 

Повернувшись до Мекки, Ібн Баттута невдовзі знову відпра
вився в дорогу, відвідав Багдад — місто, яке було засновано 
арабами поблизу руїн Давнього Вавилону. Далі він подорожу
вав через Персію (так у давнину називали Іран) і північні сте
пові землі, прилеглі до Чорного і Каспійського морів, потрапив 
згодом у Бухару і Самарканд, а звідси перейшов через високі 
гори Центральної Азії в Індію. Влаштувавшись на службу до 
делійського султана, він мав можливість без перешкод пересу
ватися по країні, а також побувати на Цейлоні, Суматрі і Маль
дівських островах. Згодом султан призначив його послом у Ки
тай. Повернувшись через 25 років з початку своєї подорожі до 
Феса — столиці Марокко, він здійснив ще одну виснажливу 
мандрівку через Сахару до ріки Нігер, де йому вдалося зібрати 
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ІІТврІи і еографічних відкриттів та досліджень 

ІІЩДЙВІ відомості про негритянські племена, які жили в цьо
му рййоні. Свої багаті враження про численні подорожі Ібн 
Цйттути виклав у книзі. Але оскільки ця книга була написана 
ІриОпькою мовою, вона була недоступною для європейських 

І Іоні відомості про Індію були одержані європейцями у XV ст. 
§Щх>д мандрівників, які відвідали цю країну, виділяються 
ІІНРЦІПИСЬКИЙ купець Ніколо Конті (він побував в Індії між 
| і і и 1444 pp.) і тверський купець Афанасій Нікітін. Остан
ній іідійсішв свою подорож у 1466—1472 pp. і був одним з пер
шії к європейців, який проник в глибину цієї країни у пошуках 
|П гід мої торгівлі. У своєму щоденнику, який відомий у літера-
іурі під назвою "Ходіння за три моря", мандрівник достовірно 
0Н tint н життя і побут індійців, господарство, релігійні віруван-
Щп, доржавний устрій, а також природу цієї далекої і великої 
Иріііпи Азії. 

Як видно з наведених відомостей, розвиток географії в се
редні віки (тобто в період з V по XV ст.) не припинявся. В різ
них чистинах Землі люди шляхом спостережень накопичували 
Вин ноні важливі дані, але через відсутність тісних контактів 
Між рійними народами географічні знання дуже повільно ста-
ій.іні нагальним надбанням. У християнській Європі нічого не 
йинни про подорожі вікінгів, бо ті не писали книг. У європей
ців Пули суперечливі свідчення про далекі і невідомі країни, 
йдр які з них відповідали дійсності, а які були лише плодом 
фянтішії? На ці та багато інших запитань поки що ніхто не в 
•МоїіІ був з ясністю відповісти, бо цей час тільки передував 
ІНоиІ Великих географічних відкриттів. 

1,3. Епоха Великих географічних відкриттів 

У XV ст. вчені вже були переконані, що Земля — це куля, а 
ДІЯКІ и них стверджували, що нема на ній такого місця, куди б 
Щ могла проникнути людина. На той час було досягнуто знач-
ШШ успіхів у промисловості, техніці, мореплавстві, військовій 
ШІ рипі. Це створювало необхідні передумови для пошуків 
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Глава 1 

морських шляхів до Індії. Голови європейців полонила думка 
про можливість відкриття невідомих земель. Прагнення лю
дей пізнати, як побудований світ, підкріплювалося бажанням 
поширення християнства і, особливо, можливостями поповни
ти запаси дорогоцінних металів. Великий попит в Європі був і 
на прянощі. В той час цукру не вистачало і його замінювали 
прянощі. Без охолодження м'ясо, якщо його не коптити і не 
солити, швидко псується. Але копчене або засолене м'ясо без 
додавання прянощів майже неїстівне. До прянощів належать 
насамперед гвоздика, кориця, мускатний горіх, яких привози
ли з Пряних (Молуккських) островів. Торгівлею прянощами, 
як і дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, за
ймалися генуезькі і венеціанські купці, але араби перешко
джали налагодженню безпосередніх зв'язків європейців з жи
телями Полінезії. Мусульмани фактично перекрили шляхи 
між Європою і Азією, Європою і Африкою, встановивши своє 
панування над великими масивами земель Північної Африки і 
Південно-Західної Азії, що дозволяло їм контролювати постав
ку цих товарів до Європи і одержувати великі прибутки за по
середництво у торгівлі. 

Початок Великим географічним відкриттям дала Порту
галія. Перші морські експедиції були організовані принцом 
Генріхом, прозваним Мореплавцем. Під його керівництвом у 
1415 р. кораблі перепливли Гібралтарську протоку і озброєне 
військо взяло штурмом мусульманську фортецю на африкансь
кому березі в Сеуті. Тут від полонених мусульман принц Генріх 
довідався, що золото, слонова кістка, страусове пір'я і раби — 
все те, що продавалося арабськими купцями на ринках Північ
ної Африки, доставлялося караванами через Велику пустелю 
із земель, розташованих південніше Сахари, десь у Гвінеї. Саме 
тоді в нього зародилася думка добратися до Гвінеї морем і та
ким чином прибрати до рук цю вигідну торгівлю в інтересах 
своєї держави. 

Перше розвідувальне плавання було здійснено в 1418 p., але 
кораблі досить швидко повернули назад, оскільки їх команди 
боялися наблизитись до невідомого гарячого екватора. Посту
пово просуваючись все далі на південь, португальські кораблі 
за 16 років не зуміли пройти південніше 26°7 пн. ш. Справа в 
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fflMy, що на цій широті на африканському узбережжі далеко 
ИЦШ'Гься в океан піщаний мис під назвою Бохадор. Вздовж ньо
го или но на південь сильна течія, а біля підніжжя мису в ній 
мвжди вирують численні коловороти, які утворюють на по
верхні багато піни. Кожен раз, коли кораблі тільки наближа-
ЧИсія до цього місця, команди вимагали припинити плавання: 
ними шіпжали, що це була нагріта до кипіння вода екваторіаль
ний широт, про що і писали давньогрецькі географи. Більше 
того, на арабській карті цього узбережжя зразу ж на південь 
під Иохадору була зображена рука диявола, яка піднімалася 
її її Ід поди. Моряки були переконані, що саме тут їх здоров'ю і 
ИйВІті. життю загрожує найбільша небезпека. І хоч у Порту-
Рйлїї зберігався звіт про подорожі фінікійців на чолі з Ганно-
ііпм далеко на південь від мису Бохадор, а на портолані 1351 р. 
Шли нього не було показано нічого незвичайного, мандрівни
ків мгс-таки дуже бентежили сумніви: чи не перетворяться 
нони тут у чорношкірих або непомітно і без диму згорять? 

Найбільш відважним з вихованців принца Генріха виявив
ші капітан Жил Єаниш. У 1433 р. він також спробував навпро-
ИТЙЦІ. пройти повз мис Бохадор, але оскільки його команда не-
ндонзі збунтувалася, то він був змушений повернутися до Пор-
цугпл ії. В1434 р. капітан вдався до хитрого, хоч і ризикованого, 
мишчфу: від Канарських островів, які розташовані трохи пів
нічні ніс підступного мису, він сміливо повернув у відкритий 
НИВШІ так далеко, що земля зникла з очей. А південніше широ
ки Тіохпдора знову спрямував кораблі на схід і, підійшовши до 
Нврпгп, переконався, що вода там не закипає і ніхто з моряків 
lit* и«ч'"творився в чорношкірого. 

Плизько 1441 р. кораблі принца Генріха досягли перехідної 
«пни між пустинним і вологим кліматом, і навіть земель, що 
інйходилися за її межами. Південніше мису Капу-Блан манд
рівники зійшли на берег на території сучасної Мавританії. Тут 
Йортупільці захопили спочатку чоловіка і жінку, а пізніше ще 
Днпнті. майже голих людей. Вони знайшли в цій місцевості та-
Миж трохи золота. В Португалії це викликало справжню сенса-
ціві. |і країні відразу ж з'явилися сотні добровольців, які ба-
МЙЛИ пливти на південь. Між 1444 і 1488 роками майже сорок 
НириОлів побували біля африканських берегів і було захоплено 
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декілька сотень африканців для продажу їх в рабство. Геогра
фічні відкриття та дослідження нових земель були забуті в го
нитві за прибутком, отримуваним від работоргівлі. 

Принц Генріх, проте, зумів повернути вихованих ним хоро- * 
брих капітанів на шлях досліджень і відкриттів. Він переконав 
мандрівників, що їх чекає набагато цінніша нагорода, якщо 
вдасться пропливти навколо Африки і досягти Індії. Узбере-
5ЇС5КЯ Гвінеї було обстежено в 1455—1456 pp. Побували море
плавці і на Островах Зеленого Мису. Принц Генріх помер у 
1460 р., але справа, яку він розпочав, продовжувалася, і на пів
день йшли все нові експедиції. В 1473 р. один з кораблів пере
сік екватор і не загорівся. Особливо далеко на південь за еква
тор заплив Бартоломеу Діаш, де він несподівано потрапив у 
зону сильного зустрічного вітру і течії, спрямованої на північ. 
Щоб ухилитися від шторму, капітан різко повернув корабель 
на захід, віддаляючись від берегів континенту, і лише коли по
года покращилася, знов поплив на схід. Але пройшовши в цьо
му напрямі, за його розрахунками, більше часу, ніж було по
трібно, щоб досягти берегів, і не діставшись до них, він повер
нув на північ у надії виявити землю. Так Діаш першим з 
європейців приплив у 1487 р. до берегів Південної Африки біля 
бухти Алгоа (нині тут розташоване місто Порт-Елізабет). На 
зворотному шляху він пройшов повз мис Голковий (найпівден-
ніша точка Африки) і скельний мис Бур. Таку назву цьому 
мису дав сам капітан. Згодом португальський король Жуан II 
перейменував його в мис Доброї Надії, маючи на увазі надію 
досягнути звідси Індію. 

Географічні відкриття португальських моряків були вико- ] 
ристані при складанні першого в світі глобуса земної кулі. Зро
бив це в 1490 р. Мартін Бехайм з Нюрнберга (Німеччина). Він 
належав до числа тих учених, які створили морську школу в 
Португалії після смерті Генріха, а також консультував короля 
цієї країни з питань навігації та вказував найбільш вигідні , 
маршрути експедицій. Узбережжя Південної Африки було по
казано на глобусі на основі відомостей, здобутих Бартоломеу 
Діашем; що стосується інших земель, які були відкриті порту
гальцями, то їх було відтворено неточно. Суттєво, що Бехайм 
на своєму глобусі зобразив східне узбережжя Азії саме там, де 

26 



let прій географічних відкриттів та досліджень 

І дійсності розташоване східне узбережжя Америки. Розміри 
РЛОВуо» були розраховані на основі зменшеної оцінки довжини 
•«дикого кола, тієї ж, яку дещо раніше прийняв і Христофор 
Колумб. Відомо, що ще в 1484 р. Колумб запропонував порту-
Гйльш.кому королю Жуану II "найкоротший" західний шлях 
до Індії. Свою ідею він підкріпив власними розрахунками роз
мірів Ііомлі, які, на жаль (втім, хтозна — скоріше, на щастя), 
ніш о і ні п і були досить неточно. Але в Португалії на той час дуже 
ни никою була зацікавленість у пошуках шляхів навколо Аф
рики, що наближалися до жаданої мети. Крім того, пливти 
пндшіж берега значно безпечніше, ніж податися в тривалу по
дорож через океан, фактичні розміри якого невідомі. Зважаю
чи ни ці обставини, король відкинув пропозицію Колумба. Тоді 
нмиологливий мореплавець перебрався до Іспанії, де не без 
труднощів домігся аудієнції в короля Фердинанда і королеви 
ІииОшиїи. Висновки вчених королівської комісії, яка декілька 
|Н»ІСІІІ вивчала пропозицію Колумба, були також невтішними: 
члени комісії вважали, що жоден корабель не зможе пройти 
іннч. иоличезний океан і неминуче загине. Королева Ізабелла, 
Проте, була підкорена незворушною вірою Колумба в те, що він 
мов тики зуміє здійснити це плавання. Вона погодилася надати 
Йому кораблі і необхідне спорядження, незважаючи на нега
тивні нідгуки вчених та вагання самого короля. 

Троба віддати належне надзвичайній сміливості та прозор
ливості Колумба: він побачив землю саме там, де очікував знай
ти її. Сталося це 12 жовтня 1492 р. Цей день зараз вважається 
днем иідкриття Америки. Під час чотирьох експедицій, здійс
нених у 1492—1504 pp., Колумбом були відкриті багато з Ба-
Гймс.мшх островів, Куба, Гаїті та північне узбережжя Півден
ної Америки. Відкриті ним землі Колумб до самої своєї смерті 
(в І 506 р.) вважав частиною Східної Азії, хоч йому не вдалося 
ниннити тут будь-яких ознак розвиненої цивілізації, про які 
Повідомляв Марко Поло. Його впевненість підкріплювалася 
тим, що південне узбережжя Куби і береги Центральної Аме
рики підхиляються на південний захід так само, як і узбере-
»о«н Азії, показане на карті Птолемея. Почувши від індіанців, 
що родовища золота знаходяться недалеко на захід і що далі 
лежить ще один океан, Колумб вирішив, що це і повинен бути 
Індійський океан. 
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Колумб першим з мореплавців виявив закономірності руху 
повітряних мас над Атлантичним океаном і скористався ними. 
Плавання у бік Америки він здійснював в низьких широтах, де 
панівними є східні вітрові течії пасатів, а при поверненні ко
раблів назад направляв їх у помірні широти, де переважають 
західні вітри. 

Майже одночасно з Колумбом, у 1497 p., також у пошуках 
морського шляху до Індії та Китаю, відправився в далеку подо
рож через північну Атлантику італієць Джон Кабот, який слу
жив на англійському флоті. Він повторно (першими це зроби
ли, як уже зазначалося, нормани) відкрив Гренландію і Лабра
дор, а його син Себастьян заплив всередину Гудзонової затоки. 

Грандіозна і водночас вкрай драматична подорож Васко да 
Гами відбулася в 1497—1499 pp. Він врахував досвід плавання 
Діаша і тому ухилився від зустрічі із сильною Бенгельською 
течією та лобовим вітром, вийшовши далеко в Атлантичний 
океан і повернувши на схід лише на паралелі мису Голкового. 
Далі він прослідував на північ уздовж східного узбережжя Аф
рики до Мозамбіка, де вперше у цих широтах португальці всту
пили в контакт з місцевим населенням. Взявши із собою на 
борт арабського лоцмана, Васко да Гама лише за двадцять три 
дні пересік Індійський океан. Всі кораблі прибули до Каліку-
та. Але Васко да Гама чомусь нічого не знав про мусони, хоча 
вони були відомі мореплавцям з давніх часів. На шляху до 
Калікута, а це було наприкінці квітня і в травні, зимовий пів
нічно-східний мусон вже змінився літнім, при якому панують 
південно-західні вітри. Це сприяло плаванню в східному на
прямі. Але коли в серпні Васко да Гама відправився у зворотну 
дорогу, тобто на захід, той самий вітер постійно дув уже назу
стріч кораблям і не дозволяв зробити швидкий маневр. Довело
ся пливти аж три місяці, щоб пробитися до африканського уз
бережжя. За цей час серед команди почалася цинга і померло 
так багато людей, що Васко да Гама знищив одне з трьох суден, 
які в нього залишилися. Два інші після більш ніж дворічного 
плавання повернулися до Лісабону, залишивши за кормою 
24 тисячі миль і втративши понад сто моряків. 

У 1501—1502 рр. португальський мореплавець Амеріго Вес-
пуччі здійснив подорож уздовж східного узбережжя Південної 
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Америки аж до гирла річки Ла-Плата і назвав відкриті землі 
Новим снітом. Образні описи мандрівника та його карти викли-
Ийли сенсацію в Європі, а картограф Мартін Вальдземюллер у 
ІЙ07 р. назвав материк Америкою за іменем Амеріго і наніс цю 
Нйину на карту і глобус. У 1538 р. французький картограф 
Г. Моркнтор вперше поширив цю назву на весь Новий світ. 

Після відкриття берегів Нового світу почався процес заво-
Йииуипіїня внутрішніх районів Центральної та Південної Аме
рики: и 1519 р. Е. Кортес захоплює Мексику, в 1524—1531 pp. 
ф. 11 іссаро проникає в країну інків. У гонитві за золотом ніякі 
Цирпи і коди не могли зупинити європейців. Обманом і насил
лям конкістадори захоплювали землі, що належали місцевому 
ИЙОШІОННЮ, і оголошували їх володіннями іспанської корони. 
АПори гонів вони знищували або перетворювали у безправних 
Полонених. 

Коли з'ясувалося, що відкриті землі не мають нічого спіль
ного ні. з Індією, ні з Китаєм, Іспанія спорядила чергову експе
дицію з п'яти кораблів на чолі з Фернаном Магелланом. Під 
час її плавання (1519—1522 pp.) була відкрита протока з Ат-
пиитичного океану до Тихого, названа пізніше на ім'я Магел-
іі й и а. Сміливі мореплавці вперше перепливли Тихий океан і 
дпшії'ли Філіппінських островів. Раніше, плаваючи на порту-
гдлі.ських кораблях, Магеллан вже відвідував Молуккські ост
ропи, розташовані східніше Філіппін. Таким чином, Магеллан 
ПТЙИ першою людиною на Землі, яка здійснила кругосвітнє 
Шіпііппіія. На превеликий жаль, тут же на Філіппінах, у сути
чці и аборигенами Магеллан був убитий. Після того один з його 
Нпрполін із символічною назвою "Вікторія" ("Перемога") під 
Момшідою Хуана Себастьяна Елькано продовжив плавання че-
рр» Індійський океан, обійшов з півдня Африку і ЗО квітня 
ІЙ22 р. повернувся до Іспанії. Так завершилася перша навко
лишні ті ія подорож. 

Ндійснення навколосвітнього плавання вимагало від ІС
ПАНСЬКИХ моряків величезних фізичних сил, неймовірної муж
ності і хоробрості, дуже міцних нервів. Та найбільше дошкуля
ли мореплавцям різні хвороби. Особливо фатальною за наслід
ив ми була цинга, що лютувала серед корабельних команд. До 
цього додавалася гостра нестача їжі та прісної води на окремих 
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відрізках довгого і вкрай виснажливого шляху. Ось що писав з 
цього приводу один з учасників експедиції Магеллана, А. Пі-
фагетта, про плавання через Тихий океан: "Ми досягли моря, 
по якому довелося пливти три місяці і двадцять днів, не маючи 
жодних запасів прісної води і провізії. Щоб не вмерти з голоду, 
ми здирали шкіру з рангоуту, вимочували її по декілька днів у 
морській воді, аби хоч якось розм'якшити її, пізніше жарили 
на вугіллі і заштовхували в глотки ці шматки, тверді як ка
мінь. Часто нам не залишалось нічого іншого, як їсти тирсу, і ' 
навіть щурі, хоч як не противні вони людині, стали для нас та
кою "ласою стравою", що за одну тваринку давали півдуката. 
Я впевнений, що жодна людина не відважиться більше на 
подібне плавання". До сказаного варто додати, що всю далеку 
трирічну подорож пройшли лише 18 моряків із 265. 

У результаті морських подорожей, які були здійснені в кін
ці XV і на початку XVI ст., відбувся переворот у географічних 
уявленнях людей про Землю. Менше ніж за 50 років європейці 
розпіирили свій географічний кругозір майже на всю земну 
кулю, відкривши нові величезні, раніше невідомі частини сві
ту та найбільший (Тихий) океан, внаслідок чого цей час отри
мав назву епохи Великих географічних відкриттів. 

Величезним науковим досягненням цього періоду є відкрит
тя польським вченим М. Коперником (1473—1543 pp.) геліо
центричної системи, описаної в його безсмертному творінні 
"Про обертання небесних сфер". Проте, описуючи рухи планет 
навколо Сонця, він продовжував наслідувати Птолемея, вва
жаючи їх орбіти круговими. У 1618 р. була опублікована пра
ця німецького астронома І. Кеплера, в якій стверджувалося, 
що планети рухаються не за круговими, а за еліптичними орбі
тами. В 1623 р. Г. Галілей навів докази, що підтверджували 
теорію М. Коперника, чим викликав хвилю гніву з боку церк
ви. Нарешті, у 1686 р. І. Ньютон сформулював закон всесвіт
нього тяжіння. Ці наукові відкриття поклали край вигадкам 
космографів. І 

Відкриття фундаментальних законів природи вимагало спе
ціальної підготовки вчених. Багато з них навчалося в універси- , 
тетах, організованих у деяких країнах Європи. Перші універ
ситети виникли в середні віки: в Болоньї (XI—XII ст.), Оксфорді 
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(ШІот.), Парижі (1200 p.), Кембриджі (1209 р.) і Празі (1348 p.). 
(Де речі, в кінці XV ст. ректором найстарішого (Болонського) 
університету, в якому навчався М. Коперник, був наш славет
ний апмляк, талановитий вчений Юрій Дрогобич — уродже-
Шщь одігойменного давнього міста у Прикарпатті.) Італія епо-
КИ Відродження переживала небувалий розквіт духовного 
ШИТТЯ. Весь час з'являлися відомості про все нові і нові геогра
фічні иідкриття. 

Рид географічних відкриттів здійснили в ту епоху російські 
ІіМлрпрохідці, які пройшли величезні простори від Ураль
ского хребта (1584 р.) до Тихого океану (1639 p.). Першим на 
If ріги Охотського моря прийшов Іван Москвітін зі своїм заго
ном, У 1644—1645 pp. Василь Поярков вийшов у долину ріки 
Амур 1 проплив по ній до її гирла. Згодом декілька походів до 
Амурського краю здійснив Єрофей Хабаров (1650—1653 pp.). 
V 1Я4Н {). Семен Дежньов та Федот Попов здійснили плавання 
Віїдонж північно-східних берегів Азії, доказавши тим самим, 
іцп Alt і я і Північна Америка розділяються протокою. Трохи 
цінніша землепроходець Володимир Атласов (1659—1697 pp.) 
Иіівріио ступив на далеку землю Камчатки. 

Шдкриття, які були зроблені під час подорожей землепро-
Іідцін, лягли в основу карт Сибіру Петра Годунова (1667 p.) і 
Сммонп Ремезова (1697 p.). Останній склав "Чертёжную книгу 
ииОири" (1701 p.). Згодом ці карти були використані європей
ськими географами при складанні карт Азії. 

Після епохи Великих географічних відкриттів світові торго
вельні шляхи перемістилися із Середземного моря до Атлан
тичного, Індійського і частково Тихого океанів. Пошуки манд
рівників були спрямовані тепер на відшукання морських про-
Нодіїї навколо материків і відкриття нових земель і океанів. У 
Другій половині XVI і на початку XVII ст. англійці і голландці, 
НИМИ гаючись підірвати панування португальців у торгівлі з Ін
дією І ішайти нові шляхи до цієї багатої країни, організували 
декілька експедицій на крайню північ з надією дістатися до Ін
дії ти І Іівденно-Східної Азії вздовж берегів Америки північно-
ІЩХІДПИМ проходом (плавання Девіса, Гудзона, Баффіна та ін.) 
І иадонж північних берегів Євразії північно-східним проходом 
(ІМОПІДИЦІЇ Ченслера, Баренца та ін.). При тодішньому техніч-
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ному стані кораблів усі спроби обігнути материки з півночі ус- \ 
піхом не увінчалися. Але ці плавання сприяли ознайомленню 1 
із суворою природою північних узбереж Америки і Євразії. 

Значні відкриття були здійснені в помірних широтах Пів
денної півкулі. Морські подорожі, які були організовані гол
ландцями в пошуках Terra australis incognita ("Невідомої пів
денної землі"), завершилися відкриттям нового материка, на
званого пізніше Австралією. Експедиція Абеля Тасмана 
(1641—1643 pp.), під час якої він обплив цей материк і відкрив 
острови Нової Зеландії та ряд дрібних, остаточно довела, що 
Австралія не є частиною "Невідомої південної землі". 

Англійський мореплавець Джеймс Кук був тим дослідни
ком, який завершив роботу з нанесення контурів Тихого океа
ну на географічну карту світу і прибрав з неї неіснуючу Птоле
мееву Землю. В свою першу подорож (1768—1771 pp.) він від
правився на острів Таїті, щоб спостерігати за допомогою 
телескопа проходження Венери по диску Сонця. Проведені 
ним астрономічні дослідження особливого значення для науки 
не мали. Набагато важливішим було те, що від о. Таїті Д. Кук 
направився на південь, досяг 40° південної широти і, не знай
шовши тут суші, повернув на захід до Нової Зеландії. Обплив
ши її, мореплавець довів, що вона не є виступом Південного 
материка, а складається з двох меридіально витягнутих ост
ровів, які розділяє протока (названа згодом його ім'ям). Пізні
ше Д. Кук зайнявся складанням більш точної карти східного 
узбережжя Австралії. 

Друге плавання Д. Кука було здійснене у 1772—1775 рр 
Воно стало важливим з огляду на декілька обставин. Капітаї 
зумів попередити розвиток цинги серед свого екіпажу, налаго 
дивши регулярне харчування свіжими овочами і фруктами 
Серед членів експедиції був хронометр, який давав змогу точні 
визначити місцезнаходження в океані. В експедиції вперші 
працювали знаючі та досвідчені дослідники, які займалиа 
комплексним вивченням природи, а не тільки описом обрисі] 
берегів. Це був також похід через найбільш віддалені південн 
широти Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, який ос 
таточно спростував поширену серед європейців думку про існу 
вання величезного південного материка, що відповідав за роз 
мірами материкам Північної півкулі. Під час цієї експедиці 
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були під криті Південні Сандвічеві острови, острови Нова Кале
дин ія, І Іорфолк, Південна Джорджія (Георгія) та ін. 

У тротс плавання Д. Кук вирушив у 1776 р. Спочатку він до-
вліджуїшв північну частину Тихого океану, де відкрив деякі з 
Гййпйої.ких островів. Рухаючись далі уздовж берегів Північної 
Амррики, він приплив до Алеутських островів, а пізніше через 
В«|>и її ічшу протоку вийшов навіть у Північний Льодовитий оке-
ІН, до йому перегородили дорогу крижані поля. Після цього він 
(Нону приплив на Гаваї, щоб перезимувати там. Джеймс Кук 
Помішун ці острови на початку 1779 p., але йому довелося не-
ОПпдІнаїю повернутися для ремонту щогли на одному з кораб-
д|й, І Іонернення виявилося фатальним для знаменитого капіта-
Ии: Д. ІСук був убитий у випадковій сутичці з аборигенами. 

Іішіикий обсяг різноманітної географічної інформації, що 
Ййдходила до Європи з відкритих на планеті земель, мав дуже 
ІВмчпий вплив на інтелектуальне життя людей континенту. 
Дослідники І мандрівники захоплено розповідали про свої по
дорожі, а в окремих випадках навіть намагалися описати все, 
що (litмили. Проте оскільки вони зіштовхнулися^чужоземних 
Ирйях :і незрозумілими явищами і невідомими живими істота
ми, то для їх опису досить часто використовували аналогії. 
Opoft.ii и по відзначалися вимислом і фантазією космографії, які 
ft Той час були поширеними на заході. Так, у "Загальній кос
мографії" Себастьяна Мюстерна (ця книга опублікована впер-
ЦІР у 1544 p . і більше століття вважалася дуже авторитетною 
Прйцою з географії світу) автор ілюстрував свої повні таємниць 
1 чудне розповіді гравюрами, на яких зображені люди з голова
ми ни місці грудної клітки або з однією ногою, — креатурами, 
ймі Пули запозичені з колись знаменитої книги "Подорожі сера 
Джон и іуіандевіля". Остання представляла собою зібрані разом 
Невідомим автором розповіді про морські подорожі XIV ст. У 
НІЙ опущені буденні подробиці ризикованих плавань, але 
Ий'Гх нонно (хоча й неточно) описані нові землгі і дивні звичаї та 
фіиичп'ий вигляд їх мешканців. Навіть у XVII і XVIII ст. "Ман-
ДЙНІЛІ," користувався популярністю серед пересічних читачів і 
не ЙЙІІЖДИ сприймався як вигадка.-

I Іоступово багаті на видумки розповіді поступилися місцем 
Прийди ним оцінкам, об'єктивним характеристикам зовнішніх 
івоблииостей людей, тварин, рослин, природи в цілому. Опра-

І І І:ЛЮ 3 3 

[ 

http://Opoft.ii


Глава" 

цювання цих відомостей показало помилковість багатьох уяв 
лень попередніх авторів. Це створило достатній простір ДЛЇ 
формування "нової географії". Проте в працях того часу наво 
дилася лише нова інформація про різні об'єкти, які були вияв 
лені в ході географічних відкриттів. Що ж стосується методії 
їх дослідження, то вони залишалися переважно старими. 

З усіх галузей географії найбільші успіхи за роки Велики} 
відкриттів були досягнуті краєзнавством і картографією. Ц( 
пояснюється колосальною популярністю книг, в яких опису 
валися чужоземні краї, а також великим попитом на карти 
які були необхідні для здійснення нових походів. Швидкому 
розвитку картографії сприяло впровадження ряду вимірю 
вальних приладів і застосування голландським ученим Б. Сне 
ліусом (1580—1626 pp.) способу тріангуляції для визначенні 
віддалей на поверхні Землі. Це дало можливість складати кар 
ти з великою точністю. 

У далеких експедиціях європейці зібрали багато новга 
географічних відомостей. Настав час відобразити їх на огляде 
вих картах. Батько картографії нового часу Г. Меркатор, йоге 
товариш А. Ортелій та їх колеги створили перші атласи, як: 
стали значними віхами в географічній науці. Для складанні 
карт була використана циліндрична проекція, яка одержал£ 
назву проекції Меркатора: вона дозволяє зберегти кути, або 
що те ж саме, напрями. Наприклад, якщо на карті з'єднати 
прямою Лісабон з Нью-Йорком і відміряти кут між цією пря 
мою і напрямом на північ, то, дотримуючись наміченого курсу, 
можна потрапити з Лісабона до Нью-Йорка. Саме збереження 
кутів дозволило покласти проекцію Меркатора в основу всіх 
морських, а пізніше і авіаційних навігаційних карт. 

За роки Великих географічних відкриттів, географія знову 
привернула до себе увагу багатьох освічених людей. Однак 
вона продовжувала виконувати, головним чином, довідкову 
функцію: карти і географічні твори краєзнавчого характеру 
містили переважно описовий і довідковий матеріал. Проте гео
графи все частіше намагались пояснити ті чи інші природні 
явища і накопичені факти з наукових позицій. 

Важливим кроком на цьому шляху став вихід у 1650 р. кни
ги "Географія генеральна" Бернхарда Вареніуса. На відміну 
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іід авторів космографій він намагався включати якомога біль-
іш достовірних сучасних йому уявлень про нашу планету. 

Географія, писав Вареніус, зосереджує увагу на характерис-
иці поверхні Землі, де нею вивчаються такі особливості, як 
міімй'г, рельєф, води, ліси й пустелі, мінерали і тварини та самі 
ниди. Всі вони перебувають у тісному зв'язку і в сукупності 
'тморюготь своєрідну "земноводну кулю". Вчений першим зро-
Іин спробу звести в систему різні природні процеси, які відбу-
ійиїться на земній поверхні, і дати їм наукове пояснення. Про-
рйпивмі ідеї Б. Вареніуса зацікавили не тільки вчених, а й де-
імнх державних діячів. Зокрема, імператор Петро І, ознайо
мившись із цією книгою, наказав видати її в російському 
імрвклнді. Він же заснував у Петербурзі Академію наук, яка 
Ііннітпе багато зробила для розвитку вітчизняної географії. В 
Мрйїяі були організовані систематичні експедиції для дослі-
ЦІМвШШ її величезної території, відкрито ніколи для підготов
ки йймлемірів (геодезистів), виділені кошти на придбання за 
імірдоном глобусів, карт, географічних книг. 

У першій половині XVIII ст. в Росії була споряджена експе
дицій під керівництвом Беринга (1725—1730 pp.), яка отрима
нії під Петра І завдання остаточно встановити, чи з'єднується 
Аиія її Північною Америкою, і відшукати дорогу через Північ-
II и й .ГІ ьодовитий океан до Китаю та Індії. Ця експедиція пройш
ли чпроз протоку, яка пізніше була названа ім'ям цього море-
іиіннцл, але берегів Америки не побачила. Обидва береги Бе-
|ІННГШЮЇ протоки, азіатський і американський, невдовзі були 
відкриті Федоровим і Гвоздьовим (у 1732 p.). У 1733—1743 pp. 
ЦІ піішочі працювала друга експедиція Беринга, або так звана 
ШіЛикп північна експедиція. її учасники — Беринг і Чіріков 
•• досягли північно-західних берегів Північної Америки і від
крили низку островів біля берегів Аляски. На зворотному шля-
і у иідчнс зимівлі на Командорських островах Беринг помер (у 
1T4'J p.). Інші учасники цієї експедиції (брати Лаптєви, Че-
ДОокІп та ін.) згодом обстежили і нанесли на карту північне 
Уйберожжя Азії, а також описали прилеглі території. 

Географічні відкриття в різних куточках Землі, як і поява 
фрагментарних описів природи окремих регіонів, значно зба-
f i f или географію. Зростаючий інтерес людей до незвіданих зе-
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мель вимагав певного узагальнення і оцінки нових фактів, що 
нерідко входили в протиріччя з їх примітивним, а нерідко й 
ідеалістичним уявленням. Наставав якісно новий період у роз
витку географії — період наукового осмислення світу, що йшло ) 
на зміну його простому спогляданню і описуванню. ) 

1.4. Формування галузей географічної науки 

Знання про Землю стали значно поглиблюватися, коли до 
складу експедицій, які відправлялися в далекі землі, почали 
включати компетентних учених. Одним з перших учених-ман-
дрівників був англійський астроном Едмунд Галлей, який ці
кавився також багатьма іншими галузями науки. Галлей 
розробив, зокрема, багато графічних методів, які він вико
ристав для показу географічного розподілу на Землі різних 
природних явищ. Його карти пасатних вітрів і пояснення до 
них, які були опубліковані в 1686 p., дали достовірне уявлення 
про напрям руху повітряних мас та їх переміщення. Галлей 
склав перші карти магнітних схилень з використанням ліній 
рівних схилень, або ізогон, які він наніс на сітку географічних 
координат. 

У XVII—XVIII ст. з'явилося багато описів різних видів тва
рин, рослин, мінералів. Величезну роботу із систематизації 
цих матеріалів виконав Карл Лінней (1707—1778), шведський 
натураліст і лікар. На основі подібності за одніею-двома найпо
мітнішими ознаками він класифікував організми на види, 
роди, класи. Лінней запровадив у науці запропоновані попе
редниками подвійні латинські назви — рід і вид, що дало змогу 
спілкуватися вченим різних країн. Ним було закладено основи 
ботанічної географії. 

Піонерами польових фізико-географічних наукових дослі
джень вважають Іоганна Рейнгольда Форстера та його сина Ге
орга. Супроводжуючи капітана Кука в його другому плаванні 
(1772—1775 pp.) по Атлантичному, Індійському і Тихому оке
анах, Форстери займались вивченням рослинності і збирали 
гербарій. Георг Форстер вперше виявив характерні особливості 
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рвіподілу температури на західних і східних окраїнах конти-
ЙРЙТІН ми одних і тих самих широтах і вказав на схожість клі-
MRfy похідних районів Європи і Північної Америки. 

У тнорах дослідників-мандрівників того часу значне місце 
іідмодилось описуванням природи того чи іншого регіону та 
•гітймоіиіенню взаємозв'язків між окремими природними ЯВИ
ЩАМИ, 11,0 стосується таких комплексних географічних праць, 
ян "Опис землі Камчатки" С.П. Крашенінникова, "Подорожі 
flit Росії" ІІ.С. Палласа і "Подорожі навколо світу" Г. Фостера. 

Винен и ну роль у розвитку географії відіграли праці визнач
ного російського вченого М.В. Ломоносова (1711—1765). Йому 
вилежить відкриття основного географічного закону взаємо-
•УМвнлічіості компонентів природи. Велика заслуга М.В. Ло-
МОНос-шш у вивченні можливостей освоєння Арктики. Він зро-
ЙИі ЙНІІМІІИЙ внесок у розробку ідей загального землезнавства, 
ЙЙІИ у науку термін "економічна географія", виступив органі-
ЙЛТОром академічних експедиційних досліджень території 
Ї*йв1¥, широко вживав порівняльний метод для характеристи
ки Природи різних регіонів. 

Пмтіммія загального землезнавства стали обов'язковою час-
fHMo«> "Локцій з фізичної географії" німецького географа і фі-
чіівофи І. Канта (1724—1804). Він розвинув вчення про вітри, 
ї ї утворення і закономірності руху. Певний інтерес викликає 
Here теорія про походження суші, основні форми поверхні якої 
•ЇЙ пои'лзував з процесом стискування земної кори внаслідок 
пївяоджсішя надр земної кулі. Відомою стала також його кос-
мігммічиа гіпотеза про походження Сонця і планет Сонячної 
нетеми. .Чомля знаходиться в постійному розвитку, а не є віч

ним і НОІШІННОЮ, як це досі вважали вчені, — такий основний 
м»йтмоти и наукових праць І. Канта. Цієї ідеї дотримуються за

нив уіч іічсиі. 
Нл початку XIX ст. були успішно здійснені дві навколосвіт

ні Подорожі російських експедицій. Одним з організаторів пер-
ншї експедиції був Юрій Федорович Лисянський (1773— 
I I I ? pp.) уродженець міста Ніжина на Чернігівщині. Він є 
їітором иідомої праці "Подорож навколо світу на кораблі "Не-
і і " м ІНОЛ 1806 роках", у якій наведено цікавий етнографіч
ній матеріал, зібраний ним на Гавайях, Алясці, в Китаї, а та-
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кож складено карти морських течій Тихого та Атлантичної 
океанів. Значним успіхом увінчалася і друга навколосвітня ш 
дорож росіян: шлюпи "Восток" і "Мирний", очолювані Ф.Ф. Б( 
ллінсгаузеном і М.П. Лазарєвим, у 1820—1821 pp. далеко пре 
никли у південну полярну область і експедиція відкрила мор 
Беллінсгаузена, острови Петра І та Землю Олександра І, щ 
відносяться до Антарктики. 

Важливу роль у подальшому розвитку географії зіграл 
Олександр Гумбольдт (1769—1859), Карл Ріттер (1779—185Ї 
і Фердинанд фон Ріхтгофен (1838—1905). Проте ці троє вели 
ких німецьких вчених значно розходилися у своїх методах, я* 
вони використали для дослідження природи Землі. 

О. Гумбольдт, здійснивши багаторічні подорожі по Європі 
Азії та Америці, скрізь займався не тільки глибоким і точниі 
описом побаченого, а й намагався дати наукове пояснення тиі 
процесам і явищам, які йому доводилося спостерігати. Ві 
дуже широко застосовував порівняльний метод, особливо пр 
дослідженні невідомої європейцям природи Південної Амеріі 
ки (наприклад, важкодоступних районів Амазонії з вічнозеле 
ною рослинністю та засніжених вершин Анд). Це дозволил 
О. Гумбольдту встановити ряд важливих географічних законе 
мірностей — таких, як закон висотної поясності клімату і рос 
линності, закон залежності снігової лінії в горах від географів 
ної широти, з'ясувати особливості клімату тощо. Він першиї 
використав ізотерми для кліматичних характеристик різни 
частин світу. 

Перу О. Гумбольдта належить кілька популярних ще й НИЕ 
праць: "Картини природи", "Центральна Азія", "Космос". Ос 
тання з них найбільш відома, в ній узагальнено дані про Землі 
і Всесвіт, які були накопичені на той час. У цій роботі велики: 
вчений-енциклопедист і мандрівник розглядав земну поверх 
НЮ ЯК ОСОблИВу обоЛОНКу, рОЗВИВаВ ДУМКУ НЄ ТІЛЬКИ П р о B3S 
ємозв'язок а і про взаємодію повітря, води і землі, про єдніст 
неорганічної та органічної природи. 

На відміну від О. Гумбольдта, К. Ріттер був "кабінетним 
ученим, він не здійснював далеких подорожей. Проте глибок 
знання географічної літератури, витончена інтуїція і чудов 
володіння логічним аналізом дозволили йому на основі відс 
мих фактів і явищ виявити тісні взаємозв'язки між різним] 
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іншіїогиштами природи. Здійснені ним узагальнення для окре
мії« континентів свідчили про наявність порядку і гармонії не 
11 ньки в будові Землі, а й у взаємовідносинах людини і приро
ди. 1С. Ріттера вважають засновником "порівняльного зем-
лішнпвства". Дотримуючись ідеалістичних переконань, К. Ріт-
ці|і припустився низки помилок у своїх висновках. Так, він 
і ни неп н, що Земля створена для людей Богом і розгадку історії 
іиидмтіїй треба шукати в природних умовах тієї місцевості, де 
ли»ни ибо живуть ті чи інші народи. Іншими словами, він роз
ни иин ідеї географічного детермінізму, вважаючи, що рівень 
«•и іти людей різних країн і особливості побуту їх населення є 
ннолідком прямого впливу природних умов на суспільство. 

1С, Ріттер вперше в науковій літературі вжив слово "зем
ний нниство" (німецькою "Erdkunde") замість терміну "геогра-
фіи". 'Гик він назвав свою двотомну роботу про природу Землі, 
КИЙ була опублікована в 1817—1818 pp. Одночасно він інколи 
використовував Гумбольдтову назву — "землеопис" ("Erdbe-
•«lii'tilbung"). Основною темою землезнавства К. Ріттер 
дослідження земної поверхні як єдиного цілого, до складу еле
ментів якої він відносив не тільки природні явища, а й народи, 
що нпселяють планету. 

Нгодом, у вісімдесятих роках XIX ст., німецький геолог і 
рноі'рнф Ф. Ріхтгофен зробив суттєве уточнення визначення 
Об'єкти і предмета вивчення землезнавства: це наука про різні 
Компоненти земної поверхні в їх взаємодії. Найвища мета гео-
грйфії полягає, на думку вченого, у виявленні зв'язків і відно-
(Чін людини з неживою та живою природою Землі. Цей напрям 
НЙДПЛІ став основою географічних досліджень не тільки в Ні
меччині, а й в інших країнах світу. Ріхтгофен надавав велико
го иніічення здійсненню польових досліджень поширення при
родних комплексів на поверхні Землі, а також встановленню 
причинних взаємозв'язків між різними за походженням 
вб'ектнми і явищами в межах певних районів, тобто об'єднаних 
Територіально. Такий підхід він назвав хорологією. Вчений 
укипии і на неоднакові методи для вивчення територій різних 
{•вимірів. Ці останні він у порядку зменшення називав: части
цами Землі (головний поділ Землі), країнами (основні райони), 
Мидшафтами (дрібні райони) і місцевостями. 
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Величезний внесок до скарбниці світової науки зробив ви 
датний природознавець і мандрівник Микола Миколайович 
Миклухо-Маклай (1846—1888). Його наукові здобутки бага 
тогранні. Вони стосуються медицини, загальної біології, антро' 
пології та порівняльної анатомії, ботаніки, зоології, географіч
них і соціально-економічних проблем. Вивчаючи побут, звичаї, 
мову туземців острова Нова Гвінея — папуасів, спосіб життя 
яких тоді був ще первіснообщинний, Миклухо-Маклай не міі 
обійти питання взаємозв'язку природи і суспільства, навко
лишнього середовища, в якому формувалася соціальна спіль
ність людей з антропологічними особливостями мешканців. 

Вчений дійшов також важливого висновку, що зміни в по
ведінці тварин, особливо нижчих, можна правильно зрозуміти 
і науково обґрунтувати, лише ретельно досліджуючи умови їх 
життя. На той час це був значний крок в напрямі розвитку 
зовсім молодої науки, яка знаходилася ще на стадії зароджен
ня, — екології. 

Неоціненні заслуги вченого у розвитку етнографії як науки, 
основним об'єктом вивчення якої є народи світу. Коротке жит
тя М.М. Миклухо-Маклая було присвячено найважливішій і 
найблагороднішій меті — науковому обґрунтуванню рівності 
всіх людей земної кулі незалежно від кольору шкіри і раси. Він 
піддав гострій критиці буржуазну теорію про "вищі" і "нижчі" 
раси, довів, що представники темношкірої раси такі ж люди, 
як і європейці. Цей сміливий на той час висновок М.М. Миклу
хо-Маклай зробив, здійснивши цілий ряд подорожей до Пів
нічної Африки, Південної Америки, на острови Індонезії, 
Полінезії, на Філіппіни і в Австралію. 

Неодноразово М.М. Миклухо-Маклай бував і в Україні, де 
народилися і тривалий час проживали його батьки, українці за 
походженням. 

Великий інтерес у багатьох європейських країнах виклика
ли дослідження М.М. Пржевальського. В 1870—1885 pp. він 
здійснив чотири експедиції до внутрішніх районів Централь
ної Азії, де провів дослідження величезної території від гір 
Тянь-Шаню на заході до хребта Великий Хінган на сході, від 
Забайкалля на півночі до середини Тибету на півдні. М. М. Прже-
вальський відкрив декілька гірських хребтів, обстежив вер-
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ІІм'и рік Хуанхе і Янцзи, озера Лобнор, Кукунор і деякі інші, 
•ниодп багато невідомих до того часу рослин і тварин, серед 
ВИ* диких коней, диких верблюдів, тибетських ведмедів 
f i їй. ! І им складено перші карти досліджуваних місцевостей. 

Шгпто зробив для дослідження природи Центральної та Се
редньої Азії академік В.О. Обручев (1863—1956). Здійснивши 
і ІНЖІ 1899 pp. кілька подорожей, він написав велику кіль-
нШ% робіт з їх географії, геології та геоморфології. Вчений 
•ПТЙНІЖИВ, що піски Каракумів — річного походження, а не 
цішоького, як вважали раніше; з'ясував, що суха долина 
УиОпй давнє русло Амудар'ї, через яку в середні віки води 
ціиї її! іс и частково попадали до Каспійського моря. Популярною 
і Його теорія про еолове походження лесу. Пізніше головним 
іО'гістом досліджень Обручева став Східний Сибір. Результати 
ііоїх досліджень він узагальнив у капітальній праці "Геологія 
СиОіру". 

У городині XIX ст. шотландець Д. Лівінгстон зумів перетну
ти кою Африку із заходу на схід, обстежив басейн р. Замбезі, 
йідкрин водоспад Вікторія, озеро Ньяса та інші (1849—1873 рр.). 
Амирипапський журналіст Г.М. Стенлі, який відправився на 
пошуки Лівінгстона, про якого довго не було жодних повідом-
'іинь, тіайшов його в 1871 р. біля озера Танганьїка. Пізніше 
і 'твил і обстежив р. Конго від її витоків до гирла. Його подорожі 
типі поштовх до швидкого поділу Африки між європейськими 
мраУшіми на колонії. 

< )дк им з найвидатніших дослідників того періоду став росій-
«(.кий ичений В.В. Докучаев (1846—1903) — основоположник 
І 11 мат и • і ного ґрунтознавства і великий географ. Найважливіша 
nun луги В.В. Докучаева — виділення широтних і вертикальних 
пкігрифічних зон, встановлення закономірних зв'язків між 
миімптом, гірськими породами, рослинністю, тваринним сві
том І господарською діяльністю людини. Ідеї В.В. Докучаева 
дими поштовх до розвитку нової комплексної фізичної геогра
фії ти послужили базою для формування ще однієї складової 
гцогрнфії — ландшафтознавства, тобто вчення про природні те-
риторішгьні комплекси. 

Диференціація (дроблення) географії та становлення і роз
міток окремих галузей географічної науки означали, що гео-
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графію слід розглядати не як єдину науку, а як цілий комплекс 
наук. Кожна з них має свій предмет вивчення і потребує спе
ціальної підготовки дослідників. Тому відкриття в другій по
ловині XIX — першій половині XX ст. кафедр географії у бага
тьох університетах світу стало закономірним наслідком бага
товікового розвитку географії, визнанням її актуальності. 
Вперше в історії викладання нової географії у вузах стало про
водитися професійними географами, які добре зарекомендува
ли себе як вчені. 

Введення географії в коло університетських наук сприяло 
появі нових оригінальних робіт із загального землезнавства. 
Дуже відомою у світі стала фундаментальна праця професора 
Чернівецького університету Олександра Зупана "Основи фі
зичної географії" (1884 p.), написаної німецьким ученим на ос
нові читаного ним курсу лекцій для студентів. У цій книзі на
ведено всебічну і найбільш повну на той час характеристику 
загальної будови суші і моря, повітряної оболонки та рослин
ного і тваринного світу планети, встановлено і проаналізовано 
низку закономірностей в їх розвитку і географічному поши
ренні на земній поверхні. Зазначимо, що "Основи фізичної гео
графії" перевидавалися і в Росії. Ця книга стала не тільки під
ручником для декількох поколінь географів, а й користувалася 
великою популярністю в колі природолюбів. 

З метою спільної діяльності і взаємного обміну досвідом гео
графічних знань у багатьох державах світу в XIX ст. були за
сновані географічні товариства. Вони проводили велику роботу 
з організації досліджень маловідомих земель і збору географіч
ної літератури. Найбільш відомими географічними товарист
вами стали Лондонське (Королівське), Паризьке, Берлінське, 
Італійське, Руське, Американське, Бразильське, Мексикансь
ке і Австралійське. 

З географічних карт світу зникали останні білі плями. Так, 
у 1878—1879 pp. шведський вчений А.Е. Норденшельд на суд
ні "Вега" вперше пройшов північно-східним морським шляхом 
з Атлантичного океану в Тихий вздовж північних берегів Азії. 
В 1893—1896 pp. був здійснений дрейф норвезького корабля 
"Фрам" під керівництвом Фрітьофа Нансена, який остаточно 
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розвіяв помилкові уявлення про вільний від льоду полярний 
океан. У 1903—1906 pp. норвезький дослідник Р. Амундсен 
здійснив на невеликому судні "Йоа" плавання з трьома зимів
лями вздовж арктичних берегів Північної Америки. В 1909 р. 
американський мандрівник Р. Пірі досяг на собачих упряжках 
північного полюсу. Південний полюс вперше підкорився на
прикінці 1911 р. Р. Амундсену, а на початку 1912 р. — Р. Скот
ту. Останньому разом з чотирма іншими членами англійської 
експедиції судилося трагічно загинути в Антарктиді на зворот
ному шляху. 

Великі пошукові роботи з освоєння північного морського 
шляху були здійснені численними експедиціями на кораблях 
"Сибіряков" (1932 p.), "Челюскін" і "Красін" (1933 p.), "Літке" 
(1934 p.), "Садко" (1935 р.). У 1937 році безпосередньо на гео
графічному полюсі Землі розпочала свою роботу перша в світі 
полярна дрейфуюча станція "Північний полюс" у складі чо
тирьох чоловіків, з яких два — це наші земляки: севастополець 
І. Д. Папанін (начальник станції) та дніпропетровець П.П. Шир
шов — гідробіолог за фахом. Під час дрейфу через Арктику 
полярники постійно вели метеорологічні та океанографічні 
спостереження, вивчали рельєф дна Північного Льодовитого 
океану. 

Застосування в експедиційних та стаціонарних досліджен
нях регіональних особливостей природи все нових методів, су
часних приладів та матеріалів дало могутній поштовх для роз
витку окремих наукових дисциплін географії: геоморфології, 
кліматології, метеорології, ґрунтознавства, мерзлотознавства, 
гідрології, зоогеографії, географії рослин та інших. Учені різ
них галузей природничих наук стали приділяти значну увагу 
вивченню біосфери. Варто зауважити, що хоч біосфера як спе
цифічна земна оболонка вивчалася ще в кінці XIX ст., її зна
чення стало прояснятися по-справжньому лише в наступному 
столітті. Цим наука зобов'язана видатному українському вче
ному, академіку В.І. Вернадському (1863—1945), який розро
бив поняття про біосферу і висвітлив її величезну планетарну 
роль. 

Успіхи галузевих наук, використання географічних ідей 
О. Гумбольдта, В.В. Докучаева, В.І. Вернадського дозволили 
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вченим сформулювати уявлення про приповерхневу сферу 
Землі як особливу природно-історичну систему. Спочатку такі 
думки були висловлені в загальному вигляді Ф. Ріхтгофеном і 
П.І. Броуновим. Згодом уявлення про приповерхневу оболон
ку Землі перетворилося у вчення про географічну оболонку, 
заслуга в розробці і розвитку якого належить А.О. Григор'єву 
(1937 р.), С В . Калеснику (1955 p.), К.К. Маркову (I960 p.), 
К.І. Геренчуку (1984 p.). 

Вивченням загальних закономірностей будови і розвитку 
географічної оболонки займається спеціальна наукова дис
ципліна географії — загальне землезнавство. Ця наука вивчає 
широке коло питань — від основ теорії географічних наук, уяв
лень про космос і походження Землі, з якими пов'язані всі най
головніші особливості природи, до проблем її використання, 
перетворення і охорони. Комплексний підхід до вивчення при
роди одержав найбільше застосувань на сучасному етапі роз
витку географії. 

1.5. Географія на сучасному етапі 
Якісно новий етап у розвитку географії настав у другій поло

вині XX ст. Уже на самому його початку, в 1953 p., альпіністи 
англійської експедиції здійснили успішне сходження на Джо
молунгму (Еверест). Першими на найвищу вершину планети 
спромоглися піднятися новозеландець Е. Хілларі і непальсь
кий шерп Н. Тенсінг. Таким чином, на суші не залишилося 
більше земель, які були б недоступні людині. Але все ще була 
слабо вивченою природа полярних районів, особливо Антарк
тиди, залишався переважно невідомим рельєф дна Світового 
океану, досить таємничим уявлявся світ океанічних пучин. 

І хоча кожен з названих об'єктів вимагав нестандартних 
підходів для їх дослідження, вчені та спеціалісти все-таки 
зуміли розв'язати низку складних матеріально-технічних та 
фінансових проблем для гарантування безпечної роботи від
повідних науково-дослідницьких експедицій. Так, на льодах 
Арктики були організовані регулярні дрейфуючі станції "Пів
нічний полюс", в Антарктиді — споруджені різними країнами 
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світу постійно діючі станції зі змінними колективами поляр
ників. А для дослідження рельєфу океанічного дна стали ши
роко застосовувати радіолокацію. В 1960 р. батискаф "Трієст", 
в якому знаходилися французи Ж. Пікар і Д. Уолш, опустився 
на самісіньке дно Маріанського жолоба — на глибину 10 916 м. 

І коли врешті вся природа Землі та її складові компоненти 
були в основному вивчені, численним дослідникам природи не 
довелося нудьгувати без роботи, бо майже одночасно в багатьох 
регіонах світу стали досить гострими екологічні проблеми, а 
деякі з них згодом набули глобального розмаху. Зважаючи на 
дану обставину, зараз дуже важливим об'єктом дослідження 
географії стали освоєні землі з великою кількістю населення і 
багатогалузевим господарством. Нині все частіше головним за
вданням учених є не тільки глибоке дослідження природи, а й 
розробка оптимальних варіантів використання природних ре
сурсів, конструктивне перетворення природи. Це передбачає 
застосування нових принципів організації наукових дослі
джень і методів одержання та обробки інформації про природні 
явища, способів теоретичного узагальнення і прогнозування. 

Високий рівень індустріалізації, розростання міст і техніза
ція всіх сфер життя в найбільш розвинених державах земної 
кулі визначають складні взаємовідносини людини і природи. 
Якщо раніше географи відкривали невідомі землі, то зараз пе
ред ними, як і перед іншими вченими, постало інше завдання 
— врятувати нашу планету від нерозумного використання її 
багатств, тобто від нераціонального природокористування в 
умовах небувалого навантаження на природу. Географія на су
часному етапі займається перш за все охороною природного се
редовища, тобто ландшафтного різноманіття нашої планети, 
проблемою взаємодії суспільства та природи. Зусилля багатьох 
географів у наш час все більше спрямовуються на вивчення 
екологічних проблем. Екологія — новий перспективний зем-
лезнавчий напрям науки. В перекладі з грецької "екос" — дім, 
"логос" — наука, тобто наука про дім, яким є для всього люд
ства наша унікальна Земля. 

Своїми чималими успіхами за останні десятиріччя геогра
фія великою мірою завдячує широкому співробітництву вче
них багатьох країн світу. Особливо це проявилося в період ви-
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конання різних міжнародних наукових програм, комплексно
го дослідження великих просторів Світового океану та Ан
тарктиди. В умовах глобального впливу антропогенної ді
яльності людей на довкілля, появи ознак загальної екологічної 
кризи на Землі тенденція до об'єднання зусиль для запобіган
ня екологічній катастрофі різних народів стає все виразнішою 
і більш дійовою. Широке застосування в географії знаходить 
нова техніка спостережень та комп'ютерне опрацювання ре
зультатів досліджень. І все ж традиційне описування природи 
різних частин світу і окремих регіонів не втратило свого зна
чення, воно продовжує давати неоціненну інформацію. Експе
диційні дослідження нині проводяться на значних площах су
ходолу та океану. Великого значення набули комплексні ста
ціонарні фізико-географічні (ландшафтні) дослідження. 

На сучасному етапі водночас із процесом диференціації на
уки відбувається її інтеграція. Успіхи галузевих дисциплін 
синтезуються в загальному землезнавстві, ландшафтознавстві, 
соціальній та економічній географії. З розвитком загального 
землезнавства пов'язані великі досягнення в пізнанні глобаль
них і поясно-зональних закономірностей диференціації геогра
фічної оболонки і розробка на її основі заходів щодо раціональ
ного використання природних умов і ресурсів та охорони нав
колишнього середовища. 

Одним з найвидатніших досягнень цього періоду був запуск 
у космос корабля "Восток" з Ю.О. Гагаріним на борту, здійсне
ний в Радянському Союзі 12 квітня 1961 р. Вперше в історії 
планети людина вирвалася за межі земного тяжіння і опинила
ся в безкраїх просторах Всесвіту. Менше ніж за півтори години 
навколосвітньої космічної подорожі космонавт облетів Землю, 
на пізнання природи якої людство витратило століття. В липні 
1969 р. був здійснений успішний політ пілотованого космічно
го корабля "Аполон-11" на Місяць. Нейл Армстронг, амери
канський астронавт, який першим ступив на поверхню іншого 
небесного тіла — супутника Землі, сказав при цьому слова, що 
увійшли в історію як афоризм: "Це маленький крок однієї лю
дини, але гігантський стрибок усього людства". 

Цікаво, що в підготовку і здійснення обох грандіозних кос
мічних подорожей вагомий внесок зроблено вченими, які на-
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родилися і виросли в Україні. Так, головним конструктором 
перших космічних кораблів став академік С.П. Корольов, жит
тєвий шлях якого розпочався в м. Житомирі. А уродженець 
м. Полтави Ю.В. Кондратюк вперше у світі розробив теорію по
садки на Місяць. Він, зокрема, математично обґрунтував, що 
відокремлення посадочно-злітного модуля від корабля-матки є 
найкращим способом для контакту з великими небесними тіла
ми. Саме цю оригінальну ідею нашого вченого-самоука було 
успішно реалізовано в США. 

Космічні дослідження відіграють важливу роль у сучасному 
пізнанні природи нашої планети та її екологічних проблем. З 
космосу спостерігають за погодою, ведуть пошуки корисних 
копалин, оцінюють стан природних ресурсів, вивчають рухи 
земної кори. Завдяки космічним знімкам створюються точні 
географічні карти земної поверхні, розгадуються таємниці 
Землі. Космічне землезнавство — нова галузь, що швидко роз
вивається. 

І хоча вивчення Землі з космосу та його активне освоєння 
розпочалося зовсім недавно, вчені та спеціалісти вже зараз на
полегливо працюють над проектами пілотованих польотів до 
інших планет. Цілком ймовірно, що цією планетою буде Марс, 
бо фізичні умови на його поверхні найбільш придатні для 
тимчасового перебування там космонавтів чи астронавтів. 
Втім, хтозна — можливо, в майбутньому посланці Землі змо
жуть пристосуватися до незвичних марсіанських умов і на
завжди оселяться на цій планеті. Або спробують змінити клі
матичні умови найгарячішої планети Венери на близькі до 
аемних... У будь-якому випадку можна не сумніватися в тому, 
що наш світ перебуває тепер на порозі нової епохи великих від
криттів і досліджень невідомих земель, тільки цього разу вони 
будуть зроблені на інших небесних тілах Сонячної системи. 
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; Контрольні запитання і завдання ,жат 

'"»,.• 1. Який внесок у географію належить грецьким натурфіло
софам? 

2. Які основні здобутки давньої картографії та що їм харак
терне? 

3. Що властиве геоцентричній системі? 
4. Що характерне геоцентричній системі та яке її значення 

для географії? 
5. Що таке "ойкумена"? 
6. Які географічні відкриття належать до великих і чому? 

Дайте їх коротку характеристику. 
7. Що ви знаєте про подорожі М. Миклухо-Маклая? 
8. Які європейські вчені зробили вагомий внесок у станов

лення і розвиток землезнавства? 
9. Назвіть прізвища вчених XIX ст., роботи яких стали ос

новою для розвитку наукової географії. 
10. Назвіть найважливіші здобутки географії у XX ст. 
11. Дайте коротку характеристику розвитку вітчизняної гео

графії. 
12. Чому сучасну географію називають ще новою геогра

фією? 
13. Чому на сучасному етапі розвитку географії вчені все 

більше уваги приділяють дослідженню екологічних проблем 
Землі та її окремих регіонів? 

14. Чому географія, незважаючи на свій солідний вік, про
довжує бути актуальною наукою? 
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1 2.1. Система географічної науки 

Географія — наука, що зародилася в сиву давнину. Уже ба
гато століть вона описує природу, населення і господарство різ
них регіонів і Землі в цілому. Тепер це вже не єдина наука, а 
ціла система природничих і суспільних наук. Всі вони в сукуп
ності глибоко досліджують будову географічної оболонки на
шої планети, її складових компонентів, вивчають причини 
розвитку тих чи інших природних явищ і процесів, аналізують 
соціально-економічні та екологічні проблеми тощо. Система 
географічних наук складається із самостійних наук, наукових 
дисциплін і галузевих наук. 

До самостійних наук належать фізична географія, соціаль
но-економічна географія, історія географії, картографія. Фі
зична географія вивчає природу поверхні Землі та її різно
манітні природні комплекси. Соціально-економічна геогра
фія вивчає населення, його господарську діяльність, законо
мірності розміщення виробництва. Обидві ці науки є основними 
відгалуженнями географії. Історія географії вивчає розвиток 
теоретичної думки, історію географічних досліджень і відкрит
тів, описує етапи виникнення і формування всіх географічних 
наук. Картографія — наука про географічні карти, методи і 
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процеси їх створення і використання. Зауважимо, що карто
графії належить особливе місце в географії, бо вона обслуговує 
не лише географічні науки, а і досить далекі від неї науки та 
галузі народного господарства — карти широко застосовують, 
наприклад, у військовій справі, авіації, судноплавстві, адмі
ністративних установах. 

У складі фізичної географії основними науковими дисциплі
нами є землезнавство, регіональна фізична географія і ланд
шафтознавство. Кожна з них має свій предмет вивчення. Так, 
землезнавство вивчає географічну оболонку Землі як цілісну 
систему, її будову, структуру, динаміку, розвиток і зміни під 
впливом господарської діяльності. Регіональна фізична гео
графія вивчає природу різних районів Землі, в тому числі окре
мих материків, океанів, країн. Важливою частиною сучасної 
фізичної географії є ландшафтознавство, яке вивчає природ
ні і перетворені (антропогенні) ландшафти та їх складові ком
поненти. 

Соціально-економічна географія також складається з трьох 
основних дисциплін. Це — економічна і соціальна географія 
світу, регіональна економічна і соціальна географія та краї
нознавство. Кожна з цих наук має свій предмет досліджень. 
Так, економічна і соціальна географія світу вивчає основи 
географії світового виробництва, досліджує структуру, розмі
щення і розвиток господарства окремих країн у цілому та його 
основні галузі, аналізує кількісний і якісний стан населення, 
формулює питання теорії та виявляє закони розвитку пред
метів дослідження. Регіональна економічна і соціальна гео
графія вивчає господарство країн та економічних районів (ви
робничо-територіальних комплексів) і зв'язки між ними. Краї
нознавство дає загальну характеристику природи і господар
ства окремих держав або великих територій. Складовою 
країнознавства є краєзнавство, предметом вивчення якого є 
малі території — їх природа, господарство, історія, побут лю
дей і т. д. 

Наука про охорону природи викристалізувалася з фізичної 
та економічної географії і тому поєднує питання природи та 
економіки. Це вчення про природні багатства та їх раціональне 
використання. Завдання цієї науки — забезпечити ефективне 
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використання природних ресурсів, їх розширене відтворення, 
збереження цінних і зникаючих видів рослин і тварин, уні
кальних ландшафтів. 

Питаннями охорони природи зараз активно займаються та
кож окремі галузеві науки. Вони відокремилися від географії 
внаслідок нагромадження великої кількості наукових знань 
про Землю і у зв'язку з необхідністю глибокого вивчення різ
них компонентів природи та галузей господарства, а також за
конів розвитку природи і суспільства. Спочатку назвемо галу
зеві науки, які виділилися із загальної фізичної географії. Гео
морфологія — наука про рельєф Землі, походження та за
кономірності розвитку його форм. Океанологія вивчає фізичні, 
хімічні, геологічні та біологічні процеси і явища у Світовому 
океані, дно океану, просторову диференціацію вод та вплив 
цих чинників на формування природи планети. Гідрологія 
суші вивчає водні об'єкти суші: річки, озера, болота, підземні 
води, льодовики. Географія ґрунтів досліджує закономір
ності поширення ґрунтів на земній поверхні. Біогеографія 
вивчає закономірності географічного поширення і розподіл на 
планеті рослин, тварин та їхніх угруповань, а також характер, 
історію формування фауни і флори окремих територій. 

Соціально-економічна географія також дала початок кіль
ком окремим галузевим наукам. Кожна з них досліджує окремі 
об'єкти. Географія населення вивчає територіальні законо
мірності формування, розміщення і розвитку населення в пев
ному соціально-економічному і географічному середовищі, су
спільна географія — особливості і закономірності терито
ріальної організації життя суспільства в різних країнах, райо
нах, місцевостях, природних зонах. Географія і економіка 
природних ресурсів вивчає природні ресурси і здійснює еконо
мічну оцінку їх у країні, області, районі або на будь-якій іншій 
конкретній території. Географія промисловості досліджує 
територіальну структуру промислового виробництва, об'єк
тивні закономірності і особливості розвитку промисловості в 
цілому і за окремими групами галузей у складі територіальних 
систем різного рівня. Предметом вивчення географії сільсько
го господарства є аграрно-територіальні комплекси різних 
типів і районів, географії транспорту — умови, фактори і за-
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кономірності формування, функціонування і територіальної 
організації транспортних систем як засобу зв'язку між тери
торіально-виробничими комплексами. 

Екологія в широкому розумінні є наукою, що вивчає взає
мовідносини між живими організмами і середовищем їх існу
вання. Нині дуже великого значення набувають комплексні 
дослідження взаємодії природи та суспільства з метою обґрун
тування раціонального використання природних ресурсів та 
збереження сприятливих умов для життя на нашій планеті. 

Описана система географічних наук не охоплює всіх її відга
лужень. Зокрема, в ній не згадуються такі науки, як медична, 
військова і політична географія, палеогеографія, гляціологія, 
мерзлотознавство, геоекологія і деякі інші. І хоч наведена кла
сифікація сучасного поділу географії не є повною, вона свід
чить, що всі географічні науки об'єднує тісний взаємозв'язок 
між досліджуваними об'єктами і спільність кінцевої мети, яка 
полягає в комплексному досліджені природи, населення і гос
подарства та у визначенні характеру взаємодії між людським 
суспільством і навколишнім середовищем. 

2.2. Географічна оболонка Землі 

Основним об'єктом вивчення сучасної фізичної географії є 
географічна оболонка Землі — комплексна природна система, 
в якій межують, стикаються, проникають одна в одну, змішу
ються і взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, атмосфе
ра і біосфера в умовах одночасного впливу ендогенних і екзо
генних факторів, перш за все внутрішньої та зовнішньої енер
гії. Географічною ця система називається тому, що об'єднує в 
єдине ціле неживу і живу природу. Жодна інша земна сфера, 
як і будь-яка відома оболонка решти планет Сонячної системи, 
не має подібного комплексного об'єднання через відсутність у 
них органічного світу. 

Найважливішими особливостями географічної оболонки є її 
виняткове багатство формами прояву вільної енергії, надзви
чайна різноманітність речовин за хімічним складом і агрегат-
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ним станом, їх видами та масами — від вільних елементарних 
частинок через атоми, молекули до хімічних сполук та най
складніших тіл, включаючи рослинний і тваринний світ, на 
вершині еволюції якого знаходиться людина. Серед інших спе
цифічних ознак варто виділити наявність у межах цієї природ
ної системи води в рідкому стані, осадових порід, різних форм 
рельєфу, ґрунтового покриву, концентрацію та акумуляцію 
сонячного тепла, велику активність більшості фізико-геогра
фічних процесів. 

Географічна оболонка генетично нерозривно зв'язана з по
верхнею Землі, яка є ареною її розвитку. На земній поверхні 
дуже динамічно розвиваються процеси, зумовлені сонячною 
енергією (наприклад дія вітру, води, льоду). Ці процеси разом 
з внутрішніми силами та впливом сили тяжіння перерозподі
ляють величезні маси гірських порід, води, повітря і навіть 
спричинюють опускання та піднімання певних ділянок лі
тосфери. Нарешті, на поверхні Землі або близько від неї най
більш інтенсивно розвивається життя. 

Головними рисами і закономірностями географічної оболон
ки є цілісність, ритмічність, зональність і кругообіг речовини 
та енергії. 

Цілісність географічної оболонки полягає в тому, що зміна в 
розвитку будь-якого компонента природи обов'язково викли
кає зміну всіх інших (наприклад, зміна клімату в різні епохи 
розвитку Землі відобразилась на природі всієї планети). Масш
таби цих змін різні: вони можуть рівномірно охоплювати всю 
географічну оболонку або ж проявлятися лише на окремих її 
ділянках. 

Ритмічність — це повторення однакових явищ природи че
рез певні проміжки часу. Такими є, наприклад, добові та річні 
ритми, що особливо найбільш помітні в природі. Циклічними 
є тривалі епохи потеплінь і похолодань, коливання рівня озер, 
морів, Світового океану в цілому, наступання і відступання 
льодовиків тощо. 

Зональність — закономірна зміна в просторі будови компо
нентів географічної оболонки. Розрізняють горизонтальну 
(широтну) і вертикальну (висотну) зональність. Перша зумов
лена неоднаковою кількістю тепла, що надходить на різні ши-
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роти у зв'язку з кулеподібною формою Землі. Інший вид зо
нальності — висотна поясність — проявляється лише в горах і 
зумовлена зміною клімату залежно від висоти. 

Кругообіг речовини та енергії зумовлює безперервний роз
виток географічної оболонки. Всі речовини в ній перебувають у 
постійному русі. Часто кругообіги речовини супроводжуються 
кругообігами енергії. Наприклад, внаслідок кругообігу води 
відбувається виділення тепла при конденсації водяної пари і 
поглинання тепла при випаровуванні. Біологічний кругообіг 
найчастіше починається з перетворення рослинами неорганіч
них речовин в органічні. Після відмирання органічна речовина 
перетворюється в неорганічну. Завдяки кругообігам відбу
вається тісна взаємодія всіх компонентів географічної оболон
ки, їх взаємозалежний розвиток. 

Географічна оболонка хоч і є органічно єдиним, закономір
но побудованим цілим, проте вона неоднорідна. її складові час
тини — гірські породи, рельєф, повітряні маси, сонячне тепло, 
води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, але в різних місцях 
на поверхні Землі вони поєднуються і взаємодіють між собою 
неоднаково. Різне їх співвідношення зумовлює значні просто
рові відмінності в межах оболонки. Отже, природа будь-якого 
регіону нашої планети має також риси оригінальні та непов
торні, внаслідок чого сформувалися численні несхожі один на 
одного природно-територіальні комплекси (ПТК), або ланд
шафти. 

Оскільки географічна оболонка складається з великої кіль
кості різноманітних і несхожих між собою ПТК, то в минулому 
її називали ще ландшафтною. Але на відміну від ПТК або ланд
шафтів цей термін не прижився в науці. Окремі географи вжи
вають у науковій літературі назву "ландшафтна сфера" в ро
зумінні, близькому до терміну "географічна оболонка". Так, 
Ф.М. Мільков (1990 р.) вважає, що ландшафтна сфера утворює 
на Землі тонкий шар завтовшки 5— 150 м, який значно відріз
няється від інших великою концентрацією і активністю в ньо
му різних організмів. Тут знаходиться "фокус життя". І.М. За-
белін (1959 р.) замість терміну "географічна оболонка" запро
понував "біогеосфера", тобто характеризував її як сферу 
виникнення і розвитку життя. Але ця назва, як і попередня, 
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звужує просторові межі географічної оболонки, надто загос
трює увагу на біологічних аспектах дослідження і відводить 
другорядне місце загальногеографічним проблемам. Невдалою 
виявилася і назва "геосистема", яку вжив В.Б. Сочава (1963 p.), 
оскільки геотопологія вивчає не географічний район, а окремі 
невеликі місця (ділянки) території. Цей підхід набув широко
го застосування в регіональних географічних дослідженнях. 

Термін "географічна оболонка" набув широкого визнання 
лише в сучасній науковій літературі, хоча окремі вчені близь
ко підійшли до визначення суті і деяких загальних особливос
тей цієї комплексної сфери значно раніше. Так, у Нідерландах 
Б. Вареніус (1622—1650 pp.) вважав, що предметом вивчення 
географії є "земноводне коло", тобто оболонка на поверхні Зем
лі, утворена взаємопроникненням однієї в іншу частин землі, 
води і атмосфери. Великий німецький учений-енциклопедист, 
мандрівник і дослідник природи О. Гумбольдт (1769—1859) у 
своїй відомій праці "Космос" розвинув думку не тільки про 
взаємозв'язок, а і про взаємодію повітря, океану, землі, про єд
ність неорганічної та органічної природи. Інший німецький 
учений Ф. Ріхтгофен (1833—1905), розробляючи питання що
до предмету географії, визначив її як науку про компоненти 
земної поверхні та їх взаємодію. 

Оригінальна ідея про своєрідну "зовнішню оболонку Землі" 
як предмет вивчення фізичної географії була висловлена впер
ше на початку XX ст. професором Київського та Петербурзько
го університетів П.І. Броуновим (1853—1927). Він розглядав 
зовнішню земну оболонку як сферу, що воєдино з'єднує між 
собою концентричні оболонки літосфери, гідросфери, атмосфе
ри і біосфери: всі вони проникають одна в одну, зумовлюючи 
своєю взаємодією зовнішній вигляд нашої планети і всі явища, 
що протікають на ній. Глибоко аналітичне дослідження ком
плексної вертикальної "особливої фізикогеографічної оболон
ки", яке було зроблено в тридцятих роках А.О. Григор'євим 
(1883—1968), сприяло остаточному утвердженню цієї природ
ної системи як об'єкта вивчення географії. Вчення про геогра
фічну оболонку Землі отримало дальше обґрунтування в пра
цях С В. Калесника (1901—1977) — автора фундаментального 
підручника "Основи загального землезнавства". Зауважимо, 
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що саме ця книга сприяла широкому визнанню землезнавства 
як самостійної наукової дисципліни географії. Певний внесок 
у розвиток науки про географічну оболонку зробили вчені Укра
їни К.І. Геренчук, В.О. Боков та І.Г. Черваньов (1984 p.), які 
дали сучасне трактування її будови, складу, структури, дина
міки і розвитку, а також висвітлили складні питання управ
ління глобальними географічними процесами. 

Географічна оболонка як особлива за своєю будовою і 
властивостями сфера має межі по вертикалі. Але оскільки пе
рехід від неї до інших оболонок відбувається поступово, то верх
ня і нижня межі виявляються не досить чітко і тому якоюсь 
мірою їх можна вважати умовними. 

Вчені по-різному уявляють і обґрунтовують висоту і глиби
ну поширення від поверхні Землі географічної оболонки. 

За А.О. Григор'євим (1963 p.), верхня межа географічної 
оболонки проходить у стратосфері на висоті 20—25 км, дещо 
нижче від шару максимальної концентрації озону. Річ у тому, 
що озоновий шар затримує шкідливі для організмів дози уль
трафіолетового випромінювання, тому саме тут з'являються 
сприятливі умови для існування живих істот, у першу чергу 
мікроорганізмів. Нижня межа знаходиться під земною корою. 
Вся земна кора належить до географічної оболонки, оскільки в 
ній постійно відбуваються процеси рельєфоутворення різної 
активності. 

За С.В. Калесником (1955 p.), верхня межа географічної 
оболонки лежить у тропопаузі (тобто в середньому на відстані 
10—12 км від поверхні Землі), оскільки вся тропосфера особ
ливо тісно взаємодіє з рештою компонентів природи. Нижня 
межа знаходиться в земній корі на глибині 4—5 км і відповідає 
середній товщі осадових порід, що утворилися в результаті 
взаємодії всіх геосфер. 

Згодом С.В. Калесник визнав більш обґрунтованою думку 
М.М. Єрмолаєва (1969 р.) про поширення верхньої межі гео
графічної оболонки до стратопаузи — перехідного шару від 
стратосфери до мезосфери, бо саме до цього рубежу можливе 
життя і проявляється тепловий вплив земної поверхні на ат
мосферні процеси. Нижню ж межу оболонки доцільніше 
пов'язувати не з усією товщею земної кори, а лише з тією по
верхневою частиною, яка найбільш активно взаємодіє в тепе-
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рішній час з екзогенними і ендогенними процесами. Товщина 
цього шару на суходолі не перевищує 500—800 м. В океанах 
географічна оболонка пронизує всю водну товщу, а також 
поверхневі шари донних відкладів. 

Отже, географічна оболонка включає в себе всю гідросферу 
та біосферу, а також нижню частину атмосфери (в ній, правда, 
зосереджено близько 80 % маси повітря) та поверхневі шари 
літосфери. Що стосується горизонтальних меж географічної 
оболонки, то вони визначаються розмірами Землі, яка за своєю 
формою є замкненою сферою. 

2.3. Методи фізичної географії 

Фізична географія використовує у своїх дослідженнях різ
номанітні методи: експедиційний, стаціонарний, порівняльно-
описовий, експериментальний, математичні, картографічні, 
геофізичні, геохімічні, ґрунтознавчі та інші. 

Експедиційний метод здавна застосовується в географії, він 
є основним для одержання фактичних даних про певну тери
торію, її природні об'єкти і процеси. Нині експедиційні дослі
дження досить часто поєднують зі стаціонарними. Останні ви
користовують для збору даних про процеси, які досить швидко 
змінюються в часі. Наприклад, на спеціально обладнаних стан
ціях за допомогою приладів ведуть спостереження за фізични
ми явищами в ґрунтах, гідросфері, атмосфері і біосфері. В ба
гатьох країнах світу створено мережі метеорологічних і гідро
логічних станцій, а також стаціонарні спеціалізовані станції 
або пости, на яких здійснюють спостереження за вулканами, 
землетрусами, рухом льодовиків, снігових лавин тощо. 

Порівняльно-описовий метод належить до традиційних, він 
широко застосовується в географічних дослідженнях. Порів
няння природних особливостей різних районів дозволяє ви
явити специфічні риси їх будови. Використовуючи цей метод, 
географ не тільки дає якісну оцінку фактора, а й здійснює 
аналіз процесів формування відповідних географічних ланд
шафтів. 
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Математичні методи у фізичній географії застосовують для 
опрацювання кількісних характеристик природних явищ і 
процесів. Обробку величезного цифрового матеріалу, одержу
ваного в результаті експедиційних та експериментальних до
сліджень, виконують за допомогою статистичного і балансово
го методів. Статистичний метод застосовують для визначення 
різних показників, які змінюються в часі або просторі і можуть 
бути охарактеризовані кількісно: температури повітря, атмо
сферного тиску, солоності вод, величини біомаси тощо. Балан
совий метод використовують для визначення кількості речо
вин і енергії, яка надходить у географічну оболонку. Так, учені 
обчислюють, наприклад, радіаційний і тепловий баланс, вод
ний баланс земної поверхні. Балансові методи дають мож
ливість визначити динаміку процесів, їх інтенсивність. 

Широке застосування у фізичній географії знаходять карто
графічні методи. Завдяки їм стає повнішою і значно доступні
шою характеристика різних компонентів природи і процесів, 
які в них протікають. Карти є важливим джерелом для одер
жання якісних і кількісних характеристик. З їх допомогою 
можна визначити довжини рік, площі зображених земель, вер
тикальне розчленування земної поверхні тощо. За топографіч
ними картами, складеними в різний час, можна виявити дина
міку змін рельєфу, гідрографічної сітки, берегової лінії озер, 
морів, простежити трансформацію угідь. 

Геофізичні методи — це група методів, які застосовуються 
для вивчення фізики природних процесів, і в першу чергу — 
для дослідження будови надр Землі. Так, гравіметричні мето
ди використовуються для дослідження геологічної будови лі
тосфери та визначення форми Землі, а магнітометричні — для 
вивчення її внутрішньої будови. Радіометричні методи дозво
ляють визначити величину випромінювання гірських порід, 
які містять радіоактивні елементи. 

Геохімічні методи застосовують для вивчення хімічного 
складу літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери, з їх допо
могою досліджують міграцію хімічних елементів у природі. 

Експериментальний метод застосовується для виявлення 
ролі певних факторів у розвитку природних явищ. Експери
менти здійснюють найчастіше шляхом моделювання природ
них процесів. Так, за допомогою моделювання вивчають, на-
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приклад, суть атмосферних явищ, дію водних потоків, ґрун
тові процеси та ін. Експериментальні спостереження ведуть на 
стаціонарних станціях, в заповідниках, спеціальних лаборато
ріях. 

Ґрунт є дзеркалом ландшафту, тому дані польових і лабора
торних досліджень ґрунтів завжди привертають до себе поси
лену увагу фізико-географів. Вони дають об'єктивну кількісну 
і якісну інформацію про стан екосистем, їх антропогенні змі
ни. Результати ґрунтових досліджень широко використовують 
для розробки заходів щодо раціонального використання зе
мельних ресурсів, вони є необхідними для успішного прове
дення фізико-географічного районування і впровадження сис
теми природоохоронних заходів. 

Аерокосмічні методи полягають у використанні матеріалів 
аерофотозйомки земної поверхні, яка дає великий обсяг опера
тивної географічної інформації. Методи космічного землезнав
ства дають змогу вести моніторинг (постійні спостереження) за 
станом географічної оболонки і вивчати глобальні процеси, які 
в ній відбуваються. 

Весь різноманітний комплекс методів досліджень геогра
фічної оболонки значно просунув наші знання про процеси, що 
протікають в ній, сприяв розвитку теорії географічної науки, 
дозволив виявити загальні закономірності будови і динаміки 
оболонки. Це дало можливість географічній науці піднятися 
на нову, більш високу ступінь розвитку. Вона вже може стави
ти перед собою завдання щодо прогнозування змін географіч
них ландшафтів і раціонального управління природними про
цесами. 

2.4. Завдання сучасної фізичної географії 

Протягом багатьох століть географи займалися переважно 
описом природи нашої планети, її окремих регіонів. Поступово 
поряд з описом стали з'являтися наукові пояснення явищ і 
процесів, які вдавалося спостерігати. В сучасний період інтен
сивного впливу людства на навколишнє середовище, його знач-
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ного забруднення і зростаючого дефіциту природних ресурсів 
все більш актуальними стають завдання управління природо
користуванням, що мають на меті, з одного боку, задоволення 
потреб людства, а з іншого — оптимізацію довкілля, тобто таке 
використання ресурсів, яке забезпечувало б нормальне функ
ціонування біосфери. 

Найактуальніша сучасна проблема фізичної географії — 
поглиблене комплексне вивчення природи поверхні суші та 
вод Світового океану. Це якраз ті об'єкти досліджень, на яких 
особливо важливим є пізнання законів будови, функціонуван
ня, динаміки і розвитку географічної оболонки з метою розроб
ки системи оптимального управління процесами, що протіка
ють в ній. 

Завдання фізичної географії — виявляти і вивчати такі за
кони природи, які відбивають взаємозв'язки і взаємозумов
леність її складових частин, завдяки яким вона формується як 
органічне ціле. Ці специфічні географічні закони не вивчає 
жодна інша наука. Вони, як і всі закони природи, об'єктивні й 
не залежать від волі людей. Але людина може пізнати закони 
природи і використовувати їх. Знання географічних законів 
дасть можливість робити достовірні прогнози подальшого роз
витку природи. 

Географічна оболонка є по суті природним середовищем люд
ського суспільства, яке в теперішній час різною мірою в різних 
регіонах замінене господарською діяльністю. Наростання еко
логічних проблем глобального характеру визначає провідну 
роль фізичної географії у розв'язанні проблеми взаємодії су
спільства і природи. 

Систематична експлуатація людством природних ресурсів 
призвела до глибоких негативних змін, а місцями — й незво-
ротних перетворень у природі. Тому важливим завданням гео
графії є глибокий і всебічний аналіз наслідків, до яких призве
ло втручання людства у навколишню природу. Ця складна 
проблема потребує невідкладного розв'язання: стихійне ви
трачання природних ресурсів необхідно замінити їх раціональ
ним використанням та планомірним перетворенням. 

Сучасна географія розв'язує складну проблему взаємовідно
син людини і природи шляхом розробки науково обґрунтова
них проектів та реалізації на відповідних об'єктах практичних 
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заходів, спрямованих на охорону та відновлення природи. 
Проте в багатьох випадках є тільки здогадки щодо можливих 
наслідків від втручання у природні процеси з метою поліпшен
ня чи конструктивного перетворення несприятливої природи 
экремих регіонів Землі. Розв'язання проблем можливе шля
хом досконалого вивчення природних умов різних територій 
га законів природи. Пізнаючи географічні закони і спираючись 
на них, географи обґрунтовують шляхи і методи охорони при
роди, способи комплексного використання природних багатств 
і розширеного відтворення природних ресурсів. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Яка структура системи географічних наук? 
2. Що є об'єктом і предметом вивчення загального зем

лезнавства? 
3. Яка наука вивчає природно-територіальні комплекси? 
4. Що таке географічна оболонка Землі? 
5. Які межі географічної оболонки Землі? 
6. Які специфічні особливості географічної оболонки Землі? 
7. Які методи застосовуються у дослідженнях фізичної гео

графії? 
8. Які завдання загального землезнавства? 
9. Що вивчає фізична географія? , 

10. Що вивчає економічна та соціальна географія? 
11. Виділіть основні напрями досліджень фізичної географії. 
12. Виділіть основні напрями досліджень економічної та со

ціальної географії. 
13. Чому географія населення є однією з головних галузей 

економічної та соціальної географії? 
14. Що таке геоінформатика та яка її роль у сучасній географії? 
15. Намалюйте схему будови географічної оболонки. 
16. Нанесіть на контурні карти материків і океанів геогра

фічну номенклатуру (список географічних назв наведено в до
датку 3). Протягом навчального семестру вивчіть ці назви та 
запам'ятайте їх розташування на фізико-географічних картах. 
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ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

3.1. Гіпотези про походження Землі 

Одна з перших гіпотез про походження нашої планети і зов
нішнього вигляду її поверхні була описана у двотомній праці 
Томаса Барнета "Священна теорія Землі", яка вийшла в 1681 р. 
Проте оскільки мислення вчених у ті далекі часи ще не звільни
лося від впливу традиційних уявлень давніх греків та біблейсь
кого міфу про створення світу, то гіпотеза священика Т. Барне
та виявилася насправді плодом його буйної фантазії. Подаємо 
короткий зміст цієї гіпотези. Коли Бог створив Землю і впоряд
кував її обертання навколо осі, наша планета набула яйцеподіб
ної форми. Оскільки земна вісь була тоді перпендикулярна до 
площини екліптики, то пори року в нашому розумінні були від
сутні, і на широті Великої Британії панувала вічна весна. Але 
люди, які подібно до Мафусаїла жили в той час дуже довго, за
вели згодом між собою багато всілякого зла і стали часто свари
тися. У гніві Бог наказав зруйнувати Землю. її поверхня стала 
тріскатися, підійматися та зминатися, утворюючи жахливі за 
видом гори і ущелини. Пізніше з надр Землі вирвався могутній 
потік води, який поступово затопив всю поверхню Землі. Всі ці 
катастрофи страшенно потрясли Землю і відбилися на її осі — 
вона втратила своє первинне вертикальне положення, нахили-
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лася, і це призвело до появи пір року. Поверхня ж планети ви
явилася розбитою на континенти, гори, глибокі западини (в які 
згодом стекла вода, утворивши океани). 

"Священна теорія Землі" породила тривалі суперечки і дис
кусії серед учених, внаслідок чого з'явилося кілька нових гіпо
тез про походження нашої планети. В 1695 р. Джон Вудворд 
висловив думку про те, що води потопу, який Бог у гніві наслав 
на Землю, розчинили гірські породи, а пізніше цей матеріал 
був відкладений у вигляді шарів або пластів на дні морів та 
океанів. Це підтверджується наявністю в складі деяких з них 
викопних решток континентальних рослин і тварин. 

Вільям Уїнстон, на якого справили величезне враження 
спостереження Едмунда Галлея в 1652 р. за кометою (названою 
згодом його ім'ям), висунув гіпотезу, згідно з якою Земля ви
никла з уламків якоїсь невідомої комети. Більше того, близьке 
проходження іншої комети викликало всеземну повінь, пере
творило орбіту обертання навколо Сонця з кругової в еліптич
ну, а на земній поверхні утворилися континенти та океани. Ко
мета привела в рух гірські породи на протилежних сторонах 
планети (подібно до того, як Місяць викликає припливи в оке
анах і морях). На гребнях припливної хвилі утворилися конти
ненти, а в западинах — Атлантичний і Тихий океани. Уїнстон 
підкріпив свою гіпотезу вражаючими математичними рів
няннями, які доводили можливість такої дії комети на породи 
земної кори. Але оскільки в його розрахунках було опрацьова
но далеко не все, її зразу ж піддали критиці. Теологи підкріп
лювали свої заперечення посиланням на Біблію: яким чином 
Сонце могло існувати до того, як Земля почала обертатися нав
коло нього, коли в Книзі Буття сказано, що Бог створив це ве
лике світило лише на четвертий день після формування Землі. 

Завдяки великим відкриттям у сучасних науках про Землю 
виникли передумови для формування космогонії — науки, що 
наймається вивченням Всесвіту, питаннями походження Сон
ця і планет. Незважаючи на всю складність даної проблеми, 
уже перші космогонічні гіпотези стали користуватися вели
кою популярністю серед учених і багатьох освічених людей. 

Широкого визнання набули гіпотези, що базувалися на ево
люції газово-пилової матерії. Перша спроба пояснити похо-
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дження Сонячної системи була зроблена німецьким географом 
і філософом І. Кантом (1724—1804). В 1755 р. він видав книгу 
"Загальна природна історія і теорія неба", в якій виклав свої 
погляди на походження Всесвіту і планет Сонячної системи. 
На думку І. Канта, Всесвіт утворився з первинної розсіяної ма
терії, яка заповнювала світовий простір. Частки, з яких скла
далася матерія, були неоднакові щодо густини та сили тяжін
ня, вони були перемішані і утворили нерухомий хаос. Посту
пово сили взаємного притягання, що виникли між частинами, 
привели кам'яний хаос в рух. Результатом зіштовхування і 
злипання часток було утворення згустків, спочатку дрібних, 
потім крупніших. Зіштовхування згустків викликало її обер
тання. Зрештою з центрального згустку утворилося Сонце, а з 
великих бокових згущень, які притягнули до себе речовину ек
ваторіальної туманності, — планети. Первинний стан планет і 
Сонця І. Кант вважав гарячим. З часом планети остигли, стали 
холодними. Те саме, на думку І. Канта, має статися в далекому 
майбутньому і з Сонцем. 

В 1796 р. вийшла книга французького математика та астро
нома П. Лапласа "Виклад системи світу", в якій була опубліко
вана його космогонічна гіпотеза. Вона виявилася багато в чому 
схожою з гіпотезою І. Канта, хоча П. Лаплас не знав про її існу
вання. Він припускав, що колись існувала величезна гаряча 
розріджена туманність. По мірі її охолодження і стиснення в 
центрі утворилося згущене ядро — зародок нинішнього Сонця. 
Внаслідок його обертання навколо осі розвинулася відцентро
ва сила, яка відштовхнула в екваторіальній площині частину 
речовини від вісі обертання. Кількість газових кілець, що від
ділилася від центрального згустку матерії, відповідала числу 
планет Сонячної системи. Кільця були нестійкими. Речовина в 
них під впливом охолодження поступово згущувалася. По
дібним же чином П. Лаплас пояснює і утворення супутників 
планет. 

Гіпотези Канта і Лапласа стали свого роду революційним 
переворотом у поглядах людей на походження оточуючого їх 
світу. Ці гіпотези вперше дали наукове пояснення утворенню 
Сонячної системи з газово-пилової матерії і корінним чином 
змінили метафізичне уявлення щодо вічності і незмінності 
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Всесвіту, яке тоді існувало. Але з точки зору сучасної науки 
виявилося, що ці гіпотези мають серйозні недоліки. Сучасна 
фізика не вважає можливим тривале існування в природі стій
ких газових кілець. Гази при виділенні, як показує практика і 
експериментальні дослідження, не збираються в згустки, а 
розсіюються. Не в змозі пояснити наведені гіпотези різноспря-
мованість обертання по орбітах супутників планет і розподіл 
моменту кількості руху великих тіл Сонячної системи (який є 
добутком маси тіла на його швидкість і відстань від центру 
обертання). Так, Сонце, маса якого становить 99,9 % загальної 
маси Сонячної системи, має тільки 2 % моменту кількості 
руху, водночас на всі планети з їх "мізерною" масою припадає 
аж 98 % моменту кількості руху. 

У 1916 р. з'явилася "гаряча" космогонічна гіпотеза англій
ського астронома Дж.-Х. Джинса. Згідно з нею, повз Сонце 
пройшла якась зірка. Внаслідок впливу її сили тяжіння із Сон
ця вирвався довгий струмінь (протуберанець) й утворив туман
ність з окремими згущеннями (вузлами) — протопланетами, 
що почали обертатися навколо Сонця. Згодом вони перейшли з 
газоподібного стану в рідкий, утворилася тверда кора. При
пливна гіпотеза Дж.-Х. Джинса добре пояснювала особливості 
розподілу щільності гірських порід внутрішніх планет Соняч
ної системи, а тому стала на деякий час популярною в науці. 

На основі нових досягнень фундаментальних наук, зокрема 
відкриття явищ природного радіоактивного розпаду (вперше 
це вдалося довести видатним французьким ученим М. Скло-
довській і П. Кюрі), були запропоновані нові гіпотези, які по
яснювали утворення планет не з гарячої, а з холодної матерії. 
Оригінальною і відомою стала опублікована в 1943 р. праця 
"Метеоритна теорія походження Землі та планет", автором 
якої є О.Ю. Шмідт (1892—1956). Це була неординарна особа в 
науці. В двадцять п'ять років він уже працював приват-доцен
том Київського університету, пізніше займав відповідальні 
пости в Наркомприроді, Наркомфіні, Наркомосвіті, був дирек
тором Держвидаву, головним редактором Великої Радянської 
Енциклопедії. Велику популярність принесли йому і полярні 
дослідження, челюскінська епопея, висадка на лід наукової 
станції "Північний полюс-1". Протягом всього свідомого жит
тя вчений дуже захоплювався математикою. 
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О.Ю. Шмідт намагався математично обґрунтувати ідею про 
походження планет з холодної пилової й метеоритної матерії, 
яку захопило Сонце на одному з відрізків шляху по Галактиці. 
Такий підхід дозволив пояснити непропорційний розподіл мас 
і моменту кількості руху планет і Сонця. Речовина газово-пи
лової туманності під тиском сонячного вітру сортувалася ще в 
допланетну стадію: легкі елементи були відкинуті на край Со
нячної системи, а ближче до Сонця утримувалися порівняно 
важкі елементи. Далі під впливом сил тяжіння куски матерії 
зіштовхувалися, злипались і планети росли. Проте сучасні до
слідження довели неспроможність подібного механічного за
хвату туманності, до того ж відсутність пояснень щодо утво
рення самого Сонця не могли задовольнити науку. 

У п'ятдесятих роках стала популярною гіпотеза харківсько
го астронома В.Г. Фесенкова, який підійшов до вирішення 
проблеми з точки зору народження і еволюції зірок. Він вва
жав, що утворення туманності відбувалося за рахунок викиду 
речовини з нової або ж наднової зірки. У центрі туманності іс
нував ущільнений згусток — первинне Сонце, навколо якого 
сформувалися неоднорідності — велетенські "нитки" і "волок
нини", що в подальшому перетворилися на небесні тіла. Пла
нети утворилися з тієї речовини газово-пилової туманності, 
яка знаходилася в екваторіальній площині Сонця. Ця туман
ність, що оточувала Протосонце, була сплюснута, ущільнення 
в ній відбувалися нерівномірно, бо рух часто був неправиль
ний, вихороподібний. Орбіти згустків-планет із самого почат
ку мало відрізнялися від кола і знаходилися в одній площині. 

Багато вчених вважає, що протосонячна туманність, з якої 
сформувалися всі тіла Сонячної системи, існувала протягом 
тривалого часу у вигляді звичайної міжзоряної намагніченої 
хмари, що повільно оберталася. Можливо, поблизу від неї зго
дом утворилася масивна зірка. З часом смерть цієї зірки приз
вела до вибуху наднової. Потужні спалахи наднових зірок від
буваються у зв'язку з вигоранням в їх центрі ядерного палива. 
В ядрі такої зірки різко знижуються температура і тиск, внаслі
док чого її поверхневі шари під впливом власної величезної 
ваги починають падати до центру зірки. Відбувається так зва
не явище колапсу, яке призводить до загибелі зірки. 
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Наявність магнітного поля в газовій хмарі, що обертається і 
стискується, відіграє важливу роль при колапсі хмари. В міру 
того, як обертання хмари прискорюється, магнітні силові лінії, 
що ведуть себе як пружинисті пластинки, закручуються. Маг
нітні натяги призводять до утворення ядра, яке повільно обер
тається, а речовина, що залишається на периферії, швидко 
крутиться навколо нього. Цей ефект дозволяє пояснити фак
тичний розподіл моменту кількості руху в Сонячній системі. 

В стискуваній хмарі швидко розвивається щільне, непрозо
ре ядро з повільним осьовим рухом. Навколо нього продовжує 
обертатися газовий диск — протосонячна туманність. Газ міс
тив багато частинок пилу. Тонкий диск з холодного пилу був 
такий же гравітаційно нестійкий, як і хмара холодного газу. 
Частинки пилу притягувалися більшими за масою згустками 
матерії, і вони виростали до розмірів астероїдів. Ці первинні 
утворення одержали назву планетезималей. Вони мали неод
накову масу і різні швидкості. Астероїди і ядра комет, можли
во, і є тими залишками планетезималей, що заповнювали ко
лись Сонячну систему. 

Тим часом молоде Сонце, яке виникло на місці ядра, стало 
виділяти світло і енергію. Це вплинуло на властивості планет, 
які утворилися. Поблизу Сонця температура була високою, 
внаслідок чого речовини, що опинилися тут у стані льоду, 
швидко випаровувалися. В цих умовах змогли зберегтися тіль
ки жаростійкі кам'янисті і металеві частинки. Тому внутрішні 
планети утворювалися переважно з матеріалу, який мав вели
ку питому вагу. Вони порівняно невеликі за масою і через це не 
були здатні утримати помітну кількість водню і гелію. В зов
нішніх областях Сонячної системи температура була достатньо 
низькою, і льодові речовини тут не розтанули. Внаслідок цього 
утворилися величезні планети, які були спроможні утримати 
водень і гелій. Хоча зовнішні планети Сонячної системи дуже 
масивні, але всі вони мають порівняно малу щільність. 

Нині значного поширення набула гіпотеза так званої акуму
ляції небесних тіл. Вчені вважають, що планети утворилися 
внаслідок нагромадження багатьох тіл менших розмірів, які 
рухалися навколо Протосонця за орбітами, що лежали в сере
дині плоского диска. Ця гіпотеза дозволяє пояснити напрями 
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обертання планет по орбіті і навколо власної осі. В планетах, 
які утворилися з багатьох дрібних тіл, індивідуальні напрями 
обертань усереднювалися, в результаті їх вісь обертання вияв
лялася паралельною до вісі обертання Сонця. Виняток станов
лять Уран і Венера. Мабуть, перший утворився при зіткненні 
лише кількох, можливо навіть тільки двох великих тіл. Зво
ротній рух Венери вказує на те, що свого часу відбулося сильне 
сповільнення обертання планети припливними силами Сонця. 

Сучасні уявлення про утворення Сонця і планет з газопи-
лоподібної туманності є загальновизнаними. Вчені одержали 
нові вагомі докази еволюції Всесвіту. Великої популярності у 
світі набула теорія про "Великий вибух" — так коротко нази
вають сукупність процесів, що відбувалися майже двадцять 
мільярдів років тому, на самому початку формування Всесві
ту. Гадають, що колись вся космічна матерія була зосереджена 
в порівняно невеликому за розмірами згустку, який являв со
бою дуже гарячу (мільярди градусів) надщільну речовину. 
Внаслідок надпотужного вибуху матерія розлетілася в різні 
боки космічного простору, щільність стала падати, а темпера
тура знижуватися. Ця гіпотеза була підтверджена відкриттям 
у 1964 р. американськими дослідниками А. Пензіасом і 
Р. Вільсоном теплового фонового випромінювання Всесвіту. 
Випромінювання названо реліктовим, бо воно є залишком теп
ла від тієї первісної гарячої матерії. "Розбігання" галактик, 
яке є наслідком Великого вибуху, продовжується і донині: та
кий висновок підкріплюється спостереженнями Е. Хаббла, 
який виявив зміщення ліній спектра галактик у бік довгохви
льового червоного кінця. Визнано, що таке зміщення відоб
ражає фактичні особливості руху галактик, неперервне зрос
тання відстаней між ними. Це означає, що галактики віддаля
ються від нас (й одна від одної) в усі боки й тим швидше, чим 
далі вони від нас. Цей процес охоплює всю спостережувану 
частину Всесвіту, а можливо і весь Всесвіт. 

Таким чином, в міру вдосконалення методів дослідження 
Всесвіту і нагромадження нових даних про будову різних не
бесних тіл вчені все глибше проникають у таємниці їх похо
дження. Створення єдиної теорії розвитку Землі та інших пла
нет Сонячної системи — одна з найскладніших проблем сучас
ної науки. 
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3.2. Основні риси будови Всесвіту 

Наша Земля є маленькою складовою частиною єдиного ма
теріального світу, який називається Всесвітом. Всесвіт охоп
лює весь безмежний космічний простір і складається з числен
них зірок, хмар пилу і газу, міжзоряної речовини. Зоряне небо 
вивчається протягом багатьох віків. Зараз спостереження за 
зорями ведуть астрономи, а вивченням законів руху планет, 
будови і розвитку небесних тіл та їх систем займається астро
номія. У міру вдосконалення телескопів вчені все глибше про
никають до таємниць Всесвіту. Доступну для досліджень час
тину Всесвіту називають Метагалактикою. Сучасні оптичні 
прилади дають змогу спостерігати зоряні системи, віддалені 
від нашої планети на 5—6 млрд світлових років, а за допомо
гою радіотелескопів дослідники проникають ще далі — на від
стань до 15 млрд світлових років. Зазначимо, що світловий рік 
— це відстань, яку світло проходить за 1 рік, поширюючись зі 
швидкістю близько 300 000 км/с. 

Головними об'єктами Метагалактики є зоряні системи, або 
галактики. Кожна галактика — це величезне, до 100 — 150 млрд, 
скупчення зірок, які утворюють різні за величиною і формою 
зоряні системи. До однієї з таких галактик, яка одержала на
зву Нашої Галактики, належать Земля і Сонце. Інші галакти
ки мають вигляд невеликих плям еліптичної, спіральної або 
неправильної форми. їх ще називають позагалактичними ту
манностями. 

У безкраїх просторах Метагалактики виявлено більше міль
ярда галактик. Деякі з них є потужними джерелами радіови
промінювання. Це так звані радіогалактики. Найбільш далекі 
небесні тіла, що випромінюють колосальні потоки енергії у 
вигляді радіохвиль і світла, називають квазарами. Вони сві
тяться в сто разів яскравіше, ніж гігантські галактики. Приро
да квазарів поки що залишається нерозгаданою. 

Наша Галактика — одна з рядових зоряних систем у світі 
галактик. В ній близько 150 млрд зірок. Велике скупчення їх 
утворює на нічному небі широку білясту смугу. Здавна цю сму
гу називають в Україні Чумацьким шляхом. 
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Наша Галактика належить до типу спіральних. Розміри її 
величезні: діаметр диска приблизно 100 тис. світлових років, 
товщина в центральній частині — 12 тис. світлових років. В 
центрі диска, біля сузір'я Стрільця, розташоване ядро, яке 
складається з малих і великих зірок різної яскравості. В боки 
від диска відходять спіральні відгалуження, або рукава. Спі
ральні гілки складаються з молодих зірок, зоряних скупчень, 
хмар іонізованих газів водню та величезних хмар темної пило
вої матерії. Сонце знаходиться зліва від ядра в центральній 
площині галактики, на відстані 2/3 її радіуса (рис. 1). Вся внут
рішня система (в тому числі і Сонячна) обертається навколо 
ядра приблизно за 200 млн років. Зовнішня частина Нашої Га
лактики рухається повільніше, оскільки ядро Галактики не 
переважає за масою інші її частини, як, наприклад, Сонце, яке 
незрівнянно більше за усі планети разом узяті. 

В Нашій Галактиці існує загальне магнітне поле. Його си
лові лінії паралельні галактичній площині і роблять вигини 
біля спіральних відгалужень. При спалахах наднових зірок 
викидається в космос багато електронів зі швидкостями, близь
кими до швидкості світла. Магнітне поле Галактики гальмує 
швидкі електрони, і це викликає нетеплові випромінювання 
на метрових і більш довгих хвилях. Встановлено, що іонізова

ний гарячий водень, скон
центрований поблизу га
лактичної площини, по
силає додаткове радіо
випромінювання тільки 
з кільцевої зони Чума
цького шляху. 

Велика віддаленість 
зірок від Землі не дає 
можливості розглянути 
їх поверхню навіть за 
допомогою дуже силь
них телескопів. У теле
скопі зірки видно як 
точки, що світяться. В 

Рис. 1. Схема будови Нашої Галактики цих "точках" зосередже-

• 'Чи>АЛ?ЭДО,«'1,"^'9й!«ЙЩ 
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но більше 98 % маси космічної речовини. Решта речовини зна
ходиться переважно у вигляді розрідженого міжзоряного сере
довища. За допомогою оптичних приладів астрономи визнача
ють температуру, хімічний склад, фізичні властивості зірок, 
розраховують їх масу. Знаючи яскравість і відстань до зірки, 
можна скласти уяву про її розміри. Найбільші зірки назива
ють надгігантами, найдрібніші — білими карликами. 

Колір зірок залежить від температури. При голубувато-бі
лому кольорі температура становить 24 000 °К, білому — 
12 000 °К, жовтому — 5900 °К, червоному — 3500 °К. Темпера
тура найхолодніших зірок менша за 2000 °К, а найбільш гаря
чих — перевищує 1 000 000 °К. Особливо великі температури в 
ядрах зірок — мільярди градусів. 

Деякі зірки змінюють свою яскравість, блиск та інші власти
вості дуже швидко — протягом доби, а то і секунд. До таких 
зірок належать нові і наднові зірки. Новими вважаються зірки, 
блиск яких протягом кількох діб різко збільшується, а пізніше 
роками і десятиліттями зменшується. До наднових відносять 
зірки, яскравість яких сягає значень, що перевищують 
яскравість галактик. Після спалаху утворюється газова хмара, 
яка розсіюється в просторі. Ядро, що залишилося на місці спа
лаху, перетворюється з часом в нейтронну зірку або чорну діру. 

Утворення нейтронної зірки починається із сильного стис
нення матерії ядра, що призводить до різкого зменшення його 
розмірів — до 10—100 км в діаметрі. Під дією сил гравітації 
протони і електрони зливаються і перетворюються в нейтрони. 
Густина речовини зростає до неймовірних значень. Нейтронні 
зірки з великими магнітними полями називають пульсарами. 
Пульсари випромінюють імпульси радіохвиль різної потуж
ності. 

Чорні діри виникають в результаті ще більшого стиснення 
речовини. Надтверда речовина, що виникла при цьому, почи
нає все поглинати і нічого не випромінює. Виявляються чорні 
діри за гравітаційним впливом на міжзоряне середовище і рух 
сусідніх зірок. 

Речовини, з яких побудовані зірки, перебувають у стані 
плазми. Атоми елементів в ній сильно іонізовані. Як показали 
спектральні дослідження, зоряна плазма складається голов-
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ним чином з іонізованого водню і гелію, а також із важких 
хімічних елементів. Джерелом енергії на ранніх стадіях роз
витку зірок є гравітаційні сили стиснення, а на наступних — 
термоядерні реакції, що протікають в їх надрах. 

Міжзоряний простір заповнений розрідженим газом і пи
лом. Газ складається переважно з іонізованого водню і гелію. 
Місцями водень утворює скупчення у вигляді хмар. Пилинки 
складаються із суміші льоду, кристалічного аміаку і метану, 
домішок металів. Значну роль у міжзоряному середовищі віді
грають космічні промені, утворені потоками протонів і елект
ронів. Космічні промені надходять до Землі від Сонця і з надр 
Галактики. 

3.3. Характеристика планет Сонячної системи 

Сонячна система має складну будову. До її складу входять 
вісім планет з їх супутниками, десятки тисяч астероїдів, коме
ти, метеоритна речовина і єдина зірка — Сонце, навколо якої 
обертаються всі тіла системи. На долю Сонця припадає 99,9 % 
загальної маси всіх тіл Сонячної системи, тому воно є для них 
центром тяжіння. Всі вони утримуються разом завдяки силі 
його гравітаційного поля. 

Сонце — одна з типових зірок Чумацького шляху. Вона від
далена від Землі в середньому на відстань 149,6 млн км. Цю 
величину прийнято на Міжнародному астрономічному з'їзді в 
1964 р. за одиницю вимірювання відстаней між космічними 
об'єктами; вона називається астрономічною одиницею довжи
ни (скорочено а. о. д.). 

Радіус Сонця становить 696 000 км, середня густина — 
1,21 г/см3, середня температура зовнішніх шарів — 5600 °С, а в 
надрах вона перевищує 10 млн °С. Теплова енергія Сонця зумо
влена термоядерними реакціями перетворення водню в гелій. 
Зауважимо, що саме ці два хімічні елементи складають 99 % 
маси Сонця. Вся його речовина знаходиться в стані плазми. 

Колосальна енергія, яку виділяє Сонце, розсіюється в кос
мічному просторі. Дуже мала частка цієї енергії досягає Землі 
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у вигляді рентгенівських і ультрафіолетових променів, види
мого світла, теплового випромінювання і радіохвиль. Земна 
атмосфера для деяких довжин хвиль непрозора, але теплове 
випромінювання і видиме світло вільно проникають через неї. 

Тепло і світло, які випромінює Сонце, живлять енергією різ
ні природні процеси. Тепло впливає на клімат, приводить в дію 
кругообіг води, відіграє велику роль при вивітрюванні та еро
зії, а також створює на Землі умови, сприятливі для життя. 
Без цього джерела енергії не було б унікального в Сонячній 
системі, а можливо і у Всесвіті, рослинного і тваринного світу 
та найскладнішого створіння природи — людини. 

Енергія, що виділяється Сонцем, залишається за величи
ною практично незмінною вже майже 5 млрд років. Згідно з 
підрахунками вчених, Сонце знаходиться в головній фазі свого 
розвитку і буде перебувати в ній ще близько 7 млрд років. 

На сонячному диску вчені виявили темні плями, які збері
гаються по кілька тижнів, а також численні яскраві спалахи, 
що тривають по кілька годин. Безперервне випромінювання 
Сонцем величезної енергії супроводжується відторгненням за
ряджених частинок в космічний простір. Цей потік протонів і 
електронів називається сонячним вітром. Взаємодіючи з верх
німи шарами атмосфери, ці частинки викликають в ній поляр
ні сяйва, іонізують повітря і змінюють фізичний стан газової 
оболонки. 

Підвищення активності Сонця триває 4,2 роки, спад — 7 ро
ків, тобто його активність відновлюється в середньому через 
кожні 11,2 року. Цей період називається сонячним циклом. 
Рентгенівське випромінювання досягає Землі через 8—ЗО хв 
після спалаху, а потік заряджених протонів і електронів — 
приблизно через добу. 

Навколо Сонця обертаються планети, які розташовані в та
кому порядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Са
турн, Уран, Нептун (див. рис. 2). Всі дев'ять планет рухаються 
приблизно в одній площині майже за круговими орбітами і в 
одному напрямі — проти годинникової стрілки (якщо дивити
ся з боку Північного полюсу Світу). Планети ще називають 
"блукаючими зорями", бо вони описують на небі досить склад
ні траєкторії руху, що відрізняє їх від "нерухомих" зірок. На-
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Рис. 2. Порівняльні розміри планет 

справді їхні зигзагоподібні шляхи серед зоряного неба є наслід
ком орбітального руху планет, в тому числі і Землі, на якій, як 
правило, знаходиться спостерігач. 

Меркурій — найближча до Сонця планета, яка має порівня
но невеликі розміри і тому тривалий час залишалася недоступ
ною для візуальних астрономічних спостережень. Новий етап 
у вивченні Меркурія почався в 1974 p. , коли американська 
міжпланетна станція "Марінер-10" тричі пролетіла поблизу 
Меркурія і передала на Землю численні зображення поверхні 
планети. Схожість з Місяцем виявилась разючою. Великі рів
нини Меркурія вкриті кратерами різних розмірів, місцями 
спостерігаються лінійно витягнуті уступи або обриви висотою 
2—3 км і протяжністю на сотні кілометрів. Меркурій має слаб
ке магнітне поле і дуже розріджену гелієву атмосферу — уні
кальну в Сонячній системі. Допускають, що вона захоплена із 
"сонячного вітру" і утримується силою тяжіння планети. Опів
дні на екваторі Меркурія температура піднімається до 400— 
500 °С, а вночі падає до 160 °С. Такі різкі температурні контрас
ти пояснюються майже повною відсутністю атмосфери. Серед
ня щільність гірських порід Меркурія досить висока(5,44г/см3), 
і це означає, що планета має розплавлене залізо-нікелеве ядро 
з радіусом близько 1820 км. 
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Венера — наша найближча сусідка в світовому просторі — є 
після Сонця і Місяця найяскравішим небесним світилом, її 
легко можна знайти на вечірньому або ранковому зоряному 
небі поблизу Сонця. Поверхня Венери схована від очей спосте
рігача товстою і досить густою атмосферою, існування якої ви
явив великий російський вчений М.В. Ломоносов. З того часу 
Венеру нерідко уявляли рідною сестрою Землі, тільки трохи 
жаркішою — щось на зразок тропічного раю з джунглями, 
можливо населеною екзотичними тваринами. 

На жаль, епоха космічних польотів розвіяла ці романтичні 
уявлення. Дослідження, здійснені вченими з допомогою авто
матичних космічних станцій типу "Венера", дозволили вста
новити, що газова оболонка складається на 97 % з вуглекисло
го газу, решта — азот, інертні гази, аміак, кисень і водяні пари. 
Несподіваним виявився хімічний склад венеріанських хмар: 
вони утворені парами сірчаної, азотної та хлористоводневої 
кислот. 

Велика газова оболонка Венери, основним компонентом 
якої є вуглекислий газ, створює на її поверхні "парниковий 
ефект", внаслідок чого температура там близька до 500 °С. 
Щільність венеріанської атмосфери настільки значна, що її 
тиск на поверхні планети досягає 100 атм. Таким чином, ве-
неріанський тропічний рай виявився справжнім "розжареним" 
пеклом. Про ймовірність життя в таких несприятливих кліма
тичних умовах не доводиться й говорити. 

Як показали дані радіолокаційних зйомок Венери, на по
верхні планети, особливо в її екваторіальній області, є багато 
кратерів, найбільший з яких має діаметр 160 км і глибину 400 м. 
Виявлено грандіозні тектонічні розломи, вулканічну і грозову 
діяльність. Великий інтерес викликають також передані кос
мічними станціями "Венера-9" і "Венера-10" знімки поверхні і 
результати досліджень венеріанського ґрунту. На одній з фото
графій видно ділянку поверхні планети, вкриту уламками ка
менів розміром у кілька десятків сантиметрів. Виміряно щіль
ність гірських порід — 2,8 г/см3, що відповідає щільності ба-
зальтів на Місяці. Планета обертається навколо своєї осі в 
протилежний обертанню інших планет бік. 
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Земля, маючи схожі з Венерою розміри і масу, відрізняєть
ся від неї, а також і від інших планет киснево-азотним складом 
атмосфери, наявністю органічного світу і рядом інших особли
востей. Кратери хоча і зустрічаються на Землі, не є основною 
формою її рельєфу. Більш детальні відомості про Землю викла
дено в наступних главах. 

Навколо Землі рухається за еліптичною орбітою Місяць — 
найближчий наш небесний сусід. Його середня віддаленість 
від планети становить 384 000 км. З незапам'ятних часів Мі
сяць привертає увагу землян як найбільш екзотичне світило, 
яке постійно змінює своє положення на зоряному небі і свій 
зовнішній вигляд — то він з'являється у всій своїй красі як ве
личний яскравий диск, то у вигляді серпа, то зникає зовсім. 
Саме ці дивні зміни зовнішнього вигляду Місяця ще в сиву дав
нину мали практичне застосування. Перш за все це стосувалось 
виміру часу. Якщо з рухом Сонця на небі пов'язувалось понят
тя доби, то з явищем зміни фаз Місяця була пов'язана інша 
міра часу, а саме місяць. Протягом місяця проходить повний 
цикл зміни фаз нічного світила. Місячні календарі ще й досі 
знаходяться в практичному вжитку у деяких народів, а також 
у астрологів, які займаються вивченням залежності людської 
долі від взаєморозташування світил на небі та різних небесних 
явищ. 

У системі Земля — Місяць часто настають моменти, коли 
Місяць, освітлений Сонцем, відкидає тінь на Землю або сам по
падає в тінь Землі. Це досить ефектні явища. У давнину незви
чайний вигляд небесного світила під час затемнення викликав 
у людей страх, сприймався за погане передвістя — гадали, що 
"Місяць обливається кров'ю". Особливо великий забобонний 
жах на марновірних людей наганяли повні затемнення Сонця, 
їх вважали передвісниками війни, кінця світу. Зараз причина 
затемнень перестала бути таємницею. Ці явища пов'язані лише 
зі взаємним рухом Сонця, Землі та Місяця і не мають нічого 
спільного з впливом якихось містичних сил, а тому з великою 
точністю передбачаються. Якби площина місячної орбіти збі
галася з площиною орбіти Землі (екліптикою), затемнення від
бувалося б регулярно два рази на місяць: під час повного Міся
ця — місячні, а при молодому — сонячні. Насправді ж внаслі-
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док нахилу площини орбіти Місяця під кутом 5° до екліптики 
затемнення відбуваються порівняно рідко. Спостереження за
темнень дозволяє вченим отримати важливі дані про фізичну 
природу Сонця, будову земної атмосфери і рухи Місяця. 

Місяць постійно повернутий до Землі одним боком, однією 
півкулею. Пояснюється це тим, що період його обертання нав
коло вісі відповідає періоду обертання навколо Землі (три
валість сидеричного місяця становить 27,32 доби). Лише у 
1959 р. автоматичною міжпланетною станцією "Луна-3" було 
сфотографовано зворотний, невидимий бік Місяця. На уні
кальних фотографіях не виявилося жодних ознак життя, не 
кажучи вже про поселення селенітів — міфічних місячних жи
вих істот, схожих на людей. Справдилося припущення вчених 
про відсутність на супутнику Землі будь-яких форм життя. 
Космічні і наземні дослідження показали, що Місяць — це ве
личезна кам'яна куля, 85 % поверхні якої вкрито горами, або 
"материками". Решту поверхні займають "моря" — місячні 
рівнини, які на відміну від материків мають темніше забарв
лення і розташовані в основному на видимому боці Місяця. По
верхня Місяця вкрита численними кратерами різних розмірів. 
На Місяці є гори і гірські хребти висотою 3—5 км і протяжніс
тю в сотні кілометрів. 

Місячні моря — це великі лавові рівнини, покриті зверху 
пухкою легкою породою — реголітом, продуктом руйнування 
корінних порід. Дослідження, здійснені за допомогою "Луно-
хода-2", показали, що товщина реголіту в районі моря Ясності 
дорівнює 1—6 м. Поверхня Місяця на освітленому боці нагрі
вається до 130 °С, а на затіненому опускається до -180 °С. Різкі 
коливання температури на його поверхні пояснюються не тіль
ки відсутністю атмосфери, а й великою тривалістю місячного 
дня і місячної ночі, яка відповідає двом нашим тижням. Газо
ву оболонку наше найближче небесне світило не змогло утри
мати через свою невелику масу. 

Марс, який ще називають "червоною планетою" за спе
цифічний колір на зоряному небі, вдвічі менший за Землю. По
верхня Марса завдяки значній розрідженості його атмосфери є 
доступною для досліджень із Землі. У телескоп видно оранже
ву кулю з білими полярними шапками і темними прямими 
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лініями, які тривалий час ототожнювали з каналами, вирити
ми живими істотами. 

Космічні апарати зробили сотні знімків марсіанської повер
хні з близької відстані, провели дослідження складу атмосфе
ри і ґрунту. Виявилося, що таємничі канали — зневоднені рус
ла рік, а це означає, що десятки мільйонів років тому назад 
густішою була атмосфера планети, йшли дощі, текли ріки. Але 
гравітаційне поле Марса не змогло утримати атмосферу, вона 
розсіялася у світовому просторі, а вода перетворилась у бага
торічну мерзлоту. На Марсі виявлено найбільш грандіозну 
гору в Сонячній системі — вулкан Нікс Олімпік. Його висота 
близько 27 км, а "підошва" становить 600 км у діаметрі. В цен
трі розташоване заглиблення діаметром 64 км, на дні якого 
видно структури, що нагадують застиглу лаву. 

Навколо Марса існує дуже слабке магнітне поле. Планета 
оточена розрідженою атмосферою, що за густиною поступаєть
ся земній у 100 разів. Складається вона на 95 % з вуглекислого 
газу, решта — кисень (0,1—0,4 %), азот (2—3 %), аргон (1—2 %), 
а також водяні пари, озон і оксиди вуглецю. Небо над Марсом 
червонувато-оранжевого кольору. Пояснюється це наявністю в 
атмосфері пилових частинок, що розсіюють сонячне випромі
нювання в червоній області спектра. Температура повітря на
віть на екваторі рідко піднімається до 0 °С, а вночі знижується 
до суворого морозу (-70; -100 °С). Особливо холодно на полю
сах — до -130 °С. 

Навколо Марса обертаються два невеликі супутники — Дей
мос (16 км) І Фобос (27 км). Кожен з них має вигляд безформе-
ної картоплеподібної глиби, покритої невеликими кратерами і 
борознами. 

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи, він більше 
ніж в 11 разів перевищує розміри Землі. На нього припадає 70 % 
всієї маси планет. Юпітер оточений величезною шаруватою ат
мосферою біло-оранжевого кольору, що складається в основно
му з метану. В її складі є також аміак, молекулярний водень. В 
атмосфері виявлено групу малих і великих плям, серед яких 
найбільш відомою є велика "Червона Пляма" Юпітера — гі
гантський атмосферний смерч, що існує десятки тисяч років. 
Температура верхніх шарів атмосфери -140 °С. Досить висо-
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кою є температура в надрах планети — 15— 20 тис. °С. Юпітер 
оточує радіаційний пояс і сильне магнітне поле. Навколо пла
нети обертається 16 супутників. 

Вивчено поверхню чотирьох відкритих Галілеєм супутників 
Юпітера: Ганімеда, Калісто, Іо та Європи. За своїми розмірами 
вони не поступаються таким планетам земної групи, як Марс і 
Меркурій. Найбільш сенсаційний з них — супутник Іо. На ньо
му діє п'ять незвичайних вулканів. Періодично з надр супут
ника виривається гаряча сірка, яка потім осідає на поверхні. 
Інші три супутники складаються із суміші льоду і гірських 
порід. Між супутниками і поверхнею Юпітера розташоване 
тонке кільце, яке складається з уламків метеоритних речовин 
розміром в десятки і сотні метрів. Внаслідок інтенсивного по
глинання світла воно невидиме для телескопів. Кільце було ви
явлено на фотографіях, зроблених космічними апаратами з 
близької відстані. 

Сатурн за розмірами в 9 разів більший від Землі. Навколо 
нього давно було виявлено декілька кілець, тому цю планету 
називали смугастою. Із Землі звичайно видно 3—4 кільця і щі
лини між ними. При близькому обстеженні за допомогою кос
мічних апаратів виявилася більш складна картина. Було вста
новлено, що існує більше сотні окремих кілець. Усі вони скла
даються з дрібненьких силікатних частинок розміром від долей 
міліметра до десятків сантиметрів, вкритих нальотом або плів
кою льоду. 

Атмосфера Сатурна, як і Юпітера, в основному складається 
з метану, але тут вона приблизно вдвічі товща і всі процеси в 
ній протікають повільніше. Дивним виявилося відкриття азот
ної атмосфери на Титані — одному з найбільших супутників 
Сатурна. Решта 16 супутників планети невеликі, не більше ти
сячі кілометрів у діаметрі, і складаються із суміші льоду і 
гірських порід. Сатурн має потужне магнітне поле. 

Уран в 4 рази більший за Землю. Товста атмосфера скла
дається переважно з метану, в ній виявлено також аміак, во
день і гелій. Астрономічною сенсацією стало відкриття десяти 
кілець Урана. Вони дуже тонкі, складаються з кам'яних части
нок і мають зовсім низьку відбивну здатність. Площина кілець 
майже збігається з площиною екватора. Деталі будови цих 
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кілець, як і самої планети Уран, що мов би лежить на боці, ба
гато в чому ще залишаються загадковими. Навколо планети 
обертається 16 природних супутників. 

Нептун майже однаковий за розмірами з Ураном і має ат
мосферу схожу з ним за складом, але відмінну за структурою 
— в ній, зокрема, спостерігаються сильні вихори, зумовлені 
виділенням тепла з надр планети. Нептун розташований в ЗО 
разів далі від Сонця, ніж Земля, що особливо утруднює його 
дослідження. Навколо планети виявлено 8 природних супут
ників і 2 льодово-кам'яних кільця. Як і у кілець Урана, ма
теріал їх дуже темний, тому поверхнею цієї планети відби
вається лише 3—4 % світла. 

При вивченні Сонячної системи в будові планет та їх рухах 
було виявлено ряд закономірностей: 

1) обертання всіх планет здійснюється навколо Сонця в од
ному напрямі майже за круговими орбітами; 

2) Сонце обертається навколо своєї осі в напрямі руху пла
нет; 

3) обертання супутників навколо планет, за винятком де
яких супутників Юпітера, Урана і Сатурна, відбувається теж в 
напрямі обертання планет; 

4) всі планети обертаються навколо своїх осей в одному й 
тому ж напрямі, за винятком Венери і Урана, які обертаються 
у зворотному напрямі (при цьому осі обертання цих двох пла
нет ніби "лежать" на площині екліптики, тоді як осі інших 
планет майже вертикальні до неї); 

5) орбіти планет розташовуються приблизно в одній пло
щині; 

6) відстань між орбітами планет у міру їх віддалення від 
Сонця збільшується приблизно вдвічі (емпіричний закон Тіціу-
са — Боде). 

Всі планети значно відрізняються одна від іншої своїми 
розмірами — вони збільшуються від Меркурія до Юпітера. 

За своїми фізичними характеристиками (розмірами, масою, 
кількістю супутників) планети виразно поділяються на дві 
групи: внутрішні планети земної групи (Меркурій, Венера, 
Земля, Марс) і зовнішні планети юпітерової групи (Юпітер, Са
турн, Уран, Нептун). 
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Між планетами типу Землі існує морфологічна схожість: їх 
поверхні вкриті кратерами, вони мають невеликі розміри, ви
соку середню щільність порід, характеризуються повільним 
осьовим обертанням і обмеженою кількістю або відсутністю су
путників. На поверхні всіх цих планет виявлено метеоритні 
кратери. 

Планети-гіганти не схожі на планети земної групи. Вони ха
рактеризуються великими розмірами, малою густиною речо
вини, наявністю значної кількості супутників. Всі планети-гі
ганти мають навколо себе кільця. Вперше цю закономірність 
обґрунтував український вчений астроном С.К, Всехсвят-
ський. 

Слід наголосити, що серед всіх планет та їх супутників не 
знайдено двох тіл з однаковим хімічним складом. Нема жодної 
планети, яка за складом була б схожею із Сонцем, хоча є певна 
залежність: чим планета масивніша, тим її склад ближчий до 
сонячного. Це підтверджується, наприклад, у будові трьох 
цланет-гігантів — Юпітера, Сатурна і Урана. Але Нептун, 
більш масивний, ніж Уран, у цю закономірність не вклада
ється. 

Таким чином, Сонячна система об'єднує в єдине ціле неод
накові за розмірами і будовою небесні тіла, відмінні від нашої 
власної планети. Вивчення їх ландшафтних особливостей при
вело до становлення нової галузевої науки — порівняльної пла
нетології. Від успіхів розвитку цієї ще зовсім молодої науки 
буде залежати, зокрема, рівень розуміння механізмів, що ле
жать в основі природи Землі. 

3.4. Малі небесні тіла 

На початку XIX ст. між орбітами Марса і Юпітера були ви
явлені космічні тіла діаметром до кількох десятків кілометрів, 
їх назвали астероїдами, що в перекладі з давньогрецької озна
чає "зореподібний". Вони одержують власну назву по імені ас-
тронома-першовідкривача або відомих учених, історичних 
осіб, знаменних подій і дат тощо. Так, один з нещодавно від-
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критих астероїдів (а всього їх відкрито уже понад 3000) одер
жав назву "Київ" на честь 1500-річчя з дня заснування міста. 
Найбільш великі з них — Церера (767 км у діаметрі), Паллада 
(489 км у діаметрі), Веста (386 км у діаметрі), Юнона (193 км у 
діаметрі). Маси навіть великих астероідів надто малі, щоб ці 
небесні тіла могли утримувати атмосферу. 

Астероїди — неправильної форми глиби, які складаються з 
кам'яних порід і заліза. Ці залізокам'яні тіла обертаються май
же за круговими орбітами навколо Сонця і утворюють своєрід
ний астероїдний пояс, або кільце. Частина астероїдів сполучи
лися в групи, і на їх орбітальний рух впливають Сонце і Юпітер. 
Декілька астероїдів, зокрема Ікар (1,5 км у діаметрі), Гермес, 
Ерот, мають витягнуті еліптичні орбіти, рухаючись по яких, 
вони опиняються всередині орбіт внутрішніх планет, часом 
наближаються до Землі. Зближення астероїдів з планетами 
може закінчитися їх зіткненням, що трапляється дуже рідко. 
Внаслідок зіткнення на поверхні планет утворюються кратери. 

Астероїди є, на думку астрономів, розсіяним матеріалом, 
який при виникненні Сонячної системи чомусь не утворив 
окремої планети і не приєднався до інших планет. Можливо, 
цьому завадив сильний вплив гравітаційного поля Юпітера. 
Деякі вчені вважають астероїди за уламки планети Фаетон, 
яка мала діаметр близько 6000 км і нібито існувала мільйони 
років тому між Марсом та Юпітером. Внаслідок якоїсь косміч
ної катастрофи вона розлетілась на шматки, які ще й досі про
довжують рухатись навколо Сонця. Проте ця гіпотеза менш 
вірогідна, ніж попередня. 

Якщо для виявлення астероїдів необхідні телескопи, то 
спостерігати метеори може будь-яка людина. Та все ж природа 
метеорів ("падаючих зірок") тривалий час залишалася нерозга
даною. Зараз встановлено, що метеори — це невеликі, розміром 
від горошини до тенісного м'яча, космічні тіла, які яскраво 
спалахують у верхніх шарах атмосфери. Дуже яскраві спалахи 
виникають при вторгненні в атмосферу більш масивних мете
орних тіл — болідів. Боліди у вигляді вогняних куль з хвостом, 
що світиться, інколи бувають видимі навіть вдень. Марновірні 
люди вважали такі палаючі кулі літаючими драконами з вогне
дишною пащею. Від сильного опору повітря метеорне тіло не-
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рідко розколюється і з гуркотом падає на Землю у вигляді улам
ків. Рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називаються 
метеоритами. Падіння метеорита призводить до струсу ґрунту. 
На місці падіння утворюється воронка у формі кратера діамет
ром від кількох сантиметрів до кількох сот метрів. До речі, най
більшим з них (що зберігся на нашій планеті) вважається кра
тер Арізона в США діаметром 1200 м і глибиною 200 м. 

Щорічно в одні й ті самі ночі (наприклад, 10—12 серпня) 
можна спостерігати особливо багато метеоритів. Інколи випа
дає навіть метеоритний дощ. Якщо нанести видимі шляхи цих 
метеоритів на зоряну карту і продовжити їх назад, можна знай
ти ділянку неба — радіант, з якої ніби вилітають метеорити. 
Так, радіант серпневих метеоритів знаходиться в сузір'ї Пер
сея. Метеоритні потоки (а їх зараз відомо більше 30) спостері
гаються в тих випадках, коли Земля зустрічається з роєм мете
оритних тіл, які рухаються майже за однією орбітою. Звичайно 
це орбіта якої-небудь комети, що зруйнувалася. 

Земля при своєму русі навколо Сонця нерідко зустрічається 
і з досить великими тілами, які лише частково руйнуються в 
атмосфері і падають на поверхню нашої планети. Так, у 1947 р. 
на західні відроги Сіхоте-Аліню впав метеорит, маса якого 
орієнтовно перевищувала 100 т. Метеорит розсипався на улам
ки, деякі з них утворили кратери діаметром 11—28 м і глиби
ною до 6 м. Дрібних уламків виявилося настільки багато, що їх 
знаходять ще й нині. Місце падіння сіхоте-алінського метеори
ту оголошено заповідним. Найбільшим у світі з уцілілих небес
них прибульців є метеорит Гоба масою близько 60 т, який має 
довжину 2 м 75 см і ширину 2 м 43 см. Він впав у південно-за
хідній Африці в Намібії. На о. Гренландія знайдено метеорит 
Кейп-Йорк масою понад 33 т. Під час падіння метеорити оплав
ляються й покриваються чорною кірочкою. Один такий уцілі
лий небесний "чорний камінь" знаходиться у Мецці (Саудівсь
ка Аравія), він вмурований у стіну храму і є предметом релігій
ного поклоніння мусульман. 

Метеорити мають велике значення для науки про Землю, і 
тому детально вивчаються. На основі досліджень хімічного і 
мінерального складу метеорити ділять на кам'яні — хондрити, 
залізні — сидерити і залізокам'яні — сидероліти. Основну масу 
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всіх знахідок (близько 93 %) складають хондрити, решта 
(близько 7 %) є залізо-нікелевими. Вони мають вигляд шмат
ків металу з заокругленими краями, вкритими ямками, що 
утворилися від нагрівання при терті під час спуску через 
повітряну оболонку Землі. Деякі метеорити містять округлі 
зерна — хондри, хімічний склад яких майже такий, як і у Сон
ця. Вивчення метеоритів дає цінні відомості про склад речовин 
позаземного походження. 

Особливо таємничими малими тілами сонячної системи є 
комети. їх ще називають "хвостатими зірками". Вчені вважа
ють, що комети є залишками тієї газово-пилової хмари, з якої 
утворилася Сонячна система. Вони рухаються головним чином 
за сильно витягнутими еліптичними орбітами, наближаючись 
близько до Сонця і віддаляючись від нього за межі орбіти Плу
тона. Тут, на далеких окраїнах Сонячної системи, в так званій 
"хмарі Оорта", знаходиться зараз більшість комет. Загальна 
маса кожної комети мала. У складі комети Когоутека, відкри
тої в 1973 p. , наявні, як було встановлено, молекули аміаку, 
метану, водню, а також сліди водяного льоду, ціанистого вод
ню і ціанистого метилу. Останні є сильнодіючими отруйними 
сполуками. У разі зіткнення з Землею комети з подібним хіміч
ним складом можуть становити серйозну небезпеку для живої 
природи планети. 

Коли комета наближається до Сонця, частина замерзлого 
матеріалу сублімується і під впливом сонячного вітру відштов
хується в сторону від Сонця, утворюючи "вогняний" хвіст. Ко
мети — не гарячі тіла, їх світіння зумовлене розсіюванням і 
відбиттям сонячних променів. 

Астрономами світу відкрито близько 1000 комет. Щорічно 
список комет збільшується. Період обертання у них різний. У 
комети Галлея, наприклад, яку земляни спостерігали вже не
одноразово, він дорівнює 76 рокам. При відхиленні комет від 
орбіти можливі їх зіткнення з планетами. У результаті таких 
зіткнень утворюються кратери. 

Зіткнення комет із Землею трапляються рідко. 65 мільйонів 
років тому "уламок космічного холодильника", як ще назива
ють комети через їх склад (суміш льоду і пилу), впав у районі 
півострова Юкатан і вибухнув, утворивши на суші кратер діа
метром 180 км. А через весь Світовий океан пронеслися цуна-
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мі, що виникли під впливам дуже потужної ударної хвилі. 
Морські хвилі висотою до кількох десятків метрів накочували
ся на океанічні береги зі страшенним ревом, і води тимчасово 
затопили великі низинні терени. 

Вчені допускають, що і Тунгуський метеорит, який впав на 
Землю ЗО червня 1908 р. в районі селища Вановари у басейні 
р. Підкам'яної Тунгуски, насправді був кометою, осколок льо
дового ядра якої розсипався в атмосфері на висоті 6—8 км від 
земної поверхні. Сила вибуху була настільки могутньою, що 
його ударна хвиля повалила ліс на величезній площі (1600 км2). 
Така гіпотеза підтверджується відсутністю кратера на місці 
падіння загадкового небесного тіла і жодних залишків косміч
ної речовини, які досі не змогли виявити численні геологічні 
експедиції, що працювали в цьому районі. 

Земна атмосфера є досить надійним захистом від різних не
бесних прибульців. Більшість із них згорає або тане в повітрі. 
Лише деякі з малих небесних тіл досягають поверхні Землі. 
Проте дуже небезпечними є зустрічі з кометами. Інколи вони 
з'являються з глибин Сонячної системи зовсім несподівано, 
тому передбачити їх зіткнення з нашою планетою можна лише 
за декілька місяців. 

У давнину раптова поява в небі комети наводила на людей 
панічний страх. Вважалося, що це "небесне знамення" перед
віщає населенню Землі всілякі лиха: війни, смерть великих 
монархів, зруйнування імперій, спустошення земель, голод і 
хвороби тощо. Сьогодні більшість людей перестала звертати 
увагу на хвостаті небесні мандрівниці. І тільки вчених продов
жує турбувати питання: чи не може коли-небудь якась комета 
знищити земну цивілізацію, зіткнувшись із нашою планетою? 

3.5. Поняття про географічний простір 

Земля — не ізольована в космосі планета. Найбільше вона 
пов'язана з близько розташованими до неї тілами Сонячної 
системи — Сонцем і Місяцем. Гравітаційні поля утримують 
Землю на навколосонячній орбіті. Вони ж разом з осьовим 
обертанням викликають на поверхні планети періодичні при-

85 



Глава 3 

пливи і відпливи. Рух Землі відбувається у сфері впливу соняч
ного вітру. Земля зазнає також впливу рентгенівського та уль
трафіолетового випромінювання, сприймає радіохвилі, проме
неву і теплову енергію, яка є рушійною силою розвитку неживої 
та живої природи. 

Маса Землі щорічно зростає приблизно на 40 000 т внаслі
док падіння на її поверхню метеоритів і космічного пилу. З да
лекого космосу постійно надходять сильно іонізовані потоки 
випромінювань атомних ядер, переважно водню. Космічне 
випромінювання і сонячний вітер — причини багатьох незви
чайних природних явищ на Землі: полярних сяйв, магнітних 
бур, іонізації повітря тощо. 

Вплив космосу Земля сприймає не пасивно. За допомогою 
своїх індивідуальних унікальних планетних особливостей вона 
його трансформує, створює навколо себе середовище, відмінне 
від космічного. Потужні земні магнітне і гравітаційне поля 
взаємодіють з космічними, змінюючи їх усереднені характе
ристики, надаючи їм нових якісних властивостей і кількісних 
величин. Більшість метеорів, астероїдів і комет згорають в ат
мосфері Землі, не досягши її поверхні. З верхніх шарів атмо
сфери частина атомів водню і кисню відриваються від планети, 
виходять за межі сил земного тяжіння. Внаслідок взаємодії 
Землі з космосом утворився простір, названий М.М. Єрмолає-
вим (1975 р.) географічним. Географічний простір охоплює 
сферу взаємодії космічних факторів із земними від верхньої 
межі магнітосфери до поверхні Мохоровичича, тобто нижньої 
межі земної кори. Оскільки ця взаємодія на різних вертикаль
них рівнях має свої особливості, в географічному просторі при
йнято розрізняти такі чотири складові частини. 

1. Близький космос. Верхня межа — межа магнітосфери 
(80—90 тис. км), нижня — 1500—2000 км над поверхнею Зем
лі. Тут відбувається найбільш тісна взаємодія космічних фак
торів з магнітним та гравітаційним полями Землі. Із захопле
них магнітним полем протонів і електронів утворюється радіа
ційний пояс навколо планети. 

2. Висока атмосфера. Нижня межа обмежена стратопаузою. 
В ній відбувається перетворення первинних космічних про-
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менів у вторинні, нагрівання атмосфери, утворення суцільного 
шару озону. 

3. Географічна оболонка. Знаходиться між озоновим шаром 
і нижньою межею активного шару осадових порід, на які впли
вають екзогенні фактори. Це єдина оболонка в Сонячній си
стемі і, можливо, у Всесвіті, в якій взаємодія космічних фак
торів із земними створила сприятливі умови для зародження і 
розвитку різних форм життя. 

4. Підстилаюча кора. Простягається від нижньої межі 
географічної оболонки до поверхні Мохоровичича. Це арена 
ендогенних факторів, які створюють первинний рельєф плане
ти. Різноманітні екзогенні процеси, рушійною силою яких 
виступає сонячна енергія, постійно видозмінюють первинний 
рельєф земної поверхні. 

Концепція географічного простору науково обґрунтовує по
ложення географічної оболонки у сфері постійної взаємодії 
космічних факторів із земними. Цей специфічний навколозем
ний простір є необхідною передумовою для зародження і роз
витку життя на планеті. Його спеціальне вивчення дозволяє 
зрозуміти суть багатьох природних явищ і фізико-географіч
них процесів. 

Географічний простір охоплює величезну за протяжністю 
сферу взаємодії космічних факторів із земними, яка за своїм 
обсягом значно перевищує всі разом узяті внутрішні геосфери 
планети. В межах цього простору особливе місце належить гео
графічній оболонці Землі через наявність у ній органічного сві
ту, що робить її надзвичайно складною за будовою, властивос
тями і динамікою. Процеси, які протікають у Всесвіті, насам
перед на Сонці, дуже активно впливають на природний стан і 
функціонування всіх навколоземних оболонок, які входять до 
складу географічного простору. Ці впливи та їх механізм у наш 
час ретельно і всебічно досліджують учені. 
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Контрольні запитання і завдання 

1. Що таке Всесвіт? Як його ще називають? 
2. Які типи галактик або зоряних скупчень вам відомі? 
3. Які хімічні елементи у космосі є найпоширені за масою? 
4. Які особливості будови Нашої Галактики? 
5. Яка найближча до Землі зоря? 
6. У чому відмінності хімічного складу Сонця і Землі? 
7. Що таке астрономічна одиниця довжини? 
8. Чим відрізняються внутрішні планети від зовнішніх? 
9. Що відрізняє Землю від інших планет? 

10. У яких планет виявлені астрономічні кільця? 
11. Які хімічні елементи найчастіше зустрічаються у складі 

метеоритів? 
12. Чому Місяць повернутий до Землі весь час однією сторо

ною? 
13. Які є найвідоміші уявлення та гіпотези про походження 

Землі та інших планет Сонячної системи? 
14. Складіть схему будови Сонячної системи. 
15. Які сонячно-земні зв'язки утворюють географічний про

стір Землі? 
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Глава 4 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ 

4.1. Форма і розміри планети 

Розуміння того, що Земля — куля, окремі вчені мали ще дві 
з половиною тисячі років тому. Так, Піфагор (VI ст. до н. є.) 
вважав, що Земля має форму кулі і вільно та нерухомо висить 
у центрі Всесвіту. Навколо неї за круговими орбітами рухають
ся Сонце, Місяць, планети і небесна сфера з розсипаними по 
ній зірками. Всі вони мають, як і Земля, кулясту форму, тобто 
найбільш досконалу. 

З обчислень розмірів Землі, проведених у стародавні часи, 
найбільш відомі розрахунки грецького вченого Ератосфена 
(276—194 pp. до н. е.). Зробив він це напрочуд просто. Ератос-
фену було відомо, що під час літнього сонцестояння в Сієні 
(нинішньому Асуані) Сонце опівдні знаходиться в зеніті, тому 
його відображення можна побачити на дні навіть дуже глибо
кого колодязя, що знаходився на острові в руслі Нілу. В той 
самий час в Александрії промені Сонця падають під кутом 7° 12' 
— так показали вимірювання, здійснені Ератосфеном за допо
могою вертикального обеліска, що знаходився у дворі знаме
нитої Александрійської бібліотеки, в якій він працював. Маю
чи ці відомості, Ератосфен пізніше використав добре відому 
теорему Фалеса, за якою перехресні кути, які утворилися при 

89 



Глава 4 

перетині двох паралельних прямих третьою прямою, рівні між 
собою. Паралельні лінії утворювали промені Сонця (рис. 3). 
Сонячні промені, вертикальні до земної поверхні в Сієні, мож
на було умовно продовжити до центра Землі. До центра Землі 
можна було продовжити і лінію обеліска, який стояв теж вер
тикально, але в Александрії. Тоді кут між сонячними проме
нями і вертикальним обеліском повинен бути таким самим, як 
і кут біля центра Землі між умовно продовженими лініями со
нячного променя в Сієні і обеліска в Александрії. Далі потріб
но було знайти, якій частині кола дорівнює дуга, що стягує кут 
між Александрією і Сієною. Ератосфен обчислив, що вона 
дорівнює 1/50 всієї довжини кола. 

Рис. 3. Розрахунок розмірів Землі, зроблений Ератосфеном: 
О — обеліск в Александрії; К — колодязь в Сієні; С — центр Землі; 
АВ — напрямок сонячних променів в Александрії; DC — напрямок 
сонячних променів у Сієні; а — перехресні кути 

Тепер, щоб визначити довжину, яка відповідає одному гра
дусу, необхідно було знати відстань між Александрією і Сіє
ною. З розповідей мандрівників, які подорожували цим кара
ванним шляхом, Ератосфену було відомо, що ця відстань дорів
нює 5000 єгипетських стадій. Таку міру довжини ввели ще 
вавилонські жерці, які знали основи астрономії. Вони розраху
вали, що Сонце під час рівнодення описує від сходу до заходу 
дугу, яка дорівнює 360 діаметрам сонячного диска. Значить, за 
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годину воно проходить дугу, рівну ЗО діаметрам, а за дві хви
лини — відстань в 1 діаметр. За цей час на верблюді можна про
їхати в середньому 157,5 м. Саме таку відстань становила 
стадія — одиниця довжини, яку використав Ератосфен для об
числення розмірів Землі. Довжина кола Землі, за Ератосфе-
ном, виявилася рівною 252 000 стадіям, а її радіус — 6275 кі
лометрів. На той час — вражаючий результат! 

Істотного просування у визначенні форм Землі вдалося до
битися в 1735 р. французькому астроному Ж. Рішару, який за
думав і здійснив дослід з маятниковим годинником. Рішар 
встановив, що годинник, який показував точний час у Парижі, 
в Кайєнні (Французька Гвіана) став відставати на 2 хв 28 с на 
добу. Виявлений Рішаром ефект не був несподіваним для вче
них того часу. Досягнутий рівень розвитку механіки давав під
стави вченим зробити висновок, що внаслідок осьового обер
тання Землі вона повинна мати форму еліпсоїда. Використову
ючи результати спостережень Рішара за ходом годинника, 
І. Ньютон і його сучасник X. Гюйгенс вперше визначили вели
чину сплюснутості Землі. їх міркування зводилися до такого. 
Період коливання Т маятника залежить від його довжини І і 
прискорення сили тяжіння g: 

Т = 2л Р-. 

Оскільки Рішар не змінював довжину маятника, а період 
коливань збільшився (годинник став відставати), прискорення 
сили тяжіння в Кайєнні повинно було зменшитися в порівнян
ні з Парижем. Відбувається це з двох причин. По-перше, в міру 
віддалення від вісі обертання зростає відцентрова сила. По-
друге, Земля сплюснута біля полюсів, тому в Кайєнні, яка роз
ташована близько до екватора, маятниковий годинник знахо
диться далі від центру Землі і прискорення, що створюється 
діючою на нього силою тяжіння (згідно із законом всесвітнього 
тяжіння Ньютона), менше, ніж у Парижі. 

За розрахунками Ньютона, величина сплюснутості Землі 
становила 1/230, що досить добре узгоджується з існуючими 
нині оцінками. Одержаний Ньютоном результат означав, що 
екваторіальний радіус Землі на 1/230 більше від полярного. 
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Дослід Рішара і результати математичних обчислень Гюй
генса і Ньютона показали, що гравітаційні вимірювання — 
дуже ефективний засіб для визначення форми Землі: порів
няння ходу маятникового годинника у різних точках на по
верхні Землі, які розташовані на різних широтах, дозволяє 
визначити сплюснутість Землі. Гравітаційні вимірювання 
форм Землі були виконані лише у XX столітті. 

У XVIII і XIX ст. при визначенні форми Землі головна роль 
відводилася геодезичним вимірюванням. Основна ідея їх поля
гала у вимірюванні довжини меридіана і в розрахунках на ос
нові одержаних даних радіусів Землі і сплюснутості. Безпосе
редньо виміряти повну довжину меридіана було б надзвичайно 
важко, тому, як правило, обмежували вимірюванням довжини 
відрізка меридіана, який знаходиться між двома точками з до
статньо великою різницею широт. Далі за довжиною дуги об
числюють повну довжину меридіана, а також екваторіальний і 
полярний радіуси Землі. 

Навіть при різниці широт лише в 1° довжина дуги меридіана 
становить близько 111 км, тому виміряти її з необхідною точ
ністю досить складно. Застосування тріангуляції стало спосо
бом, який дозволив зводити вимірювання довжин до простих і 
високоточних вимірювань кутів. Базується тріангуляція на 
тому, що в будь-якому трикутнику за відомою стороною і дво
ма прилеглими до неї кутами можна обчислити фактичні дов
жини двох інших сторін. Отже, якщо в якому-небудь місці на 
Землі виміряти довжину лише однієї сторони то, вимірюючи 
пізніше тільки кути, можна визначити відстань до будь-якої 
точки. Довжину першої сторони трикутника (довжину базису) 
можна визначити з високою точністю. 

Винахід способу вимірювання великих відстаней за допомо
гою тріангуляції прийнято пов'язувати з ім'ям відомого гол
ландського вченого В. Снелліуса. Вимірювання базису В. Снел-
ліус провів у Голландії між Лейденом і Гаагою, де він "побуду
вав" трикутники і визначив місцеположення голландських 
міст від Алкмара до Бреди та відстань між ними. Широке прак
тичне застосування тріангуляції мало величезне значення для 
розвитку знань про Землю. 
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У XVIII ст. великі французькі експедиції провели вимірю
вання еліпсоїда Землі і визначили на основі результатів цих 
робіт одиницю вимірювання довжини. Перша французька екс
педиція відбулася в 1723 р. Але внаслідок помилки в розрахун
ках форма Землі була визначена неправильно; еліпсоїд ви
явився витягнутим вздовж осі обертання Землі. 

Друге вимірювання довжини меридіана було здійснене на 
основі результатів ретельно підготовлених експедицій 1735— 
1748 pp. Визначити розміри земного еліпсоїда за довжинами 
дуг меридіанів можна тим точніше, чим більше відрізняються 
за широтою місця, де проводяться вимірювання. Тому було 
споряджено дві експедиції: одна працювала поблизу екватора 
в Перу, друга — поблизу Полярного кола в Лапландії. 

Ще більш відомим стало третє вимірювання дуги меридіа
на, який проходить через Париж. На основі його результатів 
був створений еталон метра — одиниці довжини. За величину 
одного метра прийнято одну сорокамільйонну частину довжи
ни паризького меридіана. 

Яка ж форма і розміри Землі за сучасними даними? На ос
нові численних геодезичних вимірювань, здійснених для най
точнішого відображення загальних особливостей земної по
верхні, були запропоновані різні значення параметрів земного 
еліпсоїда. У країнах Східної Європи для обчислення системи 
координат, обробки геодезичних даних і проведення картогра
фічних робіт використовують еліпсоїд Ф.М. Красовського. 

Він має такі параметри: 

Екваторіальний радіус (а) 6 378,2 км 
Полярний радіус ф) 6 356,8 км 
Різниця між ними (а - Ь) 21,4 км 
Середній радіус, або радіус 
рівновеликої кулі 6 371,1км 
Площа поверхні земного еліпсоїда (округлена) 510,0 млн км2 

Довжина кола за меридіаном 40 008,5 км 
Довжина кола за екватором 40 075,6 км 

Полярне сплющення Землі L = °~ = 
а 298,3 
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Внаслідок нерівномірного розподілу маси і неоднорідності 
речовинного складу Землі її форма відхиляється від правиль
ної форми еліпсоїда. На це відхилення впливають також граві
таційні поля Галактики. Справжню форму Землі назвали гео
їдом (слово "геоїд" буквально означає землеподібний). Це фор
ма, яку утворила б спокійна поверхня Світового океану, вільна 
від впливу припливів, течій, відмінностей в розподілі атмо
сферного тиску. Уявити собі таку поверхню на суші можна, 
якщо поверхню океану умовно продовжити під континентами. 
У кожній точці геоїда напрям сили тяжіння перпендикуляр
ний до його поверхні. Геоїд незначно відхиляється від земного 
еліпсоїда. Підняття геоїда над еліпсоїдом Красовського не пе
ревищують 136 м, опускання — 162 м. При цьому поверхня 
геоїда здебільшого проходить над океанами і під материками. 
Це пов'язано з неоднорідною будовою земної кори під океана
ми і материками. 

На основі вивчення даних, отриманих за допомогою штуч
них супутників Землі, було встановлено полярну асиметрію 
Землі. Виявилося, що наша планета має форму кардіоїда (сер
цеподібну форму), причому Північний полюс її трохи піднятий 
у порівнянні з Південним приблизно на 70—100 м (рис. 4). Вва
жають, що полярна асиметрія зумовлена дією гравітаційних 
полів Галактики на тіло Землі. 

/ Куля II Сфероїд (двовісний еліпсоїд III Геоїд 
(Піфагор — обертання; 1672 р. — Ріше, (1873 р. — Лістінг ) 

IV ст. до н. е.) Гюйгенс, Ньютон) 

Рис. 4. Уявлення про форму поверхні Землі 
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Варто зазначити, що справжня форма поверхні Землі відхи
ляється від будь-якої умовної теоретичної поверхні еліпсоїда 
чи геоїда. Всі нерівності рельєфу просто неможливо вписати в 
жодну відому математичну форму. Нагадаємо, що максималь
на абсолютна висота фізичної поверхні над середнім рівнем 
Світового океану становить 8848 м (гора Еверест), найбільша 
глибина — 11 022 м (Маріанська западина). І все ж, незважаю
чи на значний перепад абсолютних і відносних висот, спе
ціалісти знайшли способи для зображення рельєфу на картах з 
досить високою точністю. 

4.2. Гравітаційне поле Землі 

Навколо Землі існує поле тяжіння, зумовлене її масою. Це 
поле називається гравітаційним. Сила тяжіння притаманна як 
малим, так і великим тілам. Чим більша маса тіла, тим потуж
ніше його гравітаційне поле. Біля поверхні Землі його середнє 
значення становить близько 9,8 м/с2. З висотою напруженість 
поля зменшується. Теоретично гравітаційне поле Землі поши
рюється до безкінечності. Ближче до поверхні Землі сила 
тяжіння набуває дещо іншого характеру. Тут проявляються 
сили, які не тільки притягують, а і відштовхують тіла, що зна
ходяться на поверхні Землі. Відштовхуюча сила зумовлена 
обертанням Землі навколо своєї осі і називається відцентро
вою. Рівнодіюча двох сил — гравітаційної та відцентрової — 
називається силою тяжіння. Визначається сила тяжіння ма
сою тіл. Маса, власне, і є сила, з якою тіла притягаються в на
прямі до центра Землі. Сила тяжіння утримує тіла і предмети 
на поверхні Землі, а гравітаційне поле утримує на відстані су
путник Землі Місяць. 

Розподіл величини сили тяжіння на поверхні Землі зале
жить від географічної широти: зі збільшенням широти вона 
зростає. Зменшення сили тяжіння в напрямі до екватора пояс
нюється двома причинами: збільшенням у цьому напрямку 
відцентрової сили і збільшенням відстані від центра планети, а 
також особливостями її внутрішньої будови. Якби Земля була 
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правильною нерухомою кулею, за складом однорідною від по
верхні до центру, то її сила тяжіння скрізь була б однаковою і 
направленою до центру планети. 

На полюсах, де відцентрова сила практично відсутня, а від
стань до центру Землі найменша, сила тяжіння найбільша і 
становить 9,83 м/с2. На екваторі відцентрова сила і відстань 
найбільші, тому сила тяжіння найменша — 9,78 м/с2. 

Вплив гравітаційного поля на розвиток планети та її геогра
фічну оболонку величезний. Сила тяжіння визначає справжню 
форму земної поверхні — геоїд, зумовлює рухи земної кори. 
Під її впливом відбувається переміщення пухких гірських 
порід, мас води, льоду, повітря. Гравітаційне поле Землі є од
нією з причин кругообігів у літосфері, атмосфері і гідросфері. 

Саме ж гравітаційне поле зумовлене, як уже було зазначено, 
масою Землі. Підраховано, що повна маса Землі (F) становить 
5,976 • 1027 г. Безпосередньо цю масу виміряти неможливо, але 
розрахувати її порівняно просто за формулою гравітаційного 
тяжіння: 

де ke — гравітаційна стала, яка дорівнює 6,67 • 108; т1 і т2 — маси 
тіл, що притягаються, г; d — відстань між центрами тіл, см. 

Об'єм сферичної Землі також легко приблизно підрахувати, 
оскільки з вимірювань дуг її кола відомий радіус. Знайдений 
таким чином об'єм нашої планети становить 1,083 • 1027 см3. 

Знаючи масу і об'єм Землі, можна знайти її середню густи
ну. Вона становить 5,52 г/см3, тобто вдвічі більша за щільність 
граніту. 

Встановлено, що земна кора має середню густину 2,7 г/см3. 
Таким чином, щоб середня густина Землі дорівнювала 
5,52 г/см3, внутрішня частина Землі повинна бути щільніша, 
ніж зовнішня. Збільшення густини з глибиною можна поясни
ти відмінностями в хімічному складі і тією величезною силою, 
з якою зовнішні частини Землі тиснуть на внутрішні. Передба
чається, що внутрішнє ядро має густину близько 13 г/см3. 
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4.3. Земний магнетизм 

Земля — це величезний сферичний магніт. Хоча про наяв
ність у планети магнетизму людям стало відомо давно, а ви
вченням його властивостей займаються вчені різних країн сві
ту, в природі її магнітного поля багато ще залишається не-
з'ясованим. Відомо, що серед металів тільки залізо і нікель 
можуть бути постійними магнітами. Ці матеріали називають
ся феромагнітними. Але феромагнітні речовини перестають 
бути магнітом, якщо їх нагріти вище точки Кюрі (770 °С для 
заліза і 358 °С для нікелю). Оскільки температура в надрах Зем
лі значно вища за ці величини, то земне ядро, яке складається 
головним чином із заліза і нікеля, не може бути феромагніт
ним через відсутність для цього відповідних умов. 

З багатьох теорій, які були висунені для пояснення похо
дження магнітного поля Землі, найбільш популярною нині є 
теорія динамо. Згідно з нею Земля є скоріше електромагнітом, 
ніж постійним магнітом: електричний струм, що якимось чи
ном генерується внаслідок турбулентної конвекції в рідкому 
ядрі, утворює навколо себе поле однорідного намагнічування, 
або постійне поле. Нез'ясованим залишається питання про 
джерело енергії, яке викликає конвекцію в земному ядрі, де 
дуже мало або зовсім немає радіоактивних елементів. Допуска
ють три варіанти: 1) на межі між внутрішнім і зовнішнім яд
ром відбувається поступова кристалізація заліза з виділенням 
тепла; 2) внаслідок опускання заліза з мантії вниз вивільняєть
ся гравітаційна енергія; 3) тепло виділяється при фазових змі
нах речовин, що відбуваються внаслідок гіпотетичного розши
рення Землі. 

Магнітне поле Землі досягає висоти 80—90 тис. км від її по
верхні. До висоти 44 тис. км магнітне поле постійне, його вели
чина зменшується з віддаленням від земної поверхні поступо
во. На висоті від 44 до 90 тис. Км магнітне поле змінне, залежно 
від знаку воно захоплює і утримує електрони або протони. Сфе
ра навколоземного простору, в якому знаходяться заряджені 
частини, захоплені магнітним полем Землі, має назву магні
тосфери. 
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Будова магнітосфери Землі, тобто навколишнього простору, 
фізичні властивості якого визначаються магнітним полем Зем
лі та його взаємодією з потоком заряджених частинок сонячно
го вітру, в минулому уявлялася досить простою. Вважалося, 
що магнітосфера утворює симетричний диполь. Але вже перші 
прямі вимірювання магнітних полів, які були зроблені безпо
середньо у космосі, не підтвердили цю гіпотезу. Виявилося, що 
магнітосфера Землі вкрай асиметрична: з боку Сонця магнітне 
поле сильно стиснуте, а з протилежного боку — навпаки, дуже 
витягнуте і утворює довгий, до 1 млн км, магнітосферний хвіст 
(рис. 5). Це є наслідком обтікання магнітосфери сонячним віт
ром. При цьому тут, в залежності від тиску сонячного вітру, 
границя магнітосфери з боку Сонця — магнітопауза — то 
наближається до Землі (при зростанні тиску), то віддаляється 
(при його послаблені). Плазма сонячного вітру обтікає магні
тосферу Землі з надзвуковою швидкістю, внаслідок чого перед 
магнітосферою утворюється ударна хвиля, яка відокремлена 
від магнітопаузи перехідною областю. 

Рис. 5. Схема магнітосфери 
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Силові лінії геомагнітного поля, що відходять назад під дією 
сонячного вітру, утворюють хвіст, або "шлейф" магнітосфери. 
Він розділений магнітно-нейтральним шаром на два сектори 
— північний і південний. Магнітні силові лінії секторів зв' язані 
з полярними областями Землі. В магнітно нейтральному шарі 
концентрується щільна і гаряча плазма з температурою близь
ко мільйона градусів, яка своїм тиском перешкоджає ангіляції 
силових ліній протилежних напрямів у секторах "шлейфу". 

Всередині магнітосфери розташовані радіаційні пояси. Вони 
складаються із заряджених частинок протонів і електронів, за
хоплених магнітними полем Землі з потоку сонячного вітру. 
Радіаційні пояси утворюють в атмосфері шар іоносфери і вва
жаються областю захопленої радіації, вони є мовби магнітни
ми пастками для заряджених частинок космосу. 

Магнітне поле наочно проявляється при роботі з компасом: 
магнітна стрілка в будь-якій точці земної поверхні встанов
люється в певному напрямі. Кут, який утворюють магнітний і 
географічний меридіани, називається магнітним схиленням. 
Воно обчислюється за північ
ним кінцем стрілки компаса і 
може бути західним або схід
ним (рис. 6). Лінії, що з'єд
нують точки з однаковим схи
ленням, називаються ізогона
ми. Нульова ізогона — це 
лінія, яка з'єднує точки, в 
яких стрілка компаса спрямо
вана одночасно на магнітний і 
географічний полюси. Вона 
ділить земну кулю на дві час
тини. Зараз лінія нульового 
схилення проходить через се
редні частини Північної та 
Південної Америки, а в Євразії 
робить дуже звивистий шлях 
зі Скандинавії через Цент
ральну Європу до Єгипту, далі 
до Сомалі і через Гімалаї вихо
дить в море Лаптєвих, звідки 

Географічний 
меридіан 

Магнітний 
меридіан 

Магнітний 
меридіан 

Південь 
Рис. 6. Магнітне схилення 
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знову повертає на південь (див. рис. 7). З метою характеристи
ки земного магнетизму визначають також магнітне нахилен
ня, тобто кут, утворений магнітною стрілкою і горизонтальною 
площиною. Вільно підвішена магнітна стрілка зберігає гори
зонтальне положення тільки на лінії магнітного екватора, 
який не збігається з географічним. На північ і на південь від 
магнітного екватора стрілка нахиляється до земної поверхні, 
причому тим більше, чим вища широта. Лінії, що з'єднують 
точки з однаковим нахиленням, називаються ізоклінами. Ос
кільки магнітні полюси не збігаються з географічними, ізоклі
ни також не збігаються з паралелями. 

Рис. 7. Карта магнітного схилення 

Магнітні полюси змінюють своє положення з року в рік. За
раз північний магнітний полюс знаходиться серед островів Ка
нади і має координати 77° пн. ш. і 102° зх. д., а південний маг
нітний полюс розташовується в Антарктиді близько 65° пд. ні. 
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і 139° сх. д. Вважається доведеним, що 300 млн років тому маг
нітні полюси знаходилися в сучасній екваторіальній області. 

Магнітне поле біля поверхні Землі характеризується також 
величиною напруги земного магнетизму. Вона визначається 
кількістю коливань магнітної стрілки за одиницю часу, або пе
ріодом її коливання, подібно до того, як сила тяжіння визна
чається періодом коливання маятника. Напруга магнетизму 
на полюсах більша, ніж на екваторі. Місця найбільшої напру
ги магнітного поля називаються полюсами напруги. 

Як показують результати вимірювань, на поверхні планети 
часто спостерігаються магнітні аномалії. Вони проявляються у 
відхиленні значень елементів земного магнетизму від їх серед
ніх величин для даного місця. Розрізняють регіональні і ло
кальні магнітні аномалії. Регіональні охоплюють великі пло
щі, вони викликані глибинними процесами. Прикладом регіо
нальної аномалії є Східносибірська аномалія, де має місце 
західне схилення замість східного. Локальні магнітні аномалії 
пов'язані з місцевими особливостями будови земної кори (на
приклад, з покладами залізних руд), як, наприклад, в Курську, 
Кривому Розі. 

Магнітне поле зазнає періодичних і неперіодичних коли
вань. Найбільш сильні періодичні магнітні коливання одержа
ли назву магнітних бур. Вони зумовлені змінами електричних 
токів в атмосфері під впливом сонячного вітру. 

Магнетизм має велике практичне значення. За допомогою 
магнітної стрілки визначають напрями сторін горизонту. На 
встановленні зв'язків магнітних елементів з геологічними 
структурами базуються магнітометричні методи пошуків ко
рисних копалин. Дослідження палеомагнетизму Землі дозво
ляє відтворити історію розвитку земної кори. Магнітосфера 
захищає географічну оболонку Землі від прямого впливу со
нячного вітру, від проникнення в нижні шари атмосфери елек
тронів і протонів високих енергій, а отже, змінює вплив космо
су на живу природу. 

• : )-:f' . . %* 
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4.4. Внутрішня будова Землі 

Люди здавна цікавилися внутрішньою будовою нашої пла
нети. З цією метою вони спостерігали й аналізували особли
вості будови геологічних пластів у місцях виходу на земну по
верхню гірських порід, проникали у природні печери, копали 
глибокі шурфи. Вивченню надр Землі сприяло широке впро
вадження у XX ст. буріння свердловин для пошуків родовищ 
корисних копалин і створення підземних шахт для їх видобут
ку. Довгий час рекордною вважалася глибина, яку досягла 
свердловина в шахті Оклахома (США) — 9583 м. Нині в Росії в 
Кольській надглибокій свердловині турбобур опустився вже на 
глибину більше 12 км. 

Отже, навіть за допомогою сучасних надглибоких свердло
вин можна досліджувати зразки гірських порід, взятих тільки 
з поверхневих шарів земної кулі. Більш глибокі горизонти не
доступні для прямих методів аналізу. Але вчені все ж ви
найшли методи для вивчення загальних особливостей будови 
надр Землі. Найбільш доступним і поширеним способом до
слідження глибоких шарів є вивчення особливостей поширен
ня сейсмічних хвиль через тіло Землі. Коли відбувається зем
летрус, сейсмічні хвилі, що зароджуються в його фокусі, про
ходять через надра Землі по-різному. Ці хвилі належать до 
двох основних типів. Поздовжні (первинні) хвилі поширюють
ся через тіло Землі так само, як звукові хвилі проходять через 
повітря. Вони передають зміну об'єму, тобто по черзі стиснен
ня і розширення гірських порід. У порівнянні з іншими типа
ми сейсмічних хвиль вони мають найбільшу швидкість, поши
рюються в твердих і рідких середовищах, позначаються бук
вою Р (від лат. prima — перші, первинні). Поперечні (вторинні) 
хвилі передають зміну форми матеріалу, поширюються тільки 
в твердих середовищах і позначаються буквою <S (від лат. 
sekunda — другі). При цьому рух частин відбувається перпен
дикулярно до напряму руху хвилі. Землетрус звичайно супро
воджується двома послідовними поштовхами: спочатку — лег
кий струс, а пізніше — більш сильний удар. Перший показує 
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прихід Р-хвиль, другий — S-хвиль. Швидкість останніх при
близно в 1,7 раза менша за швидкість поширення поздовжніх 
хвиль, але їх руйнівна дія значно більша. Тому невипадково 
при перших же підземних поштовхах рекомендується негайно 
покинути закриті приміщення. На відкритій місцевості більш 
сильні повторні поштовхи становитимуть меншу небезпеку 
для життя. 

Зіставлення сейсмограм, тобто записів форми, величини і 
часу проходження хвиль землетрусів, зроблених на сейсміч
них станціях, розташованих у різних місцях земної поверхні, 
дозволяє визначити швидкість і шлях проходження хвиль че
рез усе тіло Землі. Якщо б Земля була однорідним за хімічним 
складом тілом, то шлях хвиль через неї був би прямолінійним, 
а швидкість скрізь однаковою. Насправді шляхи проходження 
хвиль мають складну форму, а швидкості зазнають стрибко
подібних змін (рис. 8). 
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Рис. 8. Швидкості поздовжніх (Р) і поперечних (S) хвиль у тілі 
Землі 

Аналіз поширення сейсмічних хвиль, що виникають при 
природних або штучних землетрусах (викликаних, наприклад, 
сильним вибухом), свідчить, що на певній глибині швидкість 
поздовжніх хвиль зростає з 6—7 км/с до 8 км/с. Поверхневий 
шар порід, що залягає над цією умовною границею, називаєть
ся земною корою, а пласти, що залягають нижче, — мантією. 
Сама ж межа названа границею Мохоровичича — за іменем 

S ^ — — 
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югославського сейсмолога, який в 1909 р. вперше визначив 
глибину її залягання. Цю межу ще називають границею (або 
поверхнею) Мохо, або просто розділом М. У мантії швидкість 
поздовжніх хвиль поступово збільшується і на глибині 2900 км 
досягає 13,6 км/с, після чого, тут на межі з ядром Землі, падає 
до 8,1 км/с, а ближче до центра знову зростає до 11 км/с. 

На основі одержаних геофізичних даних, що характеризу
ють внутрішню будову землі, надра планети прийнято поділя
ти на такі основні геосфери: земну кору, мантію і ядро (рис. 9). 
Кожна із цих сфер має свої фізико-хімічні особливості. 

Земна кора (А) — верхня тверда кам'яна оболонка Землі за
втовшки 5—20 км на дні океанів і до 65—75 км на материках, 
знизу досить чітко обмежена поверхнею Мохоровичича. З гли
биною тиск зростає до 10—15 тис. атмосфер, а температура 
гірських порід підвищується до 800 °С. Відповідно до змін 

швидкості поширення сей
смічних хвиль у земній 
корі в ній виділяють три 
шари: верхній — "осадо
вий", середній — "граніт
ний" і нижній — "базаль
товий". Вони відрізняють
ся хімічним і мінеральним 
складом, фізичними влас
тивостями порід, різною 
товщиною та неоднаковим 
географічним поширенням. 

Мантія розташована на 
глибинах від 20 (в серед
ньому) до 2900 км. Ця про
міжна оболонка займає по
над 80 % об'єму земної ку
лі. Вона має кілька кон
центричних шарів, кожен 
з яких більш-менш одно
рідний: верхній (В), серед
ній (С) і нижній (D). Верх
ня мантія (20—400 км) 

Кора 

4980 км 
5100 км 

внутрішнє 
ядро 

6370 км 

Риє. 9. Внутрішня будова Землі 
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складається з дунітів — силікатних порід, багатих магнієм і 
залізом. Нижче дуніт, можливо, переходить в ущільнену різ
новидність габро — еклогіт. В середній мантії (400—1000 км) 
відбуваються найбільші фізико-хімічні перетворення міне
ралів: порушуються кристалічні решітки, стискаються елект
ронні оболонки, щільно утрамбовуються атоми. В нижній ман
тії (1000—2900 км) атоми настільки зціплюються, що гірські 
породи набувають властивостей металів. 

Верхня мантія, або астеносфера, разом із земною корою 
утворюють тектоносферу. Особливо велику роль у тектонічних 
рухах відіграє астеносфера, речовина якої внаслідок високих 
температур (близько 1200 °С) перебуває в розм'якшеному стані. 
Це підтверджується зниженням швидкості поширення сей
смічних хвиль. Астеносфера, маючи пластичні властивості і 
утримуючи на собі тверді породи, нестійка в механічному і фі-
зико-хімічному відношеннях і тому виступає джерелом заро
дження висхідних і низхідних рухів речовини. Встановлено, 
що багато фокусів землетрусів розташовані саме тут. 

Вважають, що мантія складається зі сполук оксидів крем
нію, магнію і заліза. У ній тиск із глибиною зростає, а густина 
речовини змінюється від 3,3 г/см3 у верхніх шарах до 5,5 г/см3 

в нижніх. Незважаючи на високу температуру на межі ядра 
(близько 3800 °С), речовина в нижній мантії перебуває в твер
дому стані, бо знаходиться в умовах дуже високого тиску. 

Ядро Землі має радіус 3470 км, займає 16 % об'єму планети 
і становить 1/3 її маси. Поперечні хвилі земне ядро через себе 
не пропускає. У зв'язку з цим допускають, що речовина тут 
знаходиться в розплавленому стані. Однак, оскільки ядро пе
ребуває в умовах високих температур і під колосальним тис
ком, його властивості відмінні від властивостей рідини на по
верхні Землі. Нижче границі мантії швидкість поширення 
поздовжніх хвиль поступово зростає до 10,2 км/с, а на глибині 
4980 км стрибкоподібно збільшується до 11 км/с і далі майже 
не змінюється. Це дає підстави вважати, що речовина в сере
дині ядра знову набуває властивостей твердого тіла. На цій ос
нові ядро прийнято поділяти на рідке зовнішнє (Е), тверде 
внутрішнє (G) та перехідний шар (F) між ними (див. рис. 9, с 83). 
З приводу хімічного складу ядра висловлювались різні думки: 
1) ядро Землі складається із заліза з невеликими домішками 
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нікелю, воно утворене залізними метеоритами; 2) складається 
із силікатних сполук і є кам'янистою речовиною з домішками 
заліза, дуже ущільнене високим тиском; 3) зовнішнє ядро силі
катне, а внутрішнє — залізне. Густина ядра скрізь більша за 
10 г/см3 і в центрі досягає 12 г/см3, що суттєво змінює власти
вості гірських порід. 

Особливості внутрішньої будови Землі, наявність в ній 
концентричних сфер специфічного складу і будови поясню
ються вченими по-різному. Прихильники гіпотез Канта і Лап
ласа вважають, що формування оболонок відбувалося у від
повідності з послідовним охолодженням хімічних елементів. 
Спочатку конденсувалися тугоплавкі залізо і нікель, які утво
рили ядро планети. У міру подальшого зниження температури 
навколо ядра нагромаджувалися більш легкі силікатні елемен
ти та їх сполуки. У кінці охолодження планети на її поверхні 
утворилася тверда земна кора, в заглибленнях якої осіла вода, 
що виділялася з парів і газів. Проте подальше вивчення древ
ніх гірських порід показало, що в них відсутні ознаки форму
вання тіла з вогняно-рідкої маси уже з самого початку розвит
ку Землі, що робить дану гіпотезу малоймовірною. 

Згідно з іншою гіпотезою, неоднорідність хімічного складу 
оболонок Землі виникла не одразу. Вона утворилася з колись 
однакової за складом холодної протопланетної речовини 
внаслідок розігріву і часткового розплавлення гірських порід. 
Це і призвело до диференційованого розподілу елементів пер
вісної речовини: з розплавленої маси в ядрі осідали важкі залі
зо і нікель, а в мантії нагромаджувалися більш легкі магній та 
кремній, а також оксиди і силікати. Ця гіпотеза найбільш пов
но пояснює особливості сферичної внутрішньої будови нашої 
планети, які були виявлені при досліджені її надр. 

Зауважимо, що далеко не всі геологи поділяють гіпотези, в 
яких визначається відмінність хімічного складу земних оболо
нок. Так, прихильники гіпотези фазових переходів вважають, 
що все тіло Землі складається з однорідних за хімічним скла
дом гірських порід. Але під впливом дуже високих тиску і тем
ператур, які панують у надрах планети, стан хімічних елемен
тів різко змінюється внаслідок зближення і стиснення елект
ронних оболонок між собою, що і призводить до стрибкоподібних 
змін властивостей гірських порід на певних глибинах. 
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4.5. Добове обертання Землі 

Земля здійснює повний оберт навколо осі за 23 год 56 хв 4 с 
Кутова швидкість усіх точок на її поверхні однакова і стано
вить 15 град/год. Лінійна швидкість їх залежить від тієї від
стані, яку точки повинні пройти за період їх добового обертан
ня. З найбільшою швидкістю обертаються точки на лінії еква
тора (464 м/с). Точки Тіл, у Я К І збігаються з Північним і Південним 
полюсами, залишаються практично нерухомими. Таким чи
ном, лінійна швидкість точок, що лежать на одному меридіані, 
зменшується від екватора до полюсів. Саме неоднаковою ліній
ною швидкістю точок на різних паралелях пояснюється прояв 
відхиляючої дії обертання Землі (так званої сили Коріоліса) 
праворуч у Північній півкулі і ліворуч — у Південній відносно 
напряму їх переміщення. Відхиляюча дія особливо позначаєть
ся на напрямі повітряних мас і морських течій. 

Сила Коріоліса діє тільки на тіла, що рухаються, вона про
порційна їхній масі і швидкості руху і залежить від широти, на 
якій розташована точка. Чим більша кутова швидкість, тим 
більша сила Коріоліса. Відхиляюча сила обертання Землі з ши
ротою зростає. її величину можна розрахувати за формулою 

F = 2 mvw • sincp, 

д е т — маса; v — швидкість тіла, що рухається; w — кутова 
швидкість обертання Землі; ф — широта даної точки. 

Обертання Землі зумовлює швидку зміну дня і ночі. Добове 
обертання створює особливий ритм у розвитку фізико-геогра
фічних процесів і природи в цілому. Одним з важливих наслід
ків добового обертання Землі навколо осі є припливи і відпли
ви — явище періодичного коливання рівня океану, яке спри
чинюється силами притягання Сонця і Місяця. Більша з цих 
сил місячна, а тому вона й визначає основні риси припливних 
явищ. Припливні явища мають місце і в земній корі, але тут 
вони не перевищують ЗО—40 см, тоді як в океанах в окремих 
випадках досягають 13 м (Пенжинська губа) і навіть 18 м (зато-
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ка Фанді). Середня висота водних виступів на поверхні океанів 
становить близько 20 см, і вони двічі на добу оббігають океани. 
Крайнє положення рівня води в кінці припливу називається 
повною водою, в кінці відпливу — малою водою; різниця цих 
рівнів називається величиною припливу. 

Механізм припливних явищ досить складний. Основна їх 
суть полягає в тому, що Земля і Місяць — єдина система в обер
тальному русі навколо спільного центра ваги, який лежить 
всередині Землі на відстані приблизно 4800 км від її центра 
(рис. 10). Як і на всяке тіло, що обертається, на систему Земля 
— Місяць діють дві сили: притягання і відцентрова. Співвідно
шення цих сил на різних сторонах Землі неоднакове. На сто
роні Землі, оберненій до Місяця, сили притягання Місяця 
більші за відцентрові сили системи, і їх рівнодійна спрямована 
до Місяця. На стороні Землі, протилежній Місяцю, відцент
рові сили системи більші за сили притягання Місяця, а їх рів
нодійна спрямована від нього. Ці рівнодійні і є припливоутво-
рюючими силами, вони викликають підвищення води на про
тилежних сторонах Землі. 

Земля 

Місяць 

О / 
/ 

S" аа' — сила притягання місяця, 
ЬЬ' — відцентрована сила системи 

Рис. 10. Припливоутворюючі сили 

Внаслідок того, що Земля здійснює добове обертання в полі 
цих сил, а Місяць рухається навколо неї, припливні хвилі на
магаються рухатись у відповідності з положенням Місяця, 
тому в кожному районі океану протягом 24 год 50 хв двічі від
бувається приплив і двічі відплив. Щодобове відставання на 
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50 хв зумовлено випереджаючим рухом Місяця за його орбітою 
навколо Землі. 

Сонце також викликає на Землі припливи, хоч і втроє мен
шої висоти. Вони накладаються на місячні припливи, змінюю
чи їх характеристики. 

Попри те, що Сонце, Земля і Місяць знаходяться майже в 
одній площині, вони безперервно змінюють своє взаємне розта
шування на орбітах, тому відповідно змінюється їх приплив
ний вплив. Двічі за місячний цикл — в новий (молодий) місяць 
і повний місяць — Земля, Місяць і Сонце опиняються на одній 
лінії. В цей час припливні сили Місяця та Сонця збігаються і 
виникають незвичайно високі, так звані сигізійні припливи. В 
першій і третій четвертях Місяця, коли припливні сили Сонця 
і Місяця направлені під прямим кутом одна до одної, вони ви
являють протилежний вплив і висота місячних припливів ви
являється меншою приблизно на одну третину. Ці припливи 
називаються квадратурними. 

Проблема використання колосальної енергії припливів і від
пливів давно привертала увагу людства, але розв'язання її по
чалося з будівництва припливних електростанцій (ПЕС) тільки 
тепер. Перша ПЕС стала до ладу у Франції в I960 р. В Росії у 
1968 р. було споруджено Кислогубську ПЕС на березі Кольської 
затоки. В районі Білого моря, а також в далекосхідних морях 
Камчатки запроектовано збудувати ще декілька ПЕС. 

Припливні хвилі поступово уповільнюють швидкість обер
тання Землі, бо вони рухаються в зустрічному напрямі. Тому 
земна доба поступово стає довшою. Підраховано, що лише з 
причини водних припливів за кожні 40 тис. років доба подов
жується на 1 с Мільярд років тому доба на Землі становила 
лише 17 год. Ще через мільярд років доба триватиме 31 годи
ну. А за декілька мільярдів років Земля буде повернутою до 
Місяця весь час однією стороною, так само, як тепер Місяць до 
Землі. 

Деякі вчені вважають, що взаємодія Землі з Місяцем — одна 
з основних причин первинного розігріву нашої планети. При
пливне тертя змушує Місяць віддалятися від Землі зі швидкіс
тю близько 3 см/рік. Ця величина сильно залежить від відстані 
між двома тілами, яка зараз становить 60,3 радіуса Землі. 
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Якщо припустити, що попервах Земля і Місяць знаходилися 
значно ближче, то, звідси, і припливотворна сила мала бути 
більшою. Припливна хвиля створює в тілі планети внутрішнє 
тертя, яке супроводжується виділенням теплоти. 

З обертанням Землі навколо своєї осі пов'язана її міцність, 
яка залежить від кутової швидкості добового обертання плане
ти. Обертання породжує відцентрову силу, що прямо пропор
ційна квадрату кутової швидкості. Нині відцентрова сила на 
екваторі, де вона найбільша, дорівнює лише 1/289 сили земно
го тяжіння. В середньому Земля має 15-разовий запас міцності. 
Сонце — 200-разовий, а Сатурн — тільки 1,5-разовий у зв'язку 
зі швидким обертанням навколо своєї осі. Його кільця утвори
лися, можливо, внаслідок більш швидкого обертання планети 
в минулому. Висувалася гіпотеза, що й Місяць утворився 
внаслідок відриву в районі Тихого океану частини маси Землі у 
зв'язку з її швидким обертанням. Втім, після вивчення зразків 
місячних порід цю гіпотезу було відхилено, але те, що форма 
Землі змінюється залежно від швидкості її обертання, не 
викликає в спеціалістів жодного сумніву. 

З добовим обертанням Землі пов'язані такі поняття, як зо
ряний, сонячний, поясний і місцевий час, лінія зміни дат тощо. 
Доба є основною одиницею для визначення часу, протягом яко
го відбувається видиме обертання небесної сфери проти годин
никової стрілки. Відмітивши на небі початкову точку, відрахо
вують від неї кут повороту, за яким обчислюють час, що минув. 
Зоряний час відраховують від моменту верхньої кульмінації 
точки весняного рівнодення, в якій екліптика перетинається з 
екватором. Ним користуються при астрономічних спостере-

Сонячний час (справжній, або істинний, середній) 
відраховують від моменту нижньої кульмінації центру диска 
Сонця на меридіані спостерігача. Місцевий час — це середній 
сонячний час в кожному пункті Землі, який залежить від дов
готи даного пункту. Чим східніше знаходиться пункт на Землі, 
тим більший у ньому місцевий час (кожні 15° довготи дають 
різницю в часі на 1 год), а чим далі на захід, тим час менший. 

Земну поверхню умовно поділено на 24 годинних пояси, на 
території яких час вважається рівним часу центрального ме
ридіана, тобто меридіана, що проходить через середину поясу. 

110 



Загальні відомості про Землю 

В густонаселених регіонах межі поясів проходять по кордонах 
держав і адміністративних районів, інколи вони збігаються з 
природними межами: руслами рік, гірськими хребтами тощо. 
В першому годинному поясі час на одну годину більший за час 
нульового поясу, або середнього сонячного часу гринвіцького 
меридіана, в другому поясі — на дві години і т. д. 

Поясний час, який розділяє планету на 24 годинні пояси, 
був введений у багатьох країнах світу в 1884 р. І хоча його впро
вадження не усунуло всіх непорозумінь, пов'язаних з лічбою 
часу (згадаємо хоча б недавні гострі дискусії в деяких регіонах 
України з приводу введення на її території замість московсько
го київського часу, тобто часу другого годинного поясу, в яко
му наша країна, власне, й знаходиться), все ж система годин
них поясів стала загальноприйнятою на планеті. Адже пояс
ний час не тільки мало відрізняється від місцевого, він є також 
зручним при користуванні в далеких за географічною довго
тою подорожах. У зв'язку з цим буде доречно згадати одну ці
каву історію, яка несподівано трапилася з учасниками першої 
навколосвітньої подорожі при її завершенні. 

...Наприкінці 1522 р. вузькими вулицями іспанського міс
та Севільї йшла незвичайна процесія: 18 моряків експедиції 
Ф. Магеллана, які щойно повернулись у рідну гавань після да
лекої океанічної подорожі. Люди були вкрай виснажені під час 
майже трирічного плавання. Вперше пройшли вони навколс 
земної кулі, здійснили подвиг. Але на переможців не були 
схожі. У тремтячих від слабкості руках несли палаючі свічки і 
повільно прямували до собору, щоб замолити мимовільний 
гріх, якого припустились у довгому плаванні... 

В чому завинили першопроходці планети? Коли "Вікторія' 
на зворотному шляху наблизилась до островів Зеленого Мису, 
на берег була відправлена шлюпка за продуктами та свіжою во 
дою. Моряки невдовзі повернулись на корабель і повідОМИЛЕ 
здивованій команді: на суші цей день чомусь вважають четвер 
гом, хоч за судновим журналом — середа. При повернені де 
Севільї вони остаточно зрозуміли, що загубили в своєму кора 
бельному рахунку одну добу! А це значить, що вчинили вели 
кий гріх, бо відзначали всі релігійні свята на день раніше, ні» 
цього вимагав календар. В цьому й покаялись у соборі. 
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Яким же чином досвідчені мореплавці загубили добу? Треба 
одразу сказати, що ніякої помилки в лічбі днів вони не зроби
ли. Річ у тім, що земна куля обертається навколо своєї осі із 
заходу на схід і за добу здійснює один оберт. Експедиція Ф. Ма
геллана рухалась у протилежному напрямі зі сходу на захід і за 
три роки навколосвітньої подорожі вона теж зробила повний 
оберт навколо земної вісі, але в напрямку, протилежному на
прямку обертання Землі. А це значить, що мандрівники зроби
ли на один оберт менше, ніж все людство на Землі. І не загуби
ли одну добу, а виграли її. Якщо б експедиція рухалась не на 
захід, а на схід, то в судновому журналі було б записано на одну 
добу більше, ніж у всіх людей. Астроном експедиції Ф. Ма
геллана Антоніо Пігафетта здогадувався, що в різних місцях 
земної кулі в один і той самий момент час різний. А так воно і 
має бути, адже Сонце сходить не одночасно для всієї планети. 
Це означає, що на кожному меридіані існує свій місцевий час, 
початок якого відлічується від того моменту, коли Сонце зна
ходиться найнижче під горизонтом, тобто перебуває у так 
званій нижній кульмінації. Проте люди у своїй повсякденній 
діяльності не звертають на це уваги й орієнтуються на поясний 
час, який відповідає місцевому часу серединного меридіана 
відповідного годинного поясу. 

Але розподіл земної кулі на годинні пояси все ж не вирішує 
всіх проблем, зокрема проблеми раціонального використання 
світлого періоду. Тому в останню неділю березня у багатьох 
країнах, в тому числі в Україні, стрілки годинників перево
дять на одну годину вперед, а наприкінці жовтня знов поверта
ють на поясний час. Перехід на літній час дозволяє більш еко
номічно витрачати паливно-енергетичні ресурси. Крім того, це 
дає можливість людям більше часу працювати і відпочивати в 
умовах природного освітлення, а для сну використовувати най
більш темний період доби. 

У практичному розподілі годинних поясів на нашій планеті 
специфічними є простори, через які умовно пролягає лінія змі
ни дат. Ця лінія проходить в основному у відкритому океані за 
географічним меридіаном 180° і дещо відхиляється там, де вона 
пересікає острови або відокремлює різні держави. Зроблено це 
з метою уникнення певних календарних незручностей для лю
дей, які їх населяють. При перетині лінії із заходу на схід дата 
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повторюється, при русі у зворотному напрямі один день з ра
хунку виключається. Цікаво, що в Беринговій протоці між Чу
коткою та Аляскою є два острови, які розділяє лінія зміни дат: 
острів Ратманова, що належить Росії, та острів Крузенштерна, 
який належить США. Подолавши відстань у кілька кілометрів 
між цими двома островами, можна потрапити... у вчорашній 
день, якщо ви пливете з острова Ратманова, або у завтрашній, 
коли прямуєте в протилежному напрямі. 

4.6. Річний рух Землі та його наслідки 

Земля рухається навколо Сонця за орбітою, яка мало відріз
няється від кола. Ексцентриситет земної орбіти становить 
0,017, середній радіус — 149,6 млн км. Сонце знаходиться в 
одному з фокусів еліпсоїдальної орбіти. Земля наближається 
до нього в перигелії (найближчій до Сонця точці орбіти) на 
147 млн км і віддаляється в афелії (найбільш віддаленій точці) 
на 152 млн км. У перигелії Земля буває на початку січня, а в 
афелії — на початку липня. Тому в липні Земля одержує со
нячного випромінювання на 3,4 % менше, а в січні — на 3,4 % 
більше, ніж в середньому щоденно протягом року. 

Всю орбіту Земля проходить за 365 діб 6 год 9,6 с. Середня 
орбітальна швидкість Землі дорівнює 29,8 км/с. Річний рух 
Землі навколо Сонця можна спостерігати за безперервною змі
ною положення Сонця на небі: змінюється полуденна висота 
Сонця і зсовуються місця його сходу і заходу. Видимий річний 
шлях Сонця — велике коло на небесній сфері — називається 
екліптикою. 

Одним з наслідків руху Землі за еліптичною орбітою є різна 
тривалість пір року. Це явище пояснюється законом Кеплера: 
радіус-вектор Землі (пряма, що з'єднує центри Землі і Сонця) 
при її річному русі за один і той самий час описує однакові за 
величиною площі. Оскільки орбіта — еліпс, то однакові за пло
щею сектори мають різні дуги (рис. 11), проходження яких за 
той самий час потребує різних швидкостей. Чим ближче Земля 
до Сонця, тим швидше рухається вона по орбіті. 
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Рис. 11. Пояснення нерівності пір року 

Розрахунки показали, що в афелії Земля рухається зі швид
кістю 29,3 км/с, в перигелії — 30,3 км/с. З цього видно, що 
літо в Північній півкулі — найдовша пора року, зима — найко-
ротша; перевищення становить 7 діб 14 год. У Південній пів
кулі — навпаки: довша холодна пора року на ту саму кількість 
діб. 

Річний рух Землі в Сонячній системі і нерівномірний роз
поділ тепла регулюють чергування пір року на нашій планеті. 
Земна вісь нахилена до екліптики під кутом 6б°33'. Тому в різ
ні періоди річного циклу неоднакова кількість сонячної енергії 
досягає Північної та Південної півкуль. Так, у грудні переваж
на кількість сонячного випромінювання попадає на більш освіт
лену площу Південної півкулі. В той самий час у Північній пів
кулі відбувається зниження температури внаслідок зменшен
ня кута падіння сонячних променів, що і знаменує собою 
настання зими. В цей період значні простори навколо Північ
ного полюса постійно перебувають у темряві, тут панує поляр
на ніч. А за південним полярним колом настає полярний день. 
Сонячні промені, які досягають району Південного полюсу під 
дуже малим нахилом, приводять тут до слабкого потепління, а 
точніше — до послаблення морозів. 

Протилежне співвідношення в положенні земної осі і роз
поділі тепла на поверхні планети створюється через шість мі
сяців, тобто в липні. У цей період північні тропічні широти 
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Землі освітлені опівдні майже прямими сонячними променя
ми, а на Південну півкулю вони падають косо. Внаслідок цього 
розподіл температур діаметрально змінюється: у Північній 
півкулі настає літо, а у Південній — зима. 

На півшляху між літнім і зимовим положеннями промені 
Сонця падають прямовисно на екватор. Це — час весняного 
(21 березня) і осіннього (23 вересня) рівнодень з помірними 
температурами в Північній і Південній півкулях, коли день і 
ніч мають однакову тривалість у всьому світі (рис. 12). 

Рис. 12. Річний рух Землі 

З нахилом земної вісі пов'язана наявність таких характер
них паралелей, як тропіки і полярні кола. Тропіки — це пара
лелі на 23,5° широти. Тропіки є границями зенітального поло
ження Сонця опівдні в дні сонцестоянь: 22 червня воно перебу
ває в зеніті над північним тропіком (Козерога), а 22 грудня 
— над південним (Рака). Полярні кола — паралелі на 66,5° ши
роти. Полярні кола є межами поширення полярного дня і по
лярної ночі. У полярний день (ніч) Сонце протягом доби і біль
ше не заходить (не сходить). Тривалість полярного дня (ночі) 
закономірно зростає з широтою місця від 1 доби (полярне коло) 
до півроку (полюс). 

Якби вісь Землі не була нахилена до екліптики, на Землі 
було б завжди рівнодення при повній відсутності змін пір року. 
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Щоправда, й тепер пори року існують не скрізь і мають неодна
кову тривалість. У широкій міжтропічній смузі різниця в три
валості дня і ночі невелика, і сюди круглий рік надходить май
же однакова кількість тепла. За полярними колами існують 
фактично тільки літо і зима, які відповідають довготривалим 
дню і ночі. Тільки в помірних широтах всі пори року виражені 
чітко, проте і тут їх тривалість різна. В областях з морським 
кліматом весна і осінь тривають довго, а там де клімат конти
нентальний — значно менше. 

Тривалість пір року на Землі не залишається постійною. 
Причини змін зумовлені явищами прецесії, тобто рухом земної 
осі за круговою конічною поверхнею. Прецесія є результатом 
неоднакового притягання Сонцем і Місяцем Землі в різних їх 
частинах. Земля внаслідок її полярної сплюснутості має де
який надлишок маси в екваторіальному поясі. Площина еква
тора, як відомо, не збігається з площиною земної орбіти, тобто 
з площиною, в якій знаходиться Сонце. Сонце притягує ближ
че розташовану до нього частину екваторіального потовщення 
Землі сильніше, ніж протилежну, намагаючись повернути 
площину земного екватора до площини екліптики. Але Земля 
як тіло, що обертається, протистоїть цьому впливу, тому по
лярні осі дуже повільно описують у просторі конуси з верши
ною в центрі Землі. Нахил земної осі до екліптики при цьому 
не змінюється. 

4.7. Рух Землі і календар 

Основною одиницею вимірювання коротких відрізків часу є 
доба, яка визначається середньою тривалістю обертання Землі 
навколо осі. Для більших інтервалів часу використовують іншу 
природну одиницю — рік, тобто проміжок часу, що дорівнює 
періоду одного оберту Землі за орбітою навколо Сонця. І тут ви
никає питання: від якої мітки визначати цей проміжок? Най
більш стабільною є мітка в точці перетину земної орбіти умов
ною прямою, проведеною з центра Сонця до далекої і тому 
практично нерухомої зірки. Період обертання Землі відносно 
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такої точки називається зоряним, або сидеричним роком. Про
те зміна пір року залежить від руху Землі відносно точок вес
няного та осіннього рівнодення, в яких небесний екватор пере
тинається з екліптикою. Внаслідок прецесії ці точки рухають
ся назустріч руху Землі і тому визначувана ними тривалість 
року, що називається тропічним, на 20 хв 24 с менша за рік 
сидеричний. 

Для практичного життя відлік часу за допомогою календа
ря, який би не розходився із сезонами року, повинен врахову
вати тривалість тропічного року. Але вести облік часу строго 
тропічними роками незручно, оскільки їх зміна тоді відбувала
ся б в різні години доби (тривалість тропічного року — 365 діб 
5 год 48 хв 46 с). У Давньому Єгипті календарний рік завжди 
мав 365 діб, що призводило до досить швидкого відхилення 
щорічних фактичних дат розливів Нілу від календарних. Щоб 
уникнути цього, римський імператор Юлій Цезар в 46 р. про
вів реформу календаря, встановивши середню тривалість року 
в 365,25 доби, а щоб не допустити дробового числа днів, нака
зав рахувати три роки підряд по 365 діб, а кожний четвертий 
рік — 366 діб. Цей рік згодом став називатися високосним. 

Такий календар, названий в честь Юлія Цезаря юліансь
ким, відзначається простотою і досить високою точністю, його 
помилка у порівнянні з тропічним роком становить одну добу 
на 128 років, що у побуті не помітно. Однак з часом була знову 
проведена реформа календаря, основною причиною якої по
служили релігійні міркування, пов'язані з християнським 
святом Пасхи. Справа в тому, що Нікейський собор, на якому 
зібралися вищі чини церкви у 325 p., встановив правила для 
визначення дня Пасхи. Було вирішено святкувати Пасху в пер
шу неділю після появи повного місяця по тому, як настане рів
нодення 21 березня. Так було в IV ст. Але внаслідок неточності 
юліанського року, який був на 2 хв 14 с довший за тропічний, 
весняне рівнодення стало згодом відбуватися раніше 21 берез
ня. Внаслідок цього часом неможливо було виконати постано
ву Нікейського собору, якщо, наприклад, рівнодення настава
ло 15 березня, а неділя була 17-го, тобто після рівнодення, але 
раніше 21 березня. У такому випадку Пасху треба було святку
вати в різні неділі, якщо дотримуватися обох правил визначен
ня дня Пасхи. 
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3 метою розв'язання цієї неузгодженості Папа Римський 
Григорій III наказав ліквідувати різницю в 10 днів, що утвори
лася в юліанському календарі. Було вирішено, що в 1582 р. 5 жовт
ня слід вважати за 15 жовтня. Для того щоб і в майбутньому 
не накопичувалася помилка в календарі, домовилися в кінці 
трьох століть з чотирьох вважати роки простими, а не висо
косними. Це створювало середню тривалість року в 365,2425 до
би, тобто на 26 с довше за тропічний рік. Згідно з григоріансь
ким календарем, невисокосними вважають ті роки, перші дві 
цифри яких не діляться на чотири, а останні дві є нулями. Піс
ля реформи календаря такими роками були 1700, 1800 і 1900. 
Таким чином, різниця між старим і новим стилями досягла 
13 днів. Вона збережеться і у XXI ст., бо 2000 рік за григоріансь
ким календарем був високосним. 

Новий стиль був спочатку запроваджений в католицьких 
країнах, а пізніше поширився по всій Європі і навіть далеко за 
її межами. Таким чином, наш календар чисто сонячний і осно
ваний на періоді обертання Землі за орбітою навколо Сонця. У 
ньому є і деякі ознаки місячного календаря, який враховує пе
ріод обертання Місяця навколо Землі. 

Календарний рік прийнято поділяти на дванадцять місяців. 
Російські назви місяців походять зі Стародавнього Риму. Так, 
"январь", "март", "май", "июнь" названі іменами римських бо
жеств, "февраль" — за назвою давнього свята магії родючості в 
цьому місяці, "апрель" — від латинського слова, що означає 
розкриття або розгортання, "июль" названий в честь Юлія Це
заря, "август" — за іменем імператора Августа. За латинським 
рахунком "сентябрь" — сьомий, "октябрь" — восьмий, "но
ябрь" — дев'ятий, "декабрь" — десятий. Порядкові номери 
при початку рахунку з березня вказують, що саме з нього ко
лись починався рік. 

В українських назвах місяців знайшли яскраве відображен
ня характерні сезонні переважно кліматичні та фенологічні 
явища, що закономірно чергуються в природі протягом року. 
Трактування змісту назви будь-якого місяця не викликає жод
них утруднень. Так, січень походить від слова "сікти" снігом. 
Лютий означає "люта зима". Березень — розпочинається ін
тенсивний хід соку в березах, прокидається природа. Квітень 
— масово з'являються перші пахучі барвисті квіти. Травень 
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— поверхня землі вкривається соковитими травами. Червень 
— червоніють черешні, вишні, поспівають інші смачні солодкі 
ягоди. Липень — повітря наповнюється ароматом липового 
цвіту. Серпень — настає гаряча пора жнив (а упродовж багать
ох століть єдиним знаряддям жнив був, як відомо, серп). Вере
сень — здіймають жалібний прощальний вереск птахи, відлі-
таючи на зимівлю до далеких теплих країв. Пишно цвіте верес, 
невгамовні бджоли збирають осінній "вересневий" мед. Жов
тень — відбуяло літо; трави, листя жовтіє буквально на очах. 
Листопад — листя осипається з дерев, тихо кружляє в повітрі, 
наче прощаючись зі своїм недовгим всього-навсього сезонним 
життям, і осідає на поверхні землі, немовби прикриваючи від 
нічних холодів свою матір-годувальницю. Грудень — на повер
хні ґрунту з'являються грудки мерзлого ґрунту. Наближаєть
ся Новий рік, а це значить, що в природі знову все повториться 
спочатку. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Яке географічне значення мають розміри і маса Землі? 
2. Які особливості поверхні геоїда? 
3. Які є прояви закону всесвітнього тяжіння в географічній 

оболонці? 
4. Чому сила ваги зростає в напрямку до полюсів? 
5. Намалюйте схему внутрішньої будови Землі. 
6. Яка відмінність між літосферою і земною корою? 
7. Що таке ізостазія? 
8. Як на земні процеси впливає механізм взаємодії Землі з 

Місяцем? 
9. Які географічні наслідки має обертання Землі навколо 

своєї осі? 
10. Які географічні наслідки має обертання Землі навколо 

Сонця? 
11. Коли Земля знаходиться ближче до Сонця — в липні чи 

січні? 
12. Що таке "сонячний вітер"? 
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13. Яке значення має магнітосфера для географічної обо
лонки? 

14. Що таке магнітний меридіан? 
15. Що таке магнітне схилення? Яким воно буває на земній 

поверхні? 
16. Що таке магнітний нахил? 
17. Що таке напруженість магнітного поля та як вона вияв

ляється на земній поверхні? 
18. На скільки годинних поясів поділена земна куля? 

З'ясуйте, як змінюється час при перетині лінії зміни дат. 
19. Скільки градусів припадає на один годинний пояс? 
20. Як розрізняється місцевий, поясний та літній час? 
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5.1. Типи земної кори 

?! Земну кору вивчено значно краще, ніж глибинні сфери Зем
лі. Як показали геофізичні дослідження, в будові земної кори 
беруть участь три шари порід. Верхній шар називається осадо
вим, бо він складений переважно осадовими породами: піска
ми, глинами, вапняками та ін. Поширений майже скрізь на 
планеті, але його товщина коливається в значних межах — від 
кількох метрів на виходах на поверхню давніх кристалічних 
порід до 15 км в Баренцовому морі. Середній шар називається 
гранітним за його схожість за щільністю з магматичними по
родами — гранітами. Поширений переважно під материками, 
товщина його змінюється від 0 до 20 км. Верхня частина 
гранітів в деяких районах, наприклад на Кольському півос
трові, в північних і центральних районах України, виходить 
на земну поверхню і доступна для безпосереднього вивчення. 
Нижній шар земної кори найменш досліджений, умовно назва
ний базальтовим внаслідок схожості за щільністю з цією 
гірською породою. Як і осадові породи, має повсюдне поширен
ня, а товщини його коливаються від 3 до 40 км. 

Особливості будови земної кори під континентами і океана
ми стали причиною поділу її на два типи: континентальну і 
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океанічну. Границя між ними не збігається з межами матери
ків і океанів, вона проходить по океанічному дну на глибинах 
2000—3500 м. Досить часто виділяють ще третій тип земної 
кори — перехідний: в цій зоні спостерігається чергування ді
лянок континентальної та океанічної кори. 

Континентальний тип земної кори найтовщий. Його серед
ня товщина 43,5 км, мінімальна, близько 20 км, — на стику з 
океанічною корою, максимальна, до 75 км, — під гірськими 
хребтами Тибету, Тянь-Шаню, Паміру. В цьому типі здебіль
шого добре виражені всі три шари порід — осадові, гранітні та 
базальтові. 

Океанічний тип земної кори має малу товщину (5—20 км) 
при значному поширенні. Характерна його особливість — від
сутність гранітного шару. Тому осадові породи незначної тов
щини залягають безпосередньо над базальтовими. 

Для перехідного типу земної кори характерна велика конт
растність, властива зонам сучасних геосинкліналей. До пере
хідного типу належить ділянка кори під Курильською дугою, 
ділянки, зайняті Чорним, Середземним, Червоним і Карибсь
ким морями, а також деякі підводні хребти. Утворення пере
хідного типу кори пов'язане з активним гороутворенням. 

Важливі дані про будову і товщину земної кори на одних і 
тих самих широтах дають гравіметричні дослідження — вив
чення сили тяжіння. Нагадаємо, що її величина є рівнодійною 
притягання маси Землі і відцентрової сили обертання планети. 

Гірські хребти створюють у верхніх шарах додаткову масу і 
тому повинні б збільшити величину сили тяжіння пропорцій
но масі гір. В океанах же густина води близько 1 г/см3, тому 
сила тяжіння над її поверхнею повинна б бути меншою, ніж в 
горах. Низинні райони на суші займають проміжне положен
ня, і тому логічно припустити, що сила тяжіння тут матиме се-
редньоширотні значення. 

Вимірювання показали, що фактично сила тяжіння на од
ній і тій самій паралелі скрізь практично однакова. Це озна
чає, що в горах вона менша від нормальної, тобто тут прояв
ляється, як прийнято говорити, від'ємна гравіметрична ано
малія, на морі сила тяжіння більша розрахункової і аномалія 
тут додатна, на низовинах величини сили тяжіння близькі до 
розрахункових. 
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Рис. 13. Ізостазія: а — рівнина; бів — гірські країни; г — пла
то; д — океан; 1 — осадові породи; 2 — гранітний шар; 3 — ба
зальтовий шар; 4 — верхня мантія; 5 — океан; 6 — поверхня 
Мохоровичича (Мохо) 

Такий розподіл сили тяжіння та її аномалій пояснюють ізо
стазією — зрівноваженням ваги земної кори різної густини на 
верхній мантії. Гірські хребти мають глибокі, але легкі "ко
рені", а океанічне дно складене переважно важкими базальто
вими породами (рис. 13). Якщо десь порушена рівновага від 
зміни навантаження, земна кора поступово спливає (напри
клад при руйнуванні гір, таненні льодовиків та ін.) або зану
рюється в мантію, якщо її вага збільшується. Таким чином, 
земна кора ніби "плаває" на верхній мантії, а нижня межа кори 
дзеркально відображає рельєф поверхні Землі. У цьому відно
шенні кора нагадує айсберг в океані. Згідно із законом Архіме-
да, всі айсберги, щоб вони могли плавати, мають бути глибоко 
занурені у воду. Чим вищий айсберг, тим більша його підводна 
частина. Цей закон можна застосувати і для земної кори — ма
терики мають товстішу кору ніж опущені простори океанічно
го дна. 

Описане явище ізостазії означає, що океан — це не тільки 
результат наявності води в ньому; поділ земної поверхні на 
сушу і море зумовлений різною будовою надр Землі. Материки 
не можуть опуститися нижче рівня Світового океану, бо вони 
складені головним чином легкими гірськими породами. У бу
дові океанічного дна переважають більш важкі породи. Таким 
чином, материк не може перетворитися в океан і навпаки. 
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Думки щодо поділу земної кори на різні типи дотримуються 
не всі вчені. Деякі геологи вважають, що земна кора скрізь на 
Землі однакова. Виявлені ж відмінності в характері прохо
дження сейсмічних хвиль і розподілі сили тяжіння поясню
ються тим, що кора під океаном зазнає величезного тиску вод
них мас і насичена водою. Це і змінює її властивості. 

Важливі дані про будову земної кори дають відомості, одер
жані в процесі глибокого буріння. Так, результати аналізів 
гірських порід, взятих з Кольської надглибокої свердловини, 
виявилися досить несподіваними. Там, де за геофізичними да
ними передбачалася наявність базальтового шару (у зв'язку з 
різкою зміною швидкості проходження хвиль), свердловина 
пересікла світлі архейські гнейси. Це дуже змінені, чи мета-
морфізовані, гірські породи осадового або магматичного по
ходження з високим вмістом кремнезему, і, що дуже важливо, 
одна з головних складових частин гранітного шару. Виникає 
питання: невже всі здогадки геологів і геофізиків про будову 
глибоких надр земної кори виявилися неправильними? Ні, це 
не так. Надглибоке буріння ще раз показало, наскільки склад
ні природні процеси і яка непроста будова кори. У даному ви
падку різка зміна швидкостей хвиль пов'язана не з переходом 
від гранітного шару до базальтового, а з розущільненням порід 
за рахунок утворення тріщин в процесі звільнення води з крис
талічних сіток мінералів під впливом високого тиску і темпе
ратури. 

Результати глибокого буріння змінили уявлення про харак
тер розподілу температур в надрах Землі. Раніше вважалося, 
що в межах Балтійського щита й у подібних йому регіонах 
збільшення температур з глибиною незначне. Очікувалося, що 
на глибині близько 7 км температура досягає 50°, а 10 км — 
100°. Насправді температура виявилася значно вищою. До гли
бини 3 км температура збільшувалася на 1° через кожні 100 м, 
що відповідало розрахункам. Але далі її приріст досяг 2,5° на 
кожні 100 м, і, таким чином, на глибині 10 км температура ви
явилася рівною 180°. Допускають, що висока температура — 
наслідок інтенсивного теплого потоку, який іде від розігрітої 
мантії. 

Щоб краще вивчити глибинну будову Землі, передбачається 
закласти кілька нових надглибоких свердловин у різних райо-
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нах Землі. Деякі з них повинні досягнути границі Мохорови-
чича. Це означає, що в недалекому майбутньому до рук учених 
попадуть унікальні зразки геологічних порід. Цілком ймовір
но, що глибоке буріння дозволить виявити родовища корисних 
копалин, розширить уявлення людей про будову надр Землі. 

5.2. Хімічний і речовинний склад кори 

Земна кора складається в основному з дев'яти елементів, на 
які припадає 99,79 % (табл. 1). Серед решти переважають ти
тан, фосфор, марганець, фтор, сірка, стронцій, барій, вуглець, 
хлор, нікель. Тому, попри велику кількість можливих комбі
націй хімічних елементів, число основних породоутворюючих 
мінералів у цілому невелике. Декілька елементів — таких, як 
золото, срібло, мідь, сірка, платина, вуглець у формі графіту і 
алмазу — зустрічаються в чистому вигляді, але більшість — у 
вигляді хімічних сполук. Оскільки вміст кисню в земній корі є 
найбільшим, то хімічні сполуки з ним інших елементів особли
во поширені. Кремній та алюміній, які займають відповідно 
друге і третє місця, найчастіше входять до складу силікатних 
мінералів. Силікати — це сполуки кремнію і кисню з іншими 
елементами — такими, як алюміній, натрій, калій, залізо і 
магній. Порівняно рідше мінеральні сполуки містять карбона
ти, сульфіди, сульфати, хлориди, фосфати, гідроксиди, нітра
ти і борати. 

Таблиця 1. Вміст у земній корі найбільш поширених елементів 
(за О.П. Виноградовим, 1959 р.) 

Елемент 

Кисень 
Кремній 
Алюміній 
Залізо 
Кальцій 

Відсоток від 
загальної маси 

47,2 
27,6 

8,8 
5,1 
3,6 

Елемент 

Натрій 
Калій 
Магній 
Водень 
Усі решта 

Відсоток від 
загальної маси 

2,64 
2,6 
2,1 
0,15 
0,21 
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Хімічний склад у земній корі безперервно оновлюється. По
яснюється це постійним переміщенням хімічних елементів у 
складі газів, водних і твердих розчинів. Завдяки міграції еле
ментів між різними шарами кори, а також між материками і 
океанами здійснюється взаємний обмін речовиною. Але до
слідження хімічного складу континентального й океанічного 
типів кори показали, що між ними є помітні відмінності: в кон
тинентальній земній корі підвищений вміст оксидів кремнію, 
натрію, калію і фосфору, в океанічному типі оксидів алюмінію, 
кальцію, заліза, титану, марганцю. 

Хімічний склад земної кори, маса якої становить лише 1 % 
маси планети, відмінний від складу Землі в цілому. За даними 
О.Є. Ферсмана, найпоширенішими елементами Землі є (% ма
си): залізо — 39,76; кисень — 27,71; кремній — 14,53; магній 
— 8,69; нікель — 3,46; кальцій — 2,32; алюміній — 1,79; сірка 
— 0,64; інші — 1,1. Середній хімічний склад земних порід 
близький до складу більшості метеоритів. Таку ж схожість за
свідчили дослідження ґрунту Місяця, доставленого на Землю 
автоматичними станціями і астронавтами. Таким чином, 
зіставлення хімічного і мінерального складу метеоритів та ін
ших тіл Сонячної системи свідчить про єдність походження 
матерії внутрішніх планет. 

В природі мінерали (однорідні за складом і будовою хімічні 
сполуки або однорідні елементи) зустрічаються у твердому, 
рідкому або газоподібному стані. Основну масу складають твер
ді мінерали. Кристали мінералів мають форму багатогранни
ків, для них характерне строго закономірне розташування ато
мів, з яких вони складаються. 

Мінерали визначаються з допомогою спеціальних методів 
дослідження за кольором, блиском, спайністю, зломом, твер
дістю, кольором риски, питомою масою, розчинністю, магніт
ними властивостями, заломленням світлових і рентгенівських 
променів. 

У природних умовах мінерали складають різні сполучення і 
утворюють гірські породи, які за походженням поділяють на 
три групи: магматичні, осадові, метаморфічні. Основну масу 
земної кори складають магматичні гірські породи (близько 95 % 

126 



Літосфера 

її маси). Поверхня ж Землі на 75 % складена осадовими порода
ми і на 25 % — магматичними і метаморфічними породами. 

Магматичні породи утворюються з магми або лави (вилитої 
на поверхню магми). Породи, що утворилися з магми на гли
бині, називаються інтрузивними, а на поверхні — ефузивни
ми. Магматичні породи складаються переважно з силікатів і 
алюмосилікатів, найважливішими компонентами яких є окси
ди кремнезему Si02 і глинозему А1203. За вмістом кремнезему 
магматичні породи поділяються на чотири групи, які пред
ставлено в табл. 2. 

Таблиця 2. Поділ магматичних порід за вмістом кремнезему 

Породи 

Ультраосновні 

Основні 
Середні 
Кислі 

Вміст 
Si02, % 

40 

40—52 
52—65 

65 

Характерні породи 
Інтрузивні 

Дуніти, піроксеніт, 
перідотит 
Габро 
Діорит 
Граніт 

Ефузивні 

Базальт, діабаз 
Андезит 
Ліпарит (ріоліт) 

Осадові гірські породи бувають уламкового, органічного і 
хімічного походження. Відомо, що під дією тепла та холоду, 
вологи, вітру гірські породи постійно руйнуються, розпада
ються на уламки, пісок, пил, мул. Текучі води, льодовики, ві
тер зносять цей вивітрений матеріал у моря, озера, низовини. 
Найбільша кількість піщаного і мулистого матеріалу осідає в 
морях і океанах. Спочатку він представляє собою напіврідку 
масу, але пізніше під тиском нових шарів ущільнюється і зго
дом перетворюється в тверду осадову породу: пісок — у піско
вик, глина — в глинистий сланець. Ці гірські породи уламко
вого походження. Осадові породи органічного походження 
утворюються в результаті нагромадження органічних решток 
після відмирання тварин та рослин. Так, наприклад, органіч
ного походження є крейда, яка складається головним чином з 
панцирів дрібних одноклітинних водоростей і мікроскопічних 
раковин корененіжок. Органічне походження має багато вап
няків і такі корисні копалини, як кам'яне та буре вугілля. Оса-
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дові породи хімічного походження утворюються в результаті 
випадання з водних розчинів різноманітних розчинених речо
вин (наприклад, кам'яна сіль). 

Метаморфічні гірські породи утворюються в процесі глибин
ного перетворення осадових і магматичних порід, які, будучи 
похованими під пластами нових нашарувань, опиняються в 
умовах великого тиску і високої температури. Інколи відбу
вається повне переплавлення порід, внаслідок чого з граніту та 
одночасно з осадових порід утворюється гнейс, а наприклад, з 
рихлого пісковику — дуже твердий кварцит. Перекристаліза
ція вапняку приводить до утворення мармуру. Метаморфічні 
породи відрізняються специфічним мінеральним складом і на
бувають нових текстурних ознак, наприклад сланцюватості. До 
числа найпоширеніших метаморфічних порід належать гли
нисті сланці, гнейси, кварцити, мармури, скарни, роговики. 

5.3. Історія розвитку земної кори 

За останніми даними вік найбільш давніх гірських порід 
земної кори досягає приблизно 3,8 млрд років. Для визначення 
віку гірських порід у роках застосовують декілька геохроноло
гічних методів, основаних на явищі радіоактивного розпаду. 
При цьому використовують головним чином радіоактивні ізо
топи урану, торію, рубіцію калію, вуглецю і водню. Для деяких 
спеціальних робіт застосовують також багато інших ізотопів. 

Зазначені ізотопи нестабільні, вони постійно розкладають
ся з характерними швидкостями розпаду, як і виражають пе
ріодами напіврозпаду. Для того щоб визначити вік, необхідно 
знайти відношення новоутвореного елементу до маси мате
ринського елементу. Радіоактивні ізотопи відіграють роль 
атомного годинника, який почав свій хід з моменту кристалі
зації мінералу. 

Найточніший метод визначення абсолютного віку порід по
лягає в обчисленні відношення кількості радіоактивного урану 
до кількості свинцю, що міститься в розглядуваній породі. 
Справа в тому, що свинець є кінцевим продуктом довільного 
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розпаду урану. Швидкість цього процесу відома точно, і зміни
ти її не можна жодним способом. Чим менше урану лишилось і 
чим більше свинцю стало в породі, тим більший її вік. 

З методів визначення відносного віку найбільшою популяр
ністю користуються стратиграфічний, петрографічний і пале
онтологічний методи. Стратиграфічний метод базується на 
вивченні положення гірських порід у земній корі. Шари, які в 
просторовому положенні залягають вище розглядуваних, вва
жаються за часом утворення більш молодими, ніж підстилаючі 
їх породи. Петрографічним методом розв'язується питання 
про вік шляхом зіставлення мінерального складу, виду і умов 
утворення порід, виходи яких просторово не збігаються. Най
більш широко і ефективно застосовують у геологічній практи
ці палеонтологічний метод, оснований на вивченні викопних 
решток вимерлих організмів. Достовірно встановлено, напри
клад, що в різновікових пластах осадових порід зустрічаються 
специфічні комплекси залишків організмів, які характеризу
ють розвиток тваринного і рослинного світу в ту чи іншу геоло
гічну епоху. Порівняння цих залишків дає можливість судити 
про відносний вік гірських порід і скласти уявлення про ево
люцію органічного світу Землі. 

Історія розвитку земної кори нараховує близько 3,5—4 млрд 
років. Цей час називають геологічним. Геохронологія земної 
кори — це поділ геологічного часу на більш дрібні одиниці 
часу. Геологічну історію Землі поділяють на ери, періоди та 
епохи (табл. 3). Геохронологічна шкала була прийнята для за
гального користування на другій сесії Міжнародного геологіч
ного конгресу в 1981 р. 

Геологічні дані свідчать, що уже в архейську еру існувала 
земна кора, яка була складена породами, подібними до сучас
них кристалічних і осадових. Звідси випливає припущення, 
що основні геологічні процеси відбувалися так, як і в пізніші 
епохи, — з участю води й повітря. Очевидно, існували матери
ки і океани, відбувалися зміни пір року, періоди потепління 
змінювалися похолоданням з утворенням льодовиків. З того 
часу намітилася загальна тенденція розвитку структури зем
ної кори в бік розростання платформ за рахунок геосинкліна
лей. 
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Наприкінці архейської — на початку протерозойської ери 
проявилися найдавніші складкоутворювальні рухи, які приве
ли до виникнення перпіих платформ, або протоплатформ. У 
кінці протерозою на величезних просторах відбувалася інтен
сивна складчастість, яку названо байкальською. Вона викли
кала підняття грандіозних складчастих структур гірських об
ластей, названих байкалідами. Численними розломами з надр 
на поверхню Землі піднімалися лавові потоки магми, які іс
тотно збільшували товщину земної кори. 

Таблиця 3. Основні етапи розвитку земної кори 

Ера 

1 
Кайнозой
ська, 
65 млн 
років 

Мезозой
ська, 
170 млн 
років 

Період та його 
індекс 

2 
Четвертинний, 
абоантропоген-
ний, 1,8 млн 
років, Q 
Неогеновий, 
21 млн років, 
N 

Палеогеновий, 
42 млн років, 
Р 
Крейдовий, 
75 млн років, 
К 

Юрський, 
60 млн років, І 

Цикли 
гороутво

рення 
3 

Альпійсь
кий 

Мезозой
ський 

Основні геологічні події. Вигляд 
земної поверхні 

4 
Неодноразові зледеніння. 
Формування сучасного 
рельєфу. Поява людини 

Утворення гір: Карпат, 
Кавказу, Тянь-Шаню, 
Паміру, Камчатки. Інтенсив
на вулканічна діяльність. 
Відокремлення морів: Серед
земного, Чорного, Каспійсь
кого, Аральського. Розвиток 
людиноподібних мавп 
Руйнування мезозойських 
гір. Початок альпійської 
складчатості 
Початок утворення гір: Карпат, 
Криму, Кавказу, Паміру, 
Верхоянсько-Колимських, 
Далекосхідних. Виникнення 
покритонасінних рослин. 
Вимирання мезозойських 
плазунів, розвиток птахів 
Могутня складчатість, 
розломи материків, вилив 
магми і проникнення в товщу 
земної кори. Утворення 
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Продовження табл. З 

1 

Палеозой
ська, 
345 млн 
років 

2 

Тріасовий, 
85 млн років, Т 

Пермський 
55 млн років, 
Р 

Кам'яновугіль
ний (карбон), 
60 млн років, С 

Девонський, 
60 млн років, 
D 

Силурійський, 
25 млн років, S 

3 

Герцинсь-
кий 

Каледон-
ський 

4 
сучасних океанів, внутріш
ньоматерикових морів, 
заболочених низовин на суші. 
Жаркий вологий клімат 
Підняття материків і від
ступання моря. Руйнування 
герцинських гір (Уральські, 
Алтайські, Північний Тянь-
Шань), утворення рівнинного 
рельєфу. Вимирання давніх і 
виникнення мезозойських 
плазунів. Поява ссавців 
Завершення герцинської 
складчатості й утворення гір: 
Уралу, Тянь-Шаню (південні 
пасма), Алтаю. Сухий клімат. 
Поступове зникнення лісів з 
деревоподібних папоротей, 
хвощів і плаунів 
Розмивання каледонських 
гірських пасм. Герцинське 
гороутворення. Збільшення 
заболочених низовин. Жар
кий вологий клімат. Розви
ток розкішної флори, плау
нів, хвощів і деревоподібних 
папоротей. Поява плазунів. 
Розквіт земноводних 
Зменшення площі морів. 
Жаркий клімат, перші 
пустелі. Вихід хребетних з 
води на сушу, поява земновод
них. Велике поширення 
наземних рослин. Виникнен
ня голонасінних рослин 
Головна фаза каледонської 
складчатості й утворення гір: 
Саян, Алтаю, північної час
тини Тянь-Шаню. Поява риб 
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Закінчення табл. З 

1 2 
Ордовицький, 
45 млн років, 
О 

Кембрійський, 
100 млн років, 
С 

Протерозойська, близько 
2000 млн років, Pt 

Архейський, понад 
2000 млн років, Аг 

3 
Байкаль
ський 

4 
Зменшення морських басей
нів. Потужний вулканізм. 
Поява перших наземних 
безхребетних тварин 
Зниження материків і 
затоплення великих про
сторів морями. Завершення 
байкальського гороутворення 
Головна фаза байкальської 
складчатості й утворення 
гірських хребтів Прибайкал
ля й Забайкалля. Сильний 
вулканізм. Органічний світ — 
безскелетні м'якотілі орга
нізми (з них не утворилося 
окам'янілостей, трапляються 
їхні відбитки) 

З докембрійським етапом пов'язане формування основних 
родовищ різних корисних копалин — руд чорних і кольорових 
металів, рідких і розсіяних елементів, золота, фосфоритів, 
алюмінієвої сировини, графіту, слюди, кварцу, лабрадориту, 
граніту, мармуру та ін. В цей час утворилися, зокрема, родови
ща залізних руд Кривого Рогу і Курської магнітної аномалії, 
багато інших нині добре відомих і розроблюваних родовищ на 
території давніх тектонічних структур. 

У палеозойську еру відбувалися два великі тектонічні цик
ли: каледонський і герцинський. Каледонський тектонічний 
цикл (нижній кембрій — силур) почався загальним підняттям 
материків та гороутворенням. У середині циклу підняття змі
нилися опусканням, підсилився вулканізм. Останній етап цьо
го циклу відзначався новими підняттями та складкоутворен
ням. Кожний етап циклу означав регресію або трансгресію 
моря, які супроводжувалися змінами клімату. 

Герцинський цикл охоплював нижній девон, карбон і перм. 
У цілому він повторює етапи каледонського циклу: загальне 
підняття змінюється опусканням, наприкінці його знову від-
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бувається підняття. Кожний етап цього тектонічного циклу 
викликав істотні зміни в розподілі суші і моря, впливав на бу
дову земної кори. 

Великі зміни в розвитку земної кори відбулися також в ме
зозойсько-кайнозойському (альпійському) тектонічному цик
лі. На цьому етапі розвитку Землі, який мав багато спільного з 
обома попередніми циклами, значного розвитку набув тварин
ний світ. Саме завдяки інтенсивній діяльності живих організ
мів, а також з їх залишків утворилися специфічні гірські поро
ди і корисні копалини органогенного походження. Значні те
риторії суші в Південній півкулі покрилися льодовиками. 

Найновіший етап почався в четвертинному періоді. На його 
початку розвинулося могутнє зледеніння на півночі і в помір
них широтах Європи і Північної Америки. Площа максималь
ного дніпровського зледеніння дорівнювала 47 млн км. Най-
знаменитішою подією цього етапу стала поява розумної істоти 
— людини, тому й період називається ще антропогенним. На 
сучасному етапі внаслідок своєї господарської діяльності люд
ство все більш активно впливає на розвиток природних про
цесів. 

5.4. Вулкани 

Одним з найяскравіших доказів постійного розвитку земної 
кори є вулкани. Вони і сьогодні досить поширені на Землі, а в 
минулому відіграли провідну роль у формуванні зовнішніх 
оболонок планети. Вулканічні явища одні з найбільш руйнів
них і катастрофічних у природі. 

Термін "вулканізм" походить від назви одного з Лопарських 
островів, що знаходяться біля берегів Італії, — Вулкано. Вва
жалося, що саме тут знаходиться вхід у пекло і кузня Вулкана 
— легендарного бога вогню і ковальської справи у древніх рим
лян. Між іншим, нині більш відомим є сусідній з ним діючий 
вулкан Стромболі — 900-метрова гора, що викидає хмари во
дяної пари вдень і яскраво світиться вночі від розжареної лави, 
яка знаходиться на лійкоподібному кратері. 
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Вулкани розрізняються за розмірами, формою, будовою кра
тера і підвідного каналу — жерла. Узвишшя найчастіше має 
конічну форму, тому його називають конусом вулкана. Висо
та конуса залежить від віку вулкана і характеру його вивер-

Кратер безпосередньо з'єднується з жерлом — підвідним ка
налом, по якому з глибини надходять продукти виверження. 
Жерло в період між виверженням заповнене застиглою лавою, 
а кратер нерідко ще й водою. 

Магма утворюється в земній корі або верхній мантії. Необ
хідна теплота, як гадають, забезпечується розпадом радіоак
тивних елементів, хоча, можливо, додатковими постачальни
ками тепла є і внутрішньоземні джерела. 

За активністю вулкани поділяються на діючи і згаслі. До 
діючих належать вулкани, виверження яких відбувалося 
порівняно недавно. Таких вулканів на Землі понад 600, біль
шість з них розташована на суші. До згаслих належать вулка
ни, виверження яких відбувалося лише в геологічному мину
лому, їх нараховують понад 300. 

За характером виверження вулкани поділяються на три ка
тегорії: лавову, змішану і газово-вибухову. 

До лавової категорії належать площинний, тріщинний і 
гавайський типи вулканів. Для них характерні виливи лави на 
величезні площі через тріщини земної кори. Такі базальтові 
покрови зустрічаються на території Середньосибірського плос
когір'я, в Бразилії, Ісландії. Гавайський тип відрізняється від 
двох попередніх тим, що виверження магми на великі просто
ри відбувається через центральні канали. 

Змішана категорія характеризується найбільш повним ви
верженням: спочатку викидаються гази і уламки, далі вили
вається магма, а пізніше починається тривала поствулканічна 
діяльність. Конуси вулканів цієї категорії високі, складаються 
з нашарувань вулканічних уламків і застиглої лави. Такі вул
кани називають шаруватими, або стратовулканами. Прикла
дами можуть бути згадувані вулкани Стромболі і Вулкано, а 
також Етна, Везувій, багато вулканів Камчатки, Курильських 
островів та ін. 
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Газово-вибухові вулкани характеризуються яскраво вира
женою першою фазою. Виверженню звичайно передує сильний 
землетрус, після чого викидається велика кількість газу і вул
канічних уламків. Викиди супроводжуються сильними вибу
хами. Такими є, наприклад, вулкани Мон-Пеле, Мерапі, Ши-
велуч, Кракатау та ін. 

Переважна більшість діючих і згаслих вулканів розташова
на в екваторіальній, тропічній і помірній областях. У поляр
них областях, в тому числі в Антарктиді, вулканічна діяль
ність не проявляється. У Північній півкулі вулканів значно 
більше, ніж у Південній. Вони розташовуються головним чи
ном вздовж глибинних розломів земної кори, на окраїнах мате
риків, ріфтових розломах серединно-океанічних хребтів. У се
редині материків вулкани відсутні або зустрічаються рідко. На 
земній кулі виділяють три вулканічні пояси: Тихоокеанський, 
Середземноморсько-гімалайський та Атлантичний. 

Тихоокеанський пояс простягається вздовж азіатського і 
американського узбережжя Тихого океану. Тут нараховується 
322 діючих вулкани. Найбільше їх зосереджено на Зондських, 
Японських і Курильських островах, Камчатці, в Центральній і 
Південній Америці. Більшість вулканів розташована вздовж 
гігантських розломів. Найбільш відомими вулканами цього 
так званого вогняного кільця є Ключевська Сопка, Авачинсь-
кий, Шивелуч, Фудзіяма, Катмай, Мауна-Лоа. Останній є най
вищим вулканом у світі, його висота разом з підводним продов
женням становить 8766 м. Знаходиться він на одному з Гавай-
ських островів. 

Середземноморсько-гімалайський пояс простягається в суб-
широтному напрямі від Альп через Апенніни, Кавказ, гори 
Малої Азії до півострова Малакка. Основна маса вулканів зосе
реджена на островах Південно-Східної Азії. Серед них є вулкан 
Кракатау, який став відомим після грандіозного виверження в 
1883 р. Попіл, викинутий в атмосферу цим вулканом, розсіяв
ся по всій Землі. Океанічні хвилі цунамі, які були викликані 
вибухом вулкана, погубили 36 тис. людей. Більша частина ос
трова Кракатау опустилася під водну поверхню. 

Атлантичний вулканічний пояс витягнутий в меридіанно
му напрямі паралельно берегам Африки і Західної Європи і 
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приурочений до серединно-океанічного Атлантичного хребта, 
який на окремих відрізках виходить на поверхню, наприклад, 
на о. Св. Єлени, Вознесіння, Ісландії. Найбільш відомими тут є 
діючі вулкани Лакі і Гекла. 

5.5. Землетруси 

Зміст слова "землетрус" зрозумілий без пояснень — це 
трясіння землі. А точніше, землетруси — це раптові коливан
ня земної кори, зумовлені різного роду природними причина
ми. Основна причина землетрусів — розрядка внутрішніх на
пружень в зонах активних рухів земної кори. Деякі землетру
си викликаються вулканічною діяльністю та наземними і 
підземними обвалами. 

На відміну від вулканічних вивержень, землетруси часто 
охоплюють величезні території. Але найбільшої сили вони до
сягають в молодих складчастих областях, вулканічних поясах 
і серединних океанічних хребтах. Ці зони називаються сей
смічними. На території України, наприклад, такими сейсміч
ними районами є Карпатські і Кримські гори. На решті тери
торії, яка розташована в межах Східноєвропейської платфор
ми, можливі лише прояви землетрусів незначної сили, без
печної для життя людей. 

У всі часи землетруси нерідко супроводжувалися катастро
фічними руйнуваннями населених пунктів і численними жер
твами. Токіо, Лісабон, Скопле, Манагуа, Сан-Франциско, Аш
габат, Ташкент, Спітак та інші міста у свій час зазнали нищів
ної руйнівної дії землетрусів. 

На Землі кожен рік буває в середньому понад 100 тис. зем
летрусів, з них майже десята частина відчувається людьми. 
Кожні 5 хв земна кора зазнає трясіння під дією поштовхів під
земної стихії, отже, можна говорити про такий її стан як нор
мальний, а не винятковий. 

Разом з тим землетруси поширені на поверхні Землі далеко 
не рівномірно, їх майже не буває на давніх платформах мате
риків, вони відсутні в центральних районах Тихого океану, по-
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лярних областях. Більша частина епіцентрів землетрусів зосе
реджена в областях сучасного гороутворення. 

Виділяється потужний Тихоокеанський пояс, в якому звіль
няється близько 80 % сейсмічної енергії Землі. Він поширений 
майже всюди, де океан межує з Азією, Північною і Південною 
Америкою, численними островами. Гадають, що вони пов'язані 
з переміщенням океанічної земної кори під материкову. 

Менш сейсмічно активним є Європейсько-Азіатський пояс, 
на долю якого припадає 15 % сейсмічної енергії. Він охоплює 
басейн Середземномор'я, Кавказ, Іран, Памір, Тянь-Шань, Гі
малаї, гори Південно-Східної Азії. Сейсмічними районами на 
схід від Тянь-Шаню є гірські системи Прибайкалля і Забай
калля, а також басейн Амуру. 

До другорядних сейсмічних районів належать підводні се
рединно-океанічні хребти в Атлантичному та Індійському оке
анах, а також Східноафриканські розломи, які проходять че
рез Червоне море і Великі Африканські озера. 

Аналіз поширення землетрусів показує, що вони бувають 
тільки там, де земна кора прорізана тектонічними розломами, 
де дуже високі гори знаходяться по сусідству з океанічними за
падинами, вздовж стиків різнорідних геологічних структур, в 
областях молодих складок, тобто в місцях сучасних інтенсив
них тектонічних рухів. 

Оцінка інтенсивності землетрусів здійснюється в балах. При 
цьому до уваги береться не тільки величина балу, а й викорис
товувана шкала (табл. 4). Інтенсивність землетрусу визна
чається силою його дії на людей, ступенем пошкодження бу
динків та інших будівель, а також за змінами, які відбувають
ся в гірських породах і в ґрунтовому покриві на земній по
верхні. 

Інтенсивність кожного окремого землетрусу оцінюється 
спеціалістами-сейсмологами за допомогою сейсмографів — 
приладів, що використовуються для запису сили землетрусів. 
На сейсмограмах фіксуються будь-які коливання землі. Чим 
сильніший землетрус, тим більша амплітуда коливань сейс
мографічної кривої. Ці інтенсивності, визначені у різних пун
ктах, наносять на карту, потім проводять ізосейти — лінії, що 
з'єднують ділянки з однаковою силою землетрусу. 
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Таблиця 4. Шкала інтенсивності землетрусу 

Основні ознаки землетрусів 

1 
Струси ґрунту реєструються тільки сей
смічними приладами 
Коливання відчуваються окремими людь
ми, що перебувають у стані повного спокою 
В будинках спостерігається розхитування 
висячих предметів, інколи брязкіт посуду. 
Відчувається значною кількістю людей 
Помітні коливання висячих предметів, 
брязкіт посуду і віконного скла, скрип 
дверей, підлоги, стін. Відчувається багать
ма людьми 
Відчувається практично всіма, сплячі 
прокидаються, тварини неспокійні, 
загальне трясіння будинків, розгойдування 
меблів, з'являються тріщини в штукатурці 
і віконному склі 
Загальний переляк, люди вибігають на 
вулицю, тварини покидають приміщення, 
відколюються шматки штукатурки, 
з'являється легке пошкодження будинків 
Паніка, люди насилу втримуються на 
ногах, тріщини в стінах кам'яних будинків 
і пошкодження будинків, окремі особи 
одержують поранення 
Сильне пошкодження будинків, падіння 
карнизів, розриваються водопровідні 
труби, осипається штукатурка, тріщини в 
ґрунті, багато поранених, окремі жертви 
Загальне пошкодження будинків, окремі 
будинки руйнуються повністю, тріщини 
в ґрунті досягають 10 см, збільшується 
кількість жертв 

Сила землетрусу 
в балах 

Європейська 
і амери
канська 

2 

1 

2 

3 

4 

б" 

6 

7 

8 

9 

Японська 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

6 
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Продовження табл. 4 

1 
Загальне руйнування будинків, серйозні 
пошкодження виникають у греблях, 
дамбах і мостах. Дороги набувають хвиляс
тої поверхні, тріщини в ґрунтах досягають 
1 м. У горах великі зсуви. У населених 
пунктах багато вбитих і поранених 
Катастрофа. Руйнуються повністю кам'яні 
будинки, сильно пошкоджуються мости, 
греблі, залізниці, дороги. Широкі тріщини 
в ґрунтах. У горах обвали і зсуви. Численні 
жертви 
Катастрофічні руйнування і жертви, 
практично не залишається жодної спору
ди. Тріщини в ґрунтах супроводжуються 
вертикальними і горизонтальними 
переміщеннями. Змінюється рельєф 
внаслідок обвалів, зсувів, зміщень. Вини
кають озера і водоспади, змінюється 
напрям русел рік 

2 

10 

11 

12 

3 

6 

7 

7 

Точка виникнення землетрусу — це його фокус, або осередок 
(гіпоцентр), а точка на поверхні, яка розташована безпосеред
ньо над фокусом, називається епіцентром землетрусу. За гли
биною фокусу землетруси поділяються на поверхневі, коли від
стань від епіцентру до гіпоцентру не перевищує 10 км, нормаль
ні — 10—75, проміжні — 75—300, глибокофокусні — 300— 
700 км. Більшість землетрусів належить до поверхневих. 

В сейсмічно активних районах ведуться спеціальні спосте
реження за станом і переміщенням гірських порід, змінами на
пруги електричного поля в атмосфері, аналізується рівень за
лягання підземних вод та їх хімічний склад, здійснюються 
спостереження за поведінкою риб, тварин і птахів. Адже люди 
давно помітили, що за декілька годин до землетрусів багато 
тварин стають надмірно збудженими. У багатьох будинках 
Японії, де землетруси є особливо частими, розводять в акваріу
мах рибок. За кілька годин до землетрусів ці рибки починають 
нервово метушитися. Своєчасне виявлення змін у стані різних 
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природних компонентів і поведінці тварин або риб дозволяє в 
окремих випадках попередити населення про можливу біду. 
Але частіше, на жаль, поки що доводиться констатувати не
досконалість методів прогнозу землетрусів, незважаючи на те 
що над їх розробкою активно працюють вчені багатьох країн 
світу. 

5.6. Поняття про геосинкліналі та платформи 

Наявність стійких і рухливих ділянок земної кори, нерівно
мірний розподіл на Землі вулканів та сейсмічно активних зон 
свідчить, що ендогенні геологічні процеси протікають на різ
них ділянках земної кори неоднаково. Така нерівномірність у 
прояві ендогенних процесів існувала і в минулому, це підтвер
джується особливостями поширення давніх вулканічних по
рід, наявністю в геологічних породах минулих епох могутніх 
розривних порушень, істотними відмінностями в будові мате
рикової та океанічної кори. 

Слід вказати на певну відносність поділу на "стійкі" і "рух
ливі" ділянки земної кори. Зовсім стійких нерухомих ділянок 
земної кори не існує, бо навіть найбільш "стійкі" древні плат
форми піднімаються або опускаються на 0,6—1,5 см за рік. 
Але в рухливих областях земної кори швидкість вертикальних 
і горизонтальних переміщень значно більша. З огляду на різну 
інтенсивність і направленість тектонічних рухів нині прийня
то розрізняти геосинкліналі, орогенічні області, материкові і 
океанічні платформи. 

Геосинкліналями називають ділянки земної кори, що ха
рактеризуються активними диференційованими тектонічними 
рухами з переважанням опускання літосфери, посиленим на
громадженням осадових відкладів, інтенсивним проявом маг
матизму і процесами гороутворення. Геосинклінальні області 
мають, як правило, лінійно витягнуту форму довжиною в ти
сячі і шириною в сотні кілометрів. Вони часто приурочені до 
глибоких тектонічних розломів, що досягають межі верхньої 
мантії. Утворення розломів супроводжується дробленням 
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складок земної кори з порушенням їх цілісного простягання, 
посилюється вулканічна і сейсмічна активність. Внаслідок ін
тенсивного прогинання на морському дні нагромаджуються 
осадові відклади завтовшки в сотні і тисячі метрів. Головний 
етап завершується розчленуванням зони осадонагромадження 
на численні прогини і підняття. 

Орогенез інколи розглядають як прикінцеву стадію розвит
ку геосинкліналей. Дійсно, між ними є певна схожість: дуже 
велика інтенсивність тектонічних рухів, вулканічна і сейсміч
на активність тощо. Але є і суттєві відмінності. В орогенічних 
областях переважають висхідні переміщення літосфери. Ефу
зивний магматизм поступається місцем магматизму інтрузив
ному. Загальні підняття земної кори супроводжуються силь
ним зім'яттям геологічних пластів у складки і метаморфіза-
цією гірських порід. 

Геосинклінальний шлях розвитку пройшли всі древні 
(докембрійські) і молоді (палеозойські) платформи, гірські 
системи. Основні відмінності в розвитку тих чи інших геоло
гічних структур визначаються часом їх утворення та інтенсив
ністю тектонічних процесів. На сучасному етапі розвитку лі
тосфери існує два величезних геосинклінальних пояси — Ти
хоокеанський і Середземноморсько-гімалайський. Тихоокеан
ський пояс, який простягається вздовж західних і східних 
берегів Тихого океану, знаходиться на стадії власне інтенсив
ного геосинклінального розвитку. Він охоплює системи ос
трівних дуг і глибоководних жолобів, а також окраїнні моря. 
Середземноморсько-гімалайський пояс має широтне простя
гання і переживає прикінцеву стадію розвитку. Він охоплює 
Піренеї, Альпи, гірські системи Апеннін, Балкан і Криму, 
Карпати, Кавказ, Тянь-Шань, Памір, Гімалаї та ін. 

Платформами називають малорухомі ділянки земної кори, 
які закінчили геосінклінальний шлях розвитку. На платфор
мах зараз відсутні складкоутворюючі процеси і вулканічна 
діяльність. Денудація поступово перетворила високі гірські 
хребти в горбисту місцевість, яку з поверхні прикривають до
сить значні осадові відкладення. Пласти осадових відкладень 
мають різну товщину, яка залежить від тривалості й інтенсив
ності осадонакопичення. Вони залягають горизонтально або 
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мають пологе падіння. Нижній структурний ярус платформи 
називають складчастою основою, або фундаментом, він харак
теризується великою зім'ятістю пластів сильними тектонічни
ми рухами, які мали місце в минулому. Залежно від верти
кальної спрямованості переміщень літосфери платформи поді
ляють на материкові та океанічні. 

Материкові платформи — це відносно стабільні області з пе
реважанням піднять літосфери. Це найдревніші ділянки зем
ної кори, які утворилися в результаті підняття з надр Землі 
більш легких елементів (подібно шлаку в доменній печі). Плат
форми утворюють ядра всіх континентів: в Євразії — це Схід
ноєвропейська (Руська); в Азії — Сибірська, Китайська, Індо-
станська; в Америці — Північноамериканська, Південноаме
риканська, Східнобразильська; в Африці — Північно- і 
Південноафриканські; в Австралії — Австралійська; в Антар
ктиді —Антарктична. На деяких ділянках платформ осадові 
відклади відсутні і докембрійські магматичні (гранітоїди) і ме
таморфічні (гнейси, сланці) гірські породи виходять безпосе
редньо на земну поверхню. Такі райони іменуються щитами. 
На території Східноєвропейської платформи такими є Балтій
ський та Український кристалічні масиви, в межах Сибірської 
платформи — Алданський щит. На щитах дуже поширені по
роди архейського і протерозойського віку, з якими пов'язані 
великі родовища залізних руд, хрому, нікелю, міді, марганцю, 
золота та інших металів. Рельєф древніх і молодих платформ 
вирівняний. 

Океанічні платформи, як і материкові, є відносно стабіль
ними областями, але в них переважають тривалі опускання лі
тосфери, їх межі окреслені материковими схилами і океаніч
ними жолобами з одного боку і серединно-океанічними хребта
ми — з другого. В основі океанічних плит залягає базальтовий 
шар. З поверхні їх горизонтально прикривають осадові поро
ди. Товщина кори збільшується в напрямі від серединно-оке
анічних хребтів до материкового шельфу, в цьому ж напрямі 
збільшується і вік кори, але вона молодша за материкову. 
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5.7. Утворення материків і океанів 

Тривалий час панувала думка про незмінність положення 
континентів і океанів. Було прийнято вважати, що вони ви
никли сотні мільйонів років тому і ніколи не змінювали свого 
положення. Лише зрідка, коли рівень Світового океану підви
щувався, море наступало на низовини і затоплювало їх. 

У середині XIX ст. відомою стала контракційна гіпотеза, 
яку висунув французький геолог Елі де Бомон. Вона ґрунтува
лася на уявленнях Канта і Лапласа про первинний гарячий 
стан Землі. Згідно з цією гіпотезою після утворення кори ядро 
Землі в міру подальшого охолодження зменшувалося в об'ємі. 
Земна кора стала для нього великою і змушена була завалюва
тися та збиратися в складки. Виступи стали материками, зава
лені ділянки — океанами. Згодом австрійський геолог Зюсс 
виразив дану гіпотезу формулою: "Земна куля стискується, 
море слідує за нею". 

Теорія здавалася правдоподібною, але її потрібно було до
вести кількісно. В одній зі спроб таких доказів геологи спочат
ку визначили ступінь стиснення в гірських хребтах. За цими 
даними було підраховано, що вся Земля повинна охолонути на 
тисячу градусів, щоб скорочення об'єму було достатнім для 
утворення однієї тільки гірської системи висотою в декілька 
тисяч метрів. Таке сильне охолодження уявлялося нереаль
ним. Ще складніше було пояснити, що хребти утворилися в 
різні періоди, а деякі з них — зовсім недавно. Гіпотезу довело
ся відхилити у зв'язку з недостатністю доказів "гарячого" по
ходження Землі. 

На початку XX ст. великої популярності в складній про
блемі розвитку рельєфу на поверхні Землі набула гіпотеза кон
тинентального дрифту (дрейфу), висунута німецьким ученим 
А. Вегенером. За цією гіпотезою до верхнього палеозою існував 
єдиний материк Пангея. У мезозої він почав розколюватися на 
окремі брили — материки, після чого почався їх дрифт. Так від
окремилися Північна і Південна Америки від Європи та Афри
ки, а між ними утворився Атлантичний океан. Африка, 
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Австралія та Антарктида відкололись від Азії і дрейфували 
поступово на нинішні свої місця, а між ними виник Індійський 
океан. 

Одночасно з утворенням материків і океанів вчений пояс
нює формування високих гір і численних острівних дуг. Так, 
утворення Кордильєр і Анд він пояснював опором руху матери
кам, який чинили тверді базальтові маси, змушуючи західні 
окраїни материків зминатись у складки. Гімалаї зобов'язані 
своєю висотою наповзанню Індо-Африканської брили на Азіат
ську, яка рухалась у зворотному напрямі. Це призвело до силь
ного випучення складок земної кори. Поява гірлянд островів 
вздовж східного узбережжя зумовлена їх відривом у ході здій
снюваного дрифту. 

Оригінальними є факти, що підтверджують гіпотезу А. Ве-
генера: разюче збігання обрисів Європи і Африки з обрисами 
Північної і Південної Америки, узгодження стратиграфії тек
тонічних структур, схожість їх палеонтологічних характерис
тик. Отримують пояснення аномалії в розміщенні палеоклі-
матів (наприклад, наявність слідів зледеніння в сучасних 
тропіках або коралів в полярних широтах). 

Головні заперечення вчених проти гіпотези континенталь
ного дрифту виникли у зв'язку із сумнівом в тому, чи може 
здійснюватись рух материкової кори по твердій океанічній 
корі. Крім того, не відомі джерела енергії, які б могли викли
кати рух материків. Ці та деякі інші факти змусили геологів 
відмовитись від гіпотези А. Вегенера. Та в середині XX ст. ця 
гіпотеза як ідея горизонтального зміщення материків почала 
знову відроджуватись на основі вивчення палеомагнетизму — 
дослідження явищ залишкової намагніченості гірських порід 
різних геологічних епох. Виявилося, що на основі встановлен
ня особливостей розподілу магнітного схилення і нахилення в 
гірських породах у минулому можна відтворити історію дриф
ту материків. 

На сучасному етапі з'явилися нові докази можливого гори
зонтального дрифту материків. Припускають, що сили, які 
здатні привести їх до руху, криються в підкорових течіях. Ман
тійна речовина, на якій знаходяться материки, "тече" під 
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впливом обертання планети, теплової конвенції та гравітацій
ної диференціації. 

Згідно з найновішими даними, найбільшими структурними 
одиницями літосфери є так звані літосферні плити, розміри 
яких у поперечному розрізі становлять 1—10 тис. км. Виділя
ють сім основних літосферних плит; Євразійська, Африкансь
ка, Індо-Австралійська, Тихоокеанська, Північноамерикансь
ка, Південноамериканська і Антарктична, а також вичленову-
ють Філіппінську, Аравійську, Карибську, Наска, Кокос, Ху-
ан-де-Фука (див. рис. 14). Границі літосферних плит є зонами 
максимальної тектонічної, сейсмічної та вулканічної актив
ності. 

Відповідно до сучасної концепції тектоніки плит літосферні 
плити рухаються у горизонтальному напрямі за астеносферою 
на відстань до тисячі кілометрів зі швидкістю до кількох сан
тиметрів на рік. Поряд з горизонтальними важливу роль віді
грають вертикальні рухи літосфери. Рухи літосферних плит і 
блоків, їхні механізми й наслідки тепер вивчаються новою га
луззю науки — геодинамікою. 

Можливі три типи відносного руху плит: 1) дивергенція, або 
розходження їх в різні сторони; 2) конвергенція, або сходжен
ня внаслідок зустрічного руху; 3) проковзування однієї віднос
но другої за так званими трансформними розломами. При роз
ходженні плит в серединно-океанічних хребтах утворюється 
нова океанічна кора. Пізніше кора переміщується в горизон
тальному напрямі по океанічному дну і в місцях сходження з 
материковою просувається під неї (відбувається так звана суб-
дукція океанічної плити під континентальну), в результаті 
чого утворюються океанічні жолоби і острівні дуги. Коли ж 
зіштовхуються однотипні плити, на яких розташовані конти
ненти, субдукції не відбувається, а формуються складчасті 
гори. Внаслідок саме такого виду орогенезу утворилося багато 
гірських хребтів, зокрема Гімалаї та Альпи. 
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5.8. Сучасні особливості розподілу суші і моря 

Співвідношення суші і моря протягом геологічної історії 
Землі постійно змінювалося. Нині з 510 млн км2 поверхні пла
нети океанами зайнято 361 млн км2 (71 % ) , а сушею — 149 млн 
км2 (29 % ) . Більша частина материкових мас розташована в 
Північній півкулі. 

В географічному положенні материків і океанів, їх взаємно
му співвідношенні і обрисах берегової лінії встановлено певні 
закономірності. Заслуга в їх виявленні і узагальненні нале
жить таким великим ученим, як В.І. Вернадський, Е. Реклю, 
Г.М. Катерфельд. Зупинимося на деяких сформульованих 
ними висновках. 

Материки і океани за своїм положенням є антиподами: Пів
нічний Льодовитий океан лежить проти Антарктиди, Африка 
з Європою — проти Тихого океану, північні материки — проти 
океанічної Південної півкулі, Індійський океан — проти Пів
нічної Америки, Австралія — проти Північної Атлантики. 
Лише Південна Америка своїм антиподом має сушу Південно-
Східної Азії. 

Всі материки, крім Антарктиди, групуються попарно: Пів
нічна Америка з Південною, Європа з Африкою, Азія з Авс
тралією. Кожна пара утворює "материковий промінь", а всі 
промені сходяться до північного полюсу, утворюючи так звану 
континентальну зірку (рис. 15). В кожному материковому про
мені південний материк дещо зміщений на схід відносно пів
нічного. Всі вони мають грушоподібну (трикутну) форму. 
Вздовж їх окраїн наявні острови або острівні дуги. Північні ма
терики відокремлені від південних геосинклінальними облас
тями. 

Континентальність Північної півкулі пояснюється, на дум
ку Є.В. Калесника, пануванням висхідних рухів у помірних 
широтах, які компенсуються опусканнями в полярній арктич
ній області. Океанічність Південної півкулі зумовлена інтен
сивними вертикальними опусканнями в помірних широтах, 
які компенсуються підняттями суші в Антарктиді. Антипод -
ність материків і океанів забезпечує рівновагу планети в умо
вах її обертання. 
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Рис. 15. Континентальна зірка 

У Північній півкулі материки виклинюються на південь 
тому, що на меридіональні материкові підняття накладаються 
вікові зональні опускання екваторіального поясу внаслідок 
зменшення полярної сплюснутості Землі. Опускання мас лі
тосфери екваторіального поясу і пов'язана з цим додаткова ку
това швидкість зумовили випуклість західних узбереж Пів
денної Америки і Африки. 

Переважання піднять земної кори в Північній півкулі і 
опускань в Південній є причиною зміщення північних матери
ків на захід, а південних — на схід. Така закономірність є на
слідком ефекту обертання під дією тангенціальної сили, що 
виникає згідно із законом збереження моменту кількості руху. 
Найбільший ефект відносного зсуву спостерігається на парале
лях 62° Північної та Південної півкуль. 
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5.9. Форми земної поверхні 

Форми земної поверхні досить різноманітні. Серед них ос
новними є ті, що поширені на значних площах. 

Рівнини — це мегаформи (великі форми) рельєфу, які ма
ють великі площі і незначний перепад висот. Рівнини на суші 
бувають на різних гіпсометричних рівнях і в геологічній струк
турі відповідають платформам. Залежно від спрямованості 
новітніх рухів земної кори та дії екзогенних процесів рівнини 
поділяють на три типи: денудаційні, які утворені багатовіко
вими підняттями окремих ділянок; цокольні, які знаходяться 
на місці розвитку платформенного чохла, та акумулятивні, які 
сформувалися в результаті вікових опускань літосфери. Як 
правило, рівнини за походженням бувають складні, але най
частіше їх класифікують за морфологічними та морфометрич-
ними ознаками. Усі без винятку рівнини в результаті новітніх 
рухів земної кори розпались на окремі ділянки, які прийнято 
називати низовинами, височинами, кряжами, плато. 

Низовини займають частину рівнини, що залягає нижче 200 м. 
У геологічній структурі їм відповідають синеклізи — великі ді
лянки опускання. Височини — ділянки рівнини, що підніма
ються над навколишньою місцевістю не вище 500 м і відповіда
ють у геологічній структурі антеклізам — щитам. Кряжі — ви
тягнуті форми рельєфу, що відповідають поодиноким пери
ферійним складкам. Плато — це височини, утворені майже 
горизонтально залягаючими варами осадових порід з плоскою 
поверхнею і стрімкими схилами. Ці своєрідні рівнини можуть 
мати середні висоти від 200 до 3000 м. Як приклад низьких 
плато можна назвати Устюрт, Тургайське, Приленське. До ви
соких належать плато Путорана, Анабарське, Великий Басейн, 
Колорадо та ін. 

Таким чином в поняття "рівнина" входять вирівняні по
верхні Землі, що лежать на різних абсолютних висотах і утво
рені переважно екзогенними факторами: дією рік, льодовиків, 
морів і процесами вивітрювання. В одних випадках відбуваєть
ся накопичення осадових порід, в інших — руйнування давніх 
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порід та їх винесення. Внутрішні сили, які піднімають або 
опускають певні ділянки земної кулі, значною мірою визначи
ли місце, час і висоту рівнин, що утворилися. 

Гори — це теж мегаформи рельєфу, але вони здіймаються 
над рівнем моря вище 500 м і мають розчленований рельєф зі 
стрімкими схилами і чітко окресленими вершинами. Гори пря
молінійно, дугоподібно або у вигляді ізольованих піднять про
стягаються на сотні і тисячі кілометрів і мають різні абсолютні 
висоти. За висотою гори поділять на низькі (до 1000 м), середні 
(до 2000 м), високі (до 5000 м) і дуже високі (більше 5000 м). 

Гори утворюються переважно під дією внутрішніх сил Зем
лі. В одних випадках вони виникають внаслідок зім'яття у ве
личезні складки осадових порід, і тому їх називають складчас
тими. Досить поширеними є складчасто-брилеві гори. їх ще 
називають відродженими горами. Вони в минулому були склад
частими, пізніше зазнали сильного руйнування, а в альпійську 
епоху окремі їх брили знову були підняті на велику висоту. 
Тоді ж були зім'яті в складки і більш молоді відклади. 

Складчасті гори утворилися переважно в альпійську епоху 
гороутворення, за геологічним віком вони порівняно молоді. 
До них належать Альпи, Карпати, Кримські гори, Кавказ, Па
мір, Гімалаї, а також Тихоокеанський пояс гір та ін. 

Брилеві гори характерні для давніх платформ. Вони утво
рюються внаслідок того, що ендогенні сили розколюють фун
дамент платформ на окремі брили і піднімають їх на різну ви
соту. Такими горами є Східний Саян, Яблунівськии і Становий 
хребти, Ефіопське нагір'я, Драконові гори та ін. 

Складчасто-брилевими горами є гори Тянь-Шань, Памір, 
Алтай, Скелясті і Скандинавські гори, південна частина Вели
кого Вододільного хребта. 

Досить поширеними формами земної поверхні є нагір'я і 
плоскогір'я — великі території, що включають окремі хребти, 
міжгірні улоговини, невеликі рівнини. Різниця висот у 
нагір'ях не досягає значної величини, оскільки нагір'я — це 
частіше за все знову підняті зруйновані гірські утворення. Та
кими є, зокрема, нагір'я Вірменське, Станове, Яно-Оймяконсь-
ке, Колимське, Корякське і Тібетське — найбільше в світі. 
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Плоскогір'я утворилися здебільшого на місцях зруйнованих 
мільйони років тому високих гір. Нині вони знаходяться на ви
сотах від 500 до 2000 м. Такими є, наприклад, Середньосибір-
ське плоскогір'я, плоскогір'я Декан та ін. 

5.10. Рельєф океанічного дна 

Океан покриває дві третини земної поверхні, тому дослі
дження океанічного дна є важливою умовою для розуміння при
роди Землі в цілому. Проте інтенсивне вивчення дна Світового 
океану почалося порівняно недавно — в п'ятдесяті роки XX ст. 
Це стало можливим завдяки розробці і застосуванню нових ме
тодів геологічних і геофізичних досліджень. Так, на сучасних 
океанографічних науково-дослідних кораблях здійснюють ав
томатичну акустичну реєстрацію глибин з допомогою ехолота, 
ведуться вимірювання сили тяжіння, геомагнітного поля, теп
лового потоку. Одержані результати були покладені в основу 
дальшої розробки вчення про історію розвитку земної кори. 

Рельєф дна складається з таких елементів: 1) материкова 
обмілина (шельф), з глибинами від 0 до 200 м, є продовженням 
під поверхнею моря прибережної частини материка; 2) матери
ковий схил (глибиною до 2500 м) — більш стрімка частина дна 
океану, перехідна від шельфу до ложа океану; 3) ложе океану 
глибиною від 2500 до 6000 м; 4) глибоководні западини і жоло
би (розломи земної кори) з глибинами понад 6000 м. 

Здавалося б, що океан повинен бути найглибшим десь у 
своїй середній частині. Насправді це не так. Як показала радіо
локаційна зйомка рельєфу океанічного дна, найбільші глиби
ни знаходяться поблизу суші на краю океану. Центральні 
райони мають менші глибини. Так само розміщені на матери
ках високі гірські хребти: за деяким винятком (наприклад, Гі
малаї) вони знаходяться не на середині материків, а на їх 
окраїнах, звернених до глибоководних жолобів. 

Таке парадоксальне розміщення глибоководних западин, 
обмілин і гірських хребтів тісно пов'язане з умовами утворен
ня материків і дна океанів. Багато жолобів знаходиться вздовж 

151 



Глава 5 

західної та південно-східної окраїн Тихого океану. Вздовж ма
терикового боку океанічних жолобів знаходяться острівні і 
континентальні дуги, де відбуваються сильні землетруси і вул
канічні виверження. Слід зауважити, що океанічні жолоби і 
острівні дуги завжди зустрічаються разом, і це свідчить про їх 
активний сучасний розвиток. 

Серед основних елементів підводного рельєфу дна Світового 
океану особливо цікавими є серединно-океанічні хребти. Це 
теж пояси сучасного гороутворення, але на відміну від геосин
кліналей гори тут виростають не на стику материків і океанів, 
а, як правило, в межах поширення океанічної кори. 

Серединні хребти — величезні підняття літосфери заввиш
ки 3,5—4 тис. м і завширшки 800—3500 км в центральних час
тинах всіх океанів загальною протяжністю понад 60 тис. км 
(тобто в півтора раза довше екватора). Характерна риса цих 
хребтів — наявність в кожному з них глибокої ріфтової ущели
ни глибиною до 1 км, яка розташована в осьовій лінії хребтів. 
Системи жолобів і гряд, які тягнуться паралельно центрально
му хребту, одержали назву ріфтових зон. Найбільш виражені 
вони в Атлантичному та Індійському хребтах. У поперечному 
напрямі хребти перерізають глибокі розриви, в тому числі 
трансформні розломи, за якими окремі частини або блоки гір 
нерідко взаємозміщені на сотні кілометрів. 

Ріфтові зони характеризуються високою сейсмічністю і 
вулканічною активністю. Сейсмічність пов'язують з виходом 
на поверхню через ріфтові розломи мантійної речовини. Ос
кільки цей процес триває безперервно, відбувається спрединг 
(розсування) океанічного дна від серединно-океанічних хреб
тів у бік глибоководних жолобів, які знаходяться поблизу ма
териків. 

У теорії розсування, або спредингу, океанічного дна ствер
джується, що океанічне дно розірване розломами глобальної 
системи серединно-океанічних хребтів і роз'єднані сегменти 
кори рухаються у протилежні боки від осьового ріфту. Швид
кість переміщення дна становить 1—8 см на рік. Досягнувши 
приблизно через 200 млн. років окраїн континентів і глибоко
водних жолобів, кора поступово пересувається вниз, під мате
рикову кору і, можливо, знову повертається в мантію. 
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Дуже популярна нині теорія спредингу океанічного дна під
кріплена цілим рядом фактів. Основні з них такі. Серединно-
океанічні хребти майже не мають осадових відкладів, отже, 
вони за віком дуже молоді. Позитивні аномалії сили тяжіння 
над підводними хребтами свідчать про наявність під ними важ
ких порід. Осьовий ріфт обмежений парними системами маг
нітних аномалій з різною полярністю. Безпосередньо над ріф-
товими розломами спостерігається підвищений тепловий 
потік, зумовлений виходом у цих місцях на поверхню мантій
ної речовини. 

Є й інші вагомі докази спредингу. Океанічна кора значно 
молодша за материкову, її гірські осадові породи не старші за 
юрський вік. При цьому вік відкладів зростає, а їх товщина 
збільшується у міру віддалення від серединно-океанічних 
хребтів. Встановлено переміщення тропічних коралових рифів 
разом з океанічним дном у бік континентів, що теж підтвер
джує горизонтальні рухи океанічної кори. 

Система серединно-океанічних хребтів приурочена не тіль
ки до океанічного дна — вона поширюється і на материки. Так, 
вважають, що Каліфорнійська затока, Червоне море, Аденська 
затока, ріфтові долини Східної Африки, озеро Байкал нале
жать до структур раннього поділу кори в тих місцях, де почи
нається формування серединно-океанічних хребтів або де вони 
пересікаються з континентами. 

5.11. Гіпсографічна крива 

Наочне уявлення про вертикальне розчленування рельєфу 
Землі та про співвідношення площ різних ступенів висот і гли
бин дає гіпсографічна крива. її будують в системі прямокутних 
координат шляхом відкладання висот і глибин по осі ординат, 
а площі, яку вони займають, — по осі абсцис (рис. 16). 

Аналіз гіпсографічної кривої свідчить, що на суші перева
жають висоти менше 1000 м — на них припадає близько 70 % 
поверхні суходолу. Середня висота суші становить 875 м. В 
океані домінуючими є глибини в межах від 3000 до 6000 м 
(близько 50 % площі земної поверхні). Середня глибина Світо-
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.Рис. 16. Гіпсографічна крива 

вого океану — 3794 м. Отже, для Землі в цілому більш харак
терні від'ємні гіпсометричні характеристики. Звертає на себе 
увагу певна симетричність в характері кривої в лівій (матери
ковій) і правій (океанічній) частинах. їх симетричність зумов
лена тим, що і значні висоти, і великі глибини океану займа
ють невеликі площі земної поверхні (відповідно 1,6 % і 1 % ) . 
Тому крива на цих відрізках графіка стрімко опускається. Ре
шта кривої плавно знижується зліва направо. Перегин кривої 
(він відповідає материковому схилу) відокремлює материкову 
частину кривої від океанічної. 

Гіпсографічну криву можна розглядати як узагальнений 
ідеальний профіль поверхні твердої земної кори. Зміна нахилу 
кривої відповідає характерним ступеням висот на суші і гли
бин в океані. Гіпсографічні криві використовують при карто
графічних роботах, коли необхідно виявити характерні рівні 
рельєфу для обґрунтування висоти перетину горизонталями. 

Хоча на графіку найбільші і найменші висоти розташовані 
на протилежних кінцях гіпсографічної кривої, фактично на 
Землі в ряді випадків високі гори на суші і глибокі западини в 
океані розташовані поруч. Таке явище спостерігається вздовж 
Тихоокеанського узбережжя, де материкові й острівні гори на
висають над численними океанічними жолобами. В цих облас
тях особливо проявляється взаємодія ендогенних і екзогенних 
факторів, для них характерна висока сейсмічна активність. 

. 8848 м, г. Еверест 

- ^^Середня висота суші 875 м 

~^*-^ 

" І І І і і і і і і 

Рівень моря 

^Середня глибина Світового океану 3794 м 

Маріанський жолоб, 11 022 мі 
і і і і і 
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Контрольні запитання і завдання 

1. Назвіть основні літосферні плити (див. рис. 14). 
2. Яка відмінність океанічної земної кори від материкової? 
3. Які хімічні елементи найбільш поширені у складі земної 

кори і земної кулі? 
4. Як поділяються гірські породи за своїм походженням? 
5. Чим відрізняється гірська порода від мінералу? 
6. Який вік Землі? 
7. На які ери поділяється геологічна історія Землі? 
8. Які основні події відбувалися в кайнозойську еру? 
9. Яку будову має платформа? 

10. Які рухи земної кори ви знаєте? Які фактори їх зумовлю
ють? 

11. Назвіть гірські системи, які входять до складу альпійсь
ко-гімалайського геосинклінального поясу. 

12. У межах яких тектонічних структур знаходиться тери
торія України? 

13. Під впливом яких факторів відбувається формування 
рельєфу Землі? 

14. Які основні закономірності розподілу на Землі материків 
та океанів? 

15. Як визначають силу землетрусів? 
16. Чому одні вулкани називають діючими, а інші згаслими? 
17. Які основні форми земної поверхні? 
18. Як поділяються гори за висотою над рівнем моря? 
19. Які основні закономірності у розподілі материків і океанів? 
20. Які особливості будови серединно-океанічних хребтів? 
21. Як будується гіпсографічна крива? Поясніть закономір

ності, які вона відображає. 
22. Складіть порівняльну таблицю геологічних ер за їхніми 

основними ознаками. 
23. Знайдіть на карті ділянки земної кори різних типів. Чи 

відповідає межа материків і океанів відповідним типам кори? 
24. Складіть таблицю порівняльних характеристик складу 

внутрішніх геосфер Землі. 
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Глава 6 
АТМОСФЕРА 

6.1. Склад повітря 

Атмосфера — це легка газова оболонка, що оточує Землю. 
Незважаючи на свою невелику масу (5 • 1015 т), атмосфера за
ймає найбільший об'єм у географічній оболонці і відіграє в ній 
надзвичайно велику роль. В атмосфері формується погода і 
клімат, вона є необхідною для розвитку різних форм життя на 
Землі і виконує інші важливі функції. 

Атмосфера є сумішшю газів і завислих у повітрі твердих і 
рідких частинок. Хімічний склад сухого чистого повітря та
кий: азот — 78,10 %, кисень — 20,93 %, аргон — 0,93 %, вуг
лекислий газ — 0,03 %, водень, гелій, неон, криптон, ксенон 
та ін. — 0,01 %. Це співвідношення залишається незмінним на 
десятки кілометрів у висоту. 

Важливою складовою атмосфери є водяна пара, хоча її за
гальний вміст не перевищує 3 %. Більша частина пари знахо
диться в повітрі до висоти 3000 м. Кількість пари змінюється 
залежно від температури. У холодному повітрі можуть місти
тися долі відсотка водяної пари, а в повітрі жарких тропічних 
областей її кількість може досягти 4 %. 

Завислі частинки в атмосфері — це леткі органічні речови
ни, промисловий дим і сажа, вихлопні гази машин, краплі 

156 



Атмосфера 

води і кристали льоду, земний і космічний пил, вулканічний 
попіл тощо. Ці частинки мають в основному мікроскопічні і 
ультрамікроскопічні розміри, вони розсіяні в атмосфері над 
планетою. Всі частинки, але особливо кристалики льоду в хма
рах, сприяють поглинанню, відбиттю і розсіюванню деякої 
частини сонячних променів. Вони виконують функції ядер 
(центрів), навколо яких конденсується водяна пара. 

Атмосфера розвивалася разом із Землею. За сучасними уяв
леннями, первинна атмосфера складалася з водню і гелію — 
найпоширеніших елементів у космосі. Вони у великій кіль
кості входили до складу пилово-газової хмари, з якої утвори
лася Земля. 

На другій стадії атмосфера стала вуглекислою. Цей газ над
ходив, як і зараз, з надр Землі при вулканічних виверженнях, 
які колись були дуже інтенсивними на земній кулі. Водень і 
гелій були майже повністю втрачені внаслідок їх дисипації 
(розсіювання) під впливом розігрівання надр Землі. Вуглекис
ла стадія закінчилася в кам'яновугільному періоді, коли зе
лені рослини в процесі фотосинтезу, поглинаючи вуглець, по
чали виділяти в повітря вільний кисень. З кінця палеозою ат
мосфера набула сучасного складу. 

Кисень є одним з найпоширеніших і найважливіших еле
ментів на Землі. Він необхідний при диханні людей, тварин, 
численних мікроорганізмів, входить до складу білків, жирів і 
вуглеводів, бере активну участь у біологічному кругообігу ре
човини. Кисень входить до складу багатьох гірських порід і мі
нералів. 

Азот — найпоширеніший газ в атмосфері. Крім того, він є 
обов'язковою складовою частиною різноманітних органічних 
сполук. У кругообігу азоту велику роль відіграють специфічні 
так звані азотфіксуючі групи мікроорганізмів. Азот — один з 
найважливіших елементів живлення рослин, який в значній 
мірі зумовлює їх продуктивність. 

Якщо вміст кисню і азоту в повітрі практично незмінний 
протягом мільйонів років, то кількість вуглекислого газу до
сить непостійна. Нині його загальний вміст в повітрі збіль
шується внаслідок зростаючих викидів шкідливих речовин 
промисловими підприємствами, зменшення площ лісових ма-
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сивів. У шарі повітря, що безпосередньо прилягає до поверхні 
Землі, кількість вуглекислого газу зазнає добових змін. Вночі 
його дещо більше, ніж вдень. Пояснюється це тим, що вугле
кислий газ поглинається рослинами тільки в денний час. Вся 
рослинність земної кулі протягом року поглинає з атмосфери 
близько 550 млрд т вуглекислого газу і повертає їй близько 
400 млрд т кисню. 

Особливий інтерес для наукових досліджень останніми ро
ками становить озон. Цей газ, на відміну від інших складових 
повітря, має специфічний приємний запах, який ми відчуває
мо, наприклад, при диханні після сильної літньої зливи з чис
ленними розрядами блискавок. Озон утворюється з атмосфер
ного кисню в основному на висотах від 15 до 50 км (з максиму
мом накопичення його на висотах близько 23—27 км) під дією 
ультрафіолетових променів Сонця. У молекулах кисню міс
титься по два атоми, а в молекулах озону — три. Під дією уль
трафіолетового випромінювання Сонця частина молекул кис
ню (02) розпадається на атоми (О) і потім окремі з них приєдну
ються до молекул, утворюючи трьохатомні молекули озону 
(03). При грозових розрядах теж відбувається розпад і віднов
лення молекул кисню, а тому в незначних кількостях утво
рюється і озон. 

Загальна кількість озону в атмосфері незначна. Коли б мож
на було зібрати його в один шар при нормальному атмосферно
му тискові і температурі 0 °С, то товщина цього шару становила 
б лише 2 —3 мм. Але незважаючи на таку мізерну кількість, 
озон відіграє дуже важливу роль — поглинає більшу частину 
ультрафіолетових променів і захищає все живе на Землі від 
надмірного опромінювання. 

Проте в останні роки встановлено, що товщина озонового 
шару зменшується, а над Антарктидою утворилася навіть ве
лика озонова діра. Гадають, що це пов'язано з широким засто
суванням в промисловості фреонів, виробництвом хлорної 
продукції, дією ракетного палива. Нині розроблена і здійс
нюється в багатьох країнах світу комплексна програма з охо
рони і відновлення як озонового шару, так і повітряної обо
лонки в цілому. 
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6.2. Будова атмосфери 

Атмосферу за рядом особливостей прийнято умовно поділя
ти на ряд концентричних шарів різної товщини, кожному з 
яких притаманні деякі спільні риси. Шари відрізняються один 
від другого температурою, вологістю, циркуляцією повітря та 
іншими елементами. У 1962 р. Всесвітньою метеорологічною 
організацією прийнято такі назви шарів атмосфери: тропосфе
ра, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера (рис. 17). 

Тропосфера — нижній і найщільніший шар атмосфери. У 
цьому шарі, який безпосередньо прилягає до Землі, зосередже
но близько 80 % усієї маси повітря. Над полюсами його товщи
на дорівнює 8 км, над екватором — 16 км, в середньому —11 км. 
Такий неоднаковий розподіл товщини зумовлений термічними 
особливостями різних широт та обертанням Землі навколо вісі. 
Температура від земної поверхні знижується з висотою в серед
ньому на 0,6° кожні 100 м. При середній для всієї Землі річній 
температурі повітря +14 °С на верхній межі тропосфери вона 
опускається до -56 °С. Для тропосфери характерне горизон
тальне й вертикальне переміщення повітряних мас, що зумов
лює сталість її хімічного складу. Постійний рух повітря в тро
посфері часто супроводжується утворенням хмар і опадами. 

Пил і водяна пара зосереджені переважно в нижній частині 
атмосфери. Кількість водяної пари з висотою зменшується, бо 
знижується температура. Тому більша частина хмар утво
рюється в нижніх шарах тропосфери. Висота звичайних зливо
вих хмар коливається від 3 до 8 км, а в тропічних областях 
вони можуть перебувати значно вище. 

Стратосфера знаходиться безпосередньо над тропосферою і 
має висоту від 11 до 50—55 км. Нижня стратосфера ізотерміч
на: її температура постійна і становить -56 °С. Але починаючи 
з висоти 25 км температура в стратосфері швидко зростає, до
сягаючи на висоті 50 км позитивних значень — від +1 до +5 °С. 
В стратосфері мають місце сильні горизонтальні рухи типу 
струминних течій. Вони характеризуються постійністю і дуже 
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Рис. 17. Будова атмосфери: 1 — сріблясті хмари; 2 — полярні 
сяйва в нижньому шарі термосфери; 3 — полярні сяйва у верхньому 
іонізованому шарі термосфери; 4 — температурна крива; 5 — 
шар поширення озону; 6 — шар найбільшої концентрації озону 
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високими швидкостями. Вертикальні переміщення повітря в 
стратосфері слабо розвинені, але вони сприяють перемішуван
ню повітря. Склад повітря такий, як і в тропосфері. 

У стратосфері дуже мало завислих частинок. Інколи на ви
соті 20—30 км утворюються перламутрові хмари, що склада
ються з кристаликів льоду. Крізь стратосферу безперервно 
проходить метеоритний пил, а час від часу сюди потрапляє 
вулканічний попіл. Дуже дрібні частинки вулканічного пилу, 
що надзвичайно повільно осідають, поступово розносяться 
вітрами над усією планетою, забарвлюючи в яскраві кольори 
сходи і заходи Сонця протягом кількох місяців після вивер-

Наявність великої маси вулканічного попелу в атмо
сфері знижує кількість сонячної радіації, що досягає поверхні 
Землі. Вважають, що надлишок вулканічного попелу в повітрі 
може бути причиною похолодання клімату і навіть сприяти 
утворенню льодовиків. 

Важливою специфічною ознакою стратосфери є наявність в 
ній шару озону. Найбільша концентрація цього газу виявлена 
на висотах 23—27 км. Озон поглинає ультрафіолетові промені: 
на межі атмосфери вони становлять близько 7 % загального 
потоку сонячної радіації, а до земної поверхні доходять лише 
соті долі відсотка. 

Мезосфера знаходиться на висоті від 50—55 км до 80— 
85 км. Для неї характерне дуже швидке зниження температу
ри з висотою. За допомогою метеорологічних супутників і ра
кет в мезосфері зареєстровано абсолютний мінімум для атмос
фери X 4 З °С, Поблизу верхньої межі температура знижується 
до -70—90 °С. Внаслідок швидкого падіння температури з ви
сотою тут дуже розвинена турбулентність. Вітер у мезосфері 
відзначається частою змінністю. Взимку переважають західні 
вітри з максимальними швидкостями близько 100 м/с, а вліт
ку — східні. 

На висотах, які близькі до верхньої межі (82—85 км) ме-
зосфери, утворюються видимі з Землі в присмерки продовгу
ваті, блискучі, тонкі сріблясті хмари, природу яких ще не вив
чено; можливо, вони складаються з дуже дрібних і розсіяних 
льодових кристаликів. 

Термосфера (іоносфера) — величезна за об'ємом, хоч і мізер
на за масою (0,5 %) та складна за будовою частина атмосфери. 
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Вона охоплює простір у межах від 80—85 до 800—1000 км. 
Складається переважно з азоту і кисню, які знаходяться в іоні
зованому стані. Під впливом ультрафіолетового і рентгенівсь
кого випромінювань Сонця порушується будова їх молекул та 
атомів. З електронних оболонок атомів відриваються деякі 
електрони. При втраті одного з електронів атом набуває пози
тивного заряду. Самі ж електрони є носіями від'ємних зарядів. 
Так в іоносфері утворюються шари заряджених частинок. Най-
щільніший з них знаходиться на висотах від 300 до 400 км. З 
висотою відбувається істотна зміна в процентному співвідно
шенні азоту і кисню на користь останнього. Так, на висоті 200 км 
вміст азоту близько 45 %, кисню — 55 %. Вище за 600 км тер
мосфера складається переважно з атомарного кисню. 

В термосфері на висоті 80—90 км є холодний (-107°С) ізо
термічний шар. Далі до 250 км температура зростає, а ще вище 
залишається практично незмінною. 

Іонізоване повітря термосфери відіграє значну роль у при
роді та має велике практичне значення. Іоносфера поглинає 
рентгенівське проміння Сонця, що згубно впливає на все живе 
на Землі. Вона відбиває радіохвилі, чим забезпечується навко
лоземний радіозв'язок. У термосфері виникають полярні сяй
ва і близькі до них за природою світіння нічного неба — постій
на люмінесценція атмосферного повітря, а також різкі коли
вання магнітного поля — іоносферні магнітні бурі. 

Над термосферою розташована екзосфера — зовнішня час
тина земної атмосфери. Цю оболонку ще називають шаром роз
сіювання газів, бо окремі легкі елементи, які його складають 
— водень і гелій, долаючи сили земного тяжіння і магнітного 
поля, назавжди відлітають у космос. Температура в екзосфері з 
висотою зростає, мабуть, до 2000 °С. Гази тут настільки розрі
джені, що частинки їх рухаються з величезними швидкостя
ми, пролітають сотні кілометрів без зіткнень. Екзосфера посту
пово і непомітно переходить у міжпланетний простір. 

Між кожними двома сусідніми оболонками виділяють пере
хідні зони або паузи. Так, тропосфера відокремлена від стра
тосфери тропопаузою, стратосфера від мезосфери — стратопау
зою, а мезосфера від термосфери — мезопаузою. Це дуже тонкі 
перехідні шари з ознаками властивостей суміжних газових 
оболонок. 
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Не так давно вважалося, що атмосфера закінчується на висо
тах порядку 2000—3000 км. Але нові дані досліджень, одержані 
за допомогою супутників та ракет, дають підстави твердити, що 
навколо Землі існує ще так звана земна корона, яка складається 
з водню. Вона простягається більше ніж на 20 000 км. 

Отже, атмосфера має шарувату будову. Нижні шари — голов
ні для живих організмів. Але для біосфери Землі важливе зна
чення мають і ті процеси, що відбуваються на верхніх "повер
хах" повітряної оболонки. 

6.3. Радіація в атмосфері 

Радіація в атмосфері — це електромагнітне випромінюван
ня Сонця, яке поширюється зі швидкістю 300 000 км/с. її скла
довими є видиме світло і невидимі оком гамма-промені, рент
генівські, ультрафіолетові, інфрачервоні промені, радіохвилі. 
Сонце є для Землі основним джерелом тепла і світла. 

Променева енергія Сонця перетворюється в тепло частково 
у самій атмосфері, але головним чином на земній поверхні. 
Вона нагріває верхні шари ґрунту і води, а від них і повітря. 
Нагріта земна поверхня і нагріта атмосфера самі випроміню
ють невидиму інфрачервону радіацію в космічний простір і 
охолоджуються. 

Випромінювання Сонця, яке отримує поверхня Землі, може 
бути поділене на пряме, розсіяне і поглинуте. Це пов'язано з 
його змінами при проходженні через атмосферу. 

Пряме сонячне випромінювання приходить до земної поверх
ні безпосередньо від сонячного диску у вигляді пучка пара
лельних променів. Притік прямого випромінювання характе
ризується інтенсивністю — кількістю променевої енергії, що 
надходить на поверхню, перпендикулярну до сонячних про
менів. Інтенсивність потоку сонячного випромінювання на 
верхній межі атмосфери при середній віддалі Землі від Сонця 
називається сонячною постійною. За останніми даними вона 
дорівнює 1,353 кВт/м2. 

У середньому на кожний квадратний кілометр земної поверх
ні припадає за рік 4,27 • 1016 Дж сонячного випромінювання. 
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Щоб одержати таку кількість тепла штучно, треба було б спа
лити більше 400 тис. т кам'яного вугілля. За рік земна поверх
ня отримує від Сонця майже в 250 разів більше енергії, ніж її 
виробляють всі електростанції світу. При цьому сонячне ви
промінювання, що досягає Землі, становить менше двох міль
ярдних відсотка всього випромінювання Сонця. Наскільки 
значна ця кількість енергії розуміємо, коли стаємо свідками 
стрімкого танення снігу в теплий день, швидкого випаровуван
ня вологи після дощу, сили вітру під час бурі або шаленості 
морського шторму. Всі ці процеси відбуваються під впливом 
Сонця. 

На шляху до Землі невелика частина сонячного випроміню
вання поглинається атмосферою. Поглинання це носить вибір
ковий характер, бо різні гази поглинають випромінювання не
однаково. Азот і кисень поглинають тільки ультрафіолетові 
хвилі. Більш сильним поглиначем є озон. Інтенсивно поглинає 
випромінювання в інфрачервоній області вуглекислий газ. Ос
новним же поглиначем в атмосфері є водяна пара, зосереджена 
головним чином у нижній частині тропосфери. Сонячне випро
мінювання поглинають також хмари й атмосферні домішки. 
Завдяки явищам поглинання середня температура повітря ста
новить +14 °С, тоді як у разі відсутності атмосфери вона дорів
нювала б -22 °С. А це значить, що Земля перетворилася б у мер
тву льодово-кам'яну пустелю. 

В цілому в атмосфері поглинається 15—20 % сонячного випро
мінювання. Поглинання змінюється у часі залежно від вмісту в 
повітрі поглинутих субстанцій (перш за все водяної пари і пилу), 
а також від висоти Сонця над горизонтом, бо при цьому змі
нюється товщина повітря, через яку проходять промені. 

Близько 25 % загального потоку сонячного випромінюван
ня при проходженні через атмосферу перетворюються в розсія
не в результаті його розсіювання молекулами газів і частинка
ми аерозольних домішок. Частина розсіяного випромінювання 
поглинається і тому йде на нагрівання атмосфери, частина — 
досягає земної поверхні, частина — повертається до міжпла
нетного простору. 

З розсіяним випромінюванням пов'язані деякі характерні 
особливості атмосфери: блакитний колір неба, розсіяне світло 
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вдень, ранкові і вечірні сутінки. Відносне значення розсіяного 
випромінювання зростає зі зменшенням ролі прямого. У по
мірних широтах влітку розсіяне випромінювання становить 
41 %, взимку досягає 73 %. У полярних широтах основне зна
чення має розсіяне випромінювання, а в тропічних — пряме. 

Складний шлях надходження і витрат радіаційного тепла 
земною поверхнею виражається радіаційним балансом — різ
ницею між поглинутим і ефективним випромінюванням. Під 
останнім розуміють різницю між власним випромінюванням 
земної поверхні і зустрічним випромінюванням атмосфери. 

Радіаційний баланс земної поверхні є від'ємним вночі і по
зитивним вдень. Річний радіаційний баланс позитивний для 
більшості місцевостей планети, за винятком льодових повер
хонь Гренландії та Антарктиди. 

Найбільше тепла отримують моря і океани у тропічних ши
ротах — від 100 до 140 ккал/см2/рік. У тих самих широтах на 
суші радіаційний баланс становить 60 ккал/см2/рік. Причина 
цієї різниці полягає в різній величині альбедо: піски пустель 
відбивають близько 35 %, а вода в середині дня тільки 2 % теп
ла. При цьому значно сильніше нагрівається поверхня суші, бо 
тепло, яке поглинається океанами і морями, витрачається пе
реважно на випаровування води. 

Виходи гірських порід поглинають і випромінюють тепло 
швидше, ніж площі, зайняті ґрунтами і рослинністю або сні
гом і льодом. Гірські вершини, над якими повітря більш розрі
джене, швидко нагріваються вдень і так само швидко охоло
джуються вночі. Хмарний покрив не пропускає випроміню
вання зверху і одночасно втримує тепло, яке йде знизу. Тому 
сильні морози бувають здебільшого в ясні тихі ночі. 

6.4. Тепловий баланс Землі 

Майже все тепло атмосфера, як і земна поверхня, одержує 
від Сонця. До інших джерел нагрівання належить тепло, що 
надходить з надр Землі, але воно становить лише долі відсотка 
від загальної кількості тепла. 
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Хоча сонячне випромінювання і служить єдиним джерело» 
тепла для земної поверхні, тепловий режим географічної обо 
лонки не є тільки наслідком радіаційного балансу. Сонячні 
тепло перетворюється і перерозподіляється під впливом зем 
них факторів, і насамперед трансформується повітряними ТІ 
океанічними течіями. Вони ж, у свою чергу, зумовлені нерів 
номірним розподілом по широтах сонячного випромінювання 
Це один з яскравих прикладів тісного глобального зв'язку і 
взаємодії різних компонентів у природі. 

Для живої природи Землі важливе значення має пере
розподіл тепла між різними широтами, а також між океанами 
і материками. Завдяки цьому процесу відбувається дуже склад
ний просторовий перерозподіл тепла на поверхні Землі від
повідно до переважаючих напрямів руху повітряних і океаніч
них течій. Проте сумарне перенесення тепла направлене, як 
правило, з низьких широт у високі і з океанів на материки. 

Розподіл тепла в атмосфері відбувається шляхом конвекції, 
теплопровідності і випромінювання. Теплова конвекція прояв
ляється скрізь на планеті, бо вітри, висхідні і низхідні повітряні 
потоки мають повсюдне поширення. Особливо сильно конвек
ція виражена в тропіках. 

Теплопровідність, тобто передача тепла при безпосередньо
му контакті атмосфери з теплою або холодною поверхнею зем
лі, має порівняно невелике значення, бо повітря — поганий 
провідник тепла. Саме ця властивість знайшла широке вико
ристання при виготовленні віконних рам з подвійними склом. 

Надходження і витрати тепла в нижній атмосфері на різних 
широтах неоднакові. Північніше 38° пн. ш. випромінюється 
тепла більше, ніж поглинається. Ця втрата компенсується теп
лими океанічними і повітряними течіями, направленими у по
мірні широти. 

Процес надходження й витрачання сонячної енергії, нагрі
вання й охолодження всієї системи атмосфери Землі характе
ризується тепловим балансом. Якщо прийняти річне надхо
дження сонячної енергії на верхню межу атмосфери за 100 %, 
то баланс сонячної енергії виглядатиме так: відбивається від 
Землі й повертається назад в космічний простір 42 % (ця вели
чина характеризує альбедо Землі), причому 38 % відбивається 
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атмосферою і 4 % — поверхнею Землі. Решта (58 %) погли
нається: 14 % — атмосферою і 44 % — земною поверхнею. На
гріта поверхня Землі віддає назад всю поглинуту нею енергію. 
При цьому випромінювання енергії земною поверхнею стано
вить 20 %, на нагрівання повітря й випаровування вологи ви
трачається 24 % (5,6 % — на нагрівання повітря і 18,4 % — на 
випаровування вологи). 

Такі загальні характеристики теплового балансу земної кулі 
в цілому. Насправді ж для різних широтних поясів, для різних 
поверхонь тепловий баланс буде далеко не однаковим. Так, теп
ловий баланс будь-якої території порушується при сході і заході 
Сонця, при зміні пір року, залежно від атмосферних умов (хмар
ності, вологості повітря і вмісту в ньому пилу), характеру по
верхні (вода або суша, ліс або лука, сніговий покрив чи оголена 
земля), висоти над рівнем моря. Більше всього тепла випромі
нюється вночі, взимку і через розріджене чисте сухе повітря на 
великих висотах. Але у підсумку втрати внаслідок випроміню
вання компенсуються теплом, що надходить від Сонця, і на 
Землі в цілому переважає стан динамічної рівноваги, інакше 
вона розігрівалася б або, навпаки, охолоджувалася. 

6.5. Температура повітря 

Нагрівання атмосфери відбувається досить складним шля
хом. Короткі хвилі сонячних променів у діапазоні від видимо
го червоного до ультрафіолетового світла перетворюються біля 
поверхні Землі в більш довгі теплові хвилі, які пізніше, при 
випромінюванні їх з поверхні Землі, нагрівають атмосферу. 
Нижні шари атмосфери розігріваються швидше верхніх, що 
пояснюється вказаним тепловим випромінюванням земної по
верхні і тим, що вони мають більшу щільність і насичені водя
ною парою. 

Характерною рисою вертикального розподілу температури 
в тропосфері є її зниження з висотою. Середній вертикальний 
градієнт температури, тобто середнє зменшення, розраховане 
на 100 м висоти, дорівнює 0,6 °С. Охолодження вологого повітря 
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супроводжується конденсацією вологи. При цьому виділяєть
ся певна кількість теплоти, яка була затрачена на утворення 
пари. Тому при піднятті угору вологого повітря його охоло
дження відбувається майже вдвічі повільніше за сухе. Геотер
мічний коефіцієнт сухого повітря тропосфери становить в се
редньому 1 °С. 

Повітря, яке піднімається вверх від нагрітої поверхні суші і 
водойм, потрапляє в зону пониженого тиску. Це дозволяє йому 
розширюватися, а у зв'язку з цим певна кількість теплової 
енергії переходить у кінетичну. Внаслідок цього процесу 
повітря охолоджується. Якщо при цьому воно нізвідки не одер
жує тепла і нікуди його не віддає, то весь описаний процес на
зивається адіабатичним, або динамічним охолодженням. І 
навпаки, повітря, що опускається, потрапляє в зону підвище
ного тиску, воно ущільнюється повітрям, що його оточує, і ме
ханічна енергія переходить у теплову. Через це повітря зазнає 
адіабатичного нагрівання, яке становить в середньому 1 °С на 
кожні 100 м опускання. 

Іноді температура повітря з висотою зростає. Це явище одер* 
жало назву інверсії. Причини її прояву різноманітні: радіацій
не випромінювання Землі над льодовими покривами, прохо
дження сильних течій теплого повітря над холодною поверх
нею. Особливо характерні інверсії для гірських районів: важке 
холодне повітря стікає в гірські улоговини і там застоюється, 
витісняючи угору більш легке тепле повітря. 

Добові і річні зміни температури повітря відображає тепло
вий стан поверхні. В приземному шарі повітря добовий макси
мум встановлюється о 14—15 год, а мінімум спостерігається 
після сходу Сонця. Найбільша добова амплітуда має місце в 
субтропічних широтах (ЗО °С), найменша — в полярних (5 °С). 
Річний хід температури залежить від широти, характеру під
стилаючої поверхні, висоти місця над рівнем океану, рельєфу, 
віддаленості від океану. 

В розподілі річних температур на земній поверхні виявлено 
певні географічні закономірності. 

1. В обох півкулях середні температури знижуються в на
прямі до полюсів. Проте термічний екватор — найтепліша па
ралель із середньою річною температурою 27 °С — розташована 
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в Північній півкулі приблизно на 15—20° широти. Пояснюєть
ся це тим, що суша займає тут більшу площу, ніж на географіч
ному екваторі. 

2. Від екватора на північ і південь температури змінюються 
нерівномірно. Між екватором і 25-тою паралеллю зниження 
температури відбувається дуже повільно — менше двох гра
дусів на кожні десять градусів широти. Між 25° і 80° широти в 
обох півкулях температури знижуються дуже швидко. Місця
ми це зниження перевищує 10 °С. Далі до полюсів півидкість 
падіння температури знову зменшується. 

3. Середні річні температури всіх паралелей Південної пів
кулі менші за температури відповідних паралелей Північної 
півкулі. Середня температура повітря переважно "материко
вої" Північної півкулі становить у січні +8,6 °С, у липні — 
+22,4 °С; в Південній "океанічній" півкулі середня температу
ра липня +11,3 °С, січня 1-17,5 °С. Удвічі більша річна ам
плітуда коливань температури повітря в Північній півкулі 
пояснюється особливостями розподілу суші і моря на відповід
них широтах і охолоджуючим впливом грандіозного льодового 
куполу Антарктиди на клімат Південної півкулі. 

Важливі характеристики розподілу температур повітря на 
Землі дають карти ізотерм. Так, на основі аналізу розподілу 
липневих ізотерм на земній поверхні можна сформулювати 
такі основні висновки. 

1. У позатропічних областях обох півкуль ізотерми над ма
териками вигинаються на північ відносно положення її на оке
анах. У Північній півкулі це зумовлюється тим, що суша на
гріта сильніше, ніж море, а в Південній — зворотне співвідно
шення: в цей час тут суша холодніша за море. 

2. Над океанами липневі ізотерми відбивають вплив холод
них течій на температури повітря. Особливо помітно це прояв
ляється вздовж тих західних берегів Північної Америки і Аф
рики, які омиваються холодними відповідно Каліфорнійською 
і Канарською океанічними течіями. У Південній півкулі ізо
терми вигнуті в протилежну сторону на північ — теж під впли
вом холодних течій. 

3. Найвищі середні температури липня спостерігаються в 
пустелях, розташованих північніше від екватора. Особливо 
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587 до 1080 гПа (або 665—810 мм рт. ст.). 

Зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиси 
пвидко падає. На висоті 5,5 км він удвічі менший, ніж на рівн: 
лоря. На одній і тій самій висоті тиск змінюється в зв'язку з: 
іміною температури і вологості повітря. У процесі нагріванню 
ювітря розширюється і стає легшим. Водяна пара, що легпіг 
іа повітря, також знижує тиск. 

Розподіл атмосферного тиску на земній поверхні утворює 
іаричне поле. 

Зони високого і низького тиску, на які завжди розчленоване 
іаричне поле, називаються баричними системами. Розподіл 
ітмосферного тиску біля земної поверхні відображають ізоба-
ш — лінії, що проходять через точки з однаковим атмосфер 
іим тиском. Таке зображення тиску називається баричний 
>ельєфом за зовнішню схожість з картиною рельєфу, показа 
юго ізогіпсами. 

Зони низького тиску обрисовуються системою замкнених 
сонцентричних ізобар з найменшими величинами в центрі, 
Зони називаються баричними мінімумами, депресіями абс 
гиклонами. На карті ізобар січня зображено Ісландський ба 
шчний мінімум у північній частині Атлантичного океану : 
Алеутський в північній частині Тихого океану. В центрі цик 
іонів тиск знижується до 970 гПа, а в деяких падає до 925 гПа; 
! тропічних тайфунах навіть до 890 гПа. Зони високого THCKJ 
іазиваються баричними максимумами, або антициклонами, 
Зони також зображуються замкненими ізобарами, але в їх цен 
'pi тиск завжди найбільший, тут він може досягти 1080 гПа, 
Ірикладами зон підвищеного тиску є Азорськии і Гавайськиіі 
інтициклони, а також субтропічні максимуми Південної пів-
сулі — Південнотихоокеанський, Південноатлантичний і Пів-
(енноіндійський. 

Всі названі баричні системи є постійними центрами дії ат-
юсфери: в них тиск протягом року завжди понижений абс 
іідвищений. До постійних центрів, крім вищеперерахованих. 
іалежать також екваторіальна депресія, мінімум південних 
юмірних широт, Арктична зона підвищеного тиску і Арктич-
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На відміну від постійних у сезонних центрах атмосфери ха 
рактер баричного рельєфу діаметрально змінюється від холод 
ної до теплої пори року. Яскравою ілюстрацією цього є азіатсь
кий материк, де влітку розвивається глибока барична депресія 
над нагір'ями Передньої Азії, а взимку формується могутній 
антициклон над територіями Східного Сибіру і Монголії. $ 
Північній Америці канадський зимовий антициклон змінюєть
ся літньою північноамериканською депресією. І в Південній 
півкулі літні (січневі) мінімуми над Австралією, Південною 
Африкою і Південною Америкою змінюються взимку відповід
но австралійським, південноафриканським і південноамери
канським антициклонами. 

На перший погляд складається враження про тісну залеж
ність атмосферного тиску від зонального розподілу температур 
і тепла на Землі. Дійсно, постійний низький тиск над еквато
ром і підвищений тиск в приполярних областях легко пов'я
зується з термічними умовами цих областей. Нагрівання суші 
влітку супроводжується зниженням тиску, а охолодження 
взимку, навпаки, веде до утворення над великими регіонами 
материків зон підвищеного тиску. 

Нарешті, діаметрально протилежна сезонна зміна темпера
тур в Північній і Південній півкулях зумовлює періодичне 
зміщення всього баричного поля Землі у бік однієї з півкуль. 
Так, екваторіальний мінімум у січні знаходиться південніше 
екватора, а в липні він зміщується на північ, досягаючи над 
Іраном і пустелею Тар північного тропіка. Тут утворюється 
глибокий Ірано-Тарський мінімум. Фактично це є частина ек
ваторіального мінімуму, зміщеного на північ і посиленого ін
тенсивним нагріванням величезного Азіатського материка. 
Аналогічного широтного зміщення в залежності від сезону 
року зазнають субтропічні максимуми. 

І все ж одним розподілом температур зональність барично
го рельєфу не можна повністю пояснити. Особливо добре вид
но це на прикладі існування чітко виражених антициклонів у 
субтропічних широтах. Механізм їх утворення і сьогодні є 
дискусійним. Більшість учених вважає, що основна причина 
їх виникнення — динамічна. Утворення їх пов'язане не з особ-
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ливостями термічного режиму, а головним чином, є наслідком 
постійного зміщення величезних повітряних вихорів цик
лонів і антициклонів під впливом відхиляючої сили обертання 
Землі. 

Перепади тиску в атмосфері, які зумовлені в основному не
рівномірним розподілом сонячної енергії, є причиною руху 
повітря. Переміщення повітря починається вже при різниці в 
2,5 мм рт. ст. Головні форми руху повітряних мас — це вітер і 
повітряні потоки. 

Вітер являє собою рух повітря переважно в горизонтально
му напрямі з області високого тиску в область низького тиску 
під дією гравітаційних сил. Його інвидкість пропорційна вели
чині градієнта тиску, тобто швидкості падіння тиску на гори
зонтальній поверхні заданого висотного рівня. Як і при течії 
води, чим більший градієнт (нахил русла), тим більша швид
кість вітру. 

Повітряними потоками називають в основному вертикальні 
переміщення повітря. Як приклад зазначимо конвекційне під
няття теплого вологого повітря і низхідний потік холодного 
сухого. Вітри, які стікають з усіх боків у область низького тис
ку, зрештою створюють єдиний висхідний потік. Повітря, що 
піднімається вгору, охолоджується внаслідок розширення, а 
те, що опускається, нагрівається в результаті стиснення. 

Як відомо, вітри бувають в одних районах переважно пів
нічними, в інших — південними, західними чи східними, де 
стійкими, а де — різко змінними. Найпримітивніше уявлення 
про те, чому виникають ті чи інші вітри, можна дістати, якщо 
пригадати, як обігріваються наші квартири в будинках з цент
ральним опаленням. Батареї опалення не випадково встанов
люють під вікнами: холодне повітря від вікон, як більш важке, 
опускається до батарей і нагрівається, а витіснюване ним тепле 
й більш легке поширюється по кімнаті і піднімається вгору. 
Так виникає елементарна циркуляція теплого і холодного 
повітря. 

Дещо схожі циркуляції відбуваються й на Землі. Нагрітий 
від земної поверхні шар повітря піднімається вгору і розши
рюється в об'ємі, а на його місце пересувається більш важке 
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повітря. Такі переміщення повітряних мас є не тільки локаль
ними, вони охоплюють в узагальненому вигляді всю тропосфе
ру. При цьому в "опалювальній" системі нашої планети основ
ними нагрівачами повітря виступають екваторіальні широти і 
океан (а влітку ще і суша), найбільшими ж охолоджувачами, 
або "холодильниками", — полярні області (взимку до них до
даються також великі масиви суші). Саме нерівномірність на
грівання земної поверхні є основною причиною змін атмосфер
ного тиску, що і зумовлює постійні рухи повітря, тобто вітри 
різної сили і різних напрямів. 

Отже, різниця атмосферного тиску між двома точками 
викликає горизонтальне переміщення повітряних мас — вітер. 
Для його характеристики використовують два показники — 
швидкість і напрям. Швидкість вітру прийнято виражати в 
метрах на секунду, кілометрах на годину. Біля земної поверхні 
вітри найчастіше дмуть зі швидкістю 4—8 м/с. Під час ура
ганів їх швидкість нерідко перевищує ЗО м/с. Напрям вітру 
визначається стороною горизонту, звідки він дме. Для харак
теристики вітрів застосовується 16-променева троянда вітрів: 
північ (Пн), північ-північ-захід (ПнПнЗх), північ-захід (ПнЗх), 
захід-північ-захід (ЗхПнЗх), захід (Зх) і т. д. Інколи вирахову
ють кут (румб) між напрямом вітру і меридіаном, причому пів
ніч вважається за 0° або 360°, схід (Сх) — за 90°, південь (Пд) 
— за 180°, захід — за 270°. 

Всі вітри в сукупності виконують геркулесову роботу — вони 
переносять над земною поверхнею величезні маси повітря ра
зом з водяною парою, пилом і піском. Адже вся маса атмосфе
ри, що становить багато мільярдів тонн, перебуває в безпе
рервному русі. Крім того, вітер є рушійною силою при утворен
ні хвиль, океанічних і морських течій. Щоб змусити такі маси 
постійно пересуватися, та ще й іноді у вигляді шквалів, штор
мових вітрів, буревію або урагану чи тайфуну, необхідна гран
діозна енергія. І постачає безперервно та безоплатно цю енер
гію на Землю Сонце. 
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6.7. Загальна циркуляція атмосфери 

Під загальною циркуляцією атмосфери розуміють сукуп
ність основних видів повітряних рухів у нижній атмосфері, 
внаслідок яких здійснюється обмін великих мас повітря в го
ризонтальному і вертикальному напрямах. Ці повітряні течії 
зумовлені перш за все різницею температур між екваторіаль
ними і полярними широтами, материками й океанами, а також 
обертанням Землі навколо своєї осі. 

Коли б поверхня Землі була рівною і одноманітною, тобто 
тільки сушею або водною оболонкою, і на повітряних потоках 
не позначалась би відхиляюча дія обертання Землі, тоді схема 
циркуляції повітря була б досить простою: холодне повітря 
розтікалось би в приземному шарі від полюсів до екватора, а 
більш легке тепле утворило б на певній висоті компенсаційний 
потік від екватора до полюсів. Рух повітря, таким чином, здій
снювався б уздовж меридіанів. 

Насправді ж загальна циркуляція має значно складніший 
вигляд. На ній позначається вплив форми Землі, добове обер
тання Землі, річний рух Землі, особливості розподілу суші і 
моря, характер рельєфу, океанічні течії, поширення льодови
ків тощо. 

Земна поверхня, маючи кулясту форму, нагрівається Сон
цем нерівномірно, і саме ця нерівномірність надходження со
нячної енергії в різних широтах є основною причиною виник
нення атмосферної циркуляції великого масштабу, яка шля
хом переносу величезних мас холодного й теплого повітря в 
меридіональному напрямі вирівнює температурну різницю 
між високими і низькими широтами Землі. Крім того, навіть 
на одній і тій самій широті сонячна радіація поглинається неод
наково материками й океанами, лісами й пустелями, засніже
ними й оголеними поверхнями. Внаслідок цього виникає цир
куляція малого масштабу між материками й океанами, горами 
й долинами тощо. 

Як уже зазначалося, сила Коріоліса зумовлена осьовим 
обертанням Землі і дуже відчутно впливає на напрям руху 
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вітрових течій. В умовах широтного розташування постійних 
центрів дії атмосфери це призводить до формування в тропо
сфері переважно західно-східного переносу повітряних мас. 

Рух Землі навколо Сонця є причиною утворення сезонних 
центрів дії атмосфери. Формування над материками зон пони
женого тиску влітку і підвищеного взимку діаметрально змі
нює напрями циркуляції повітря над одними і тими ж регіона
ми земної поверхні. Певних сезонних змін зазнає циркуляція 
повітря і над океанами. 

Наявність нерівностей на земній поверхні також позна
чається на напрямі переміщення повітряних мас. Значно впли
вають на загальну циркуляцію гори, які нерідко є нездолан
ною перешкодою для панівних течій і значно трансформують 
властивості повітря. Над рівнинами й низовинами, як і над мо
рем й океаном, напрям руху повітря визначається переважно 
меридіональними і широтними особливостями просторового 
розподілу атмосферного тиску і впливом сили Коріоліса. Ос
новні фізичні характеристики повітря (вологість, температу
ра, прозорість) значною мірою залежать від підстилаючої по
верхні. Так, теплі океанічні течії нагрівають повітря і насичу
ють водяною парою, а холодні, навпаки, сприяють його охо
лодженню (при цьому повітря більш прозоре через низький 
вміст в ньому вологи). 

Зрозуміти деякі закономірності руху повітряних мас дозво
ляє схема загальної циркуляції атмосфери, яку запропонував 
у 1897 р. норвезький кліматолог Ф.К. Б'єркнес (рис. 18). Згід
но з цією схемою, в кожній півкулі можна виділити три кільця 
циркуляції повітря. 

Перше кільце охоплює тропічні широти, до нього належать 
висхідні потоки теплого легкого повітря над екватором, які 
вітрами переносяться до тропіків і опускаються на широтах 
близько 30°. Звідси, з баричних максимумів повітря пасатами 
повертається до екватора — баричного мінімуму. 

Друге кільце формується в помірних широтах і виражене 
менш чітко. Тут переважають західні вітри, що дмуть із суб
тропічних баричних максимумів. При цьому частина повітря з 
мінімумів помірних широт повертається в тропічні широти, а 
інша потрапляє в полярні. 
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Рис. 18. Загальна циркуляція атмосфери 

В полярних кільцях відбувається опускання повітря внаслі
док зменшення його об'єму під впливом сильного охолоджен
ня. Повітря поступово розтікається до арктичного і антарктич
ного фронтів. У верхніх шарах тропосфери формуються гори
зонтальні компенсаційні течії. 

Незважаючи на детальну характеристику загальної цирку
ляції атмосфери, ця схема не відображає всіх закономірностей 
руху повітря. Так, у ній зовсім не враховано вплив неоднорід
ності земної поверхні. Разом з тим відомо, наскільки важливу 
роль в переміщенні повітря відіграють суттєві відмінності в на
гріванні материків і Світового океану. Фактична циркуляція 
ще більше ускладнюється циклонічною і антициклонічною 
діяльністю. Новітні дослідження показали, що обмін повітря-
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ними масами між екваторіальними і полярними широтами до
сягається, головним чином, горизонтальним переміщенням. 
Вертикальні кільця проявляються нечітко і не є стійкими 
утвореннями, особливо у позатропічних широтах. 

У загальній циркуляції атмосфери добре простежується 
зональність в розподілі вітрів: у низьких широтах переважає 
східний тропічний перенос повітря, у середніх — західний, у 
високих — полярна циркуляція з переважно північно-східни
ми вітрами у Північній півкулі і південно-східними — в Пів
денній. 

Східний тропічний перенос формується пасатами — постій
ними вітрами помірної сили (в середньому 5—8 м/с), що дмуть 
із субтропічних антициклонів у бік екваторіального баричного 
мінімуму. Оскільки міжширотні градієнти температури в жар
кому поясі невеликі, то і атмосферна циркуляція менш інтен
сивна, ніж в помірних широтах. У Північній півкулі пасати 
мають напрям з північного сходу на південний захід, а в Пів
денній — з південного сходу на північний захід. Пасатна смуга 
не суцільна в тропічному поясі: ці вітри відсутні, наприклад, 
над південною частиною Північної Америки і над північною 
Австралією. 

Зона панівних західних вітрів охоплює в помірних широтах 
всю тропосферу. Швидкість вітру змінюється в широких ме
жах, середня ж становить 5—10 м/с. 

У полярних поясах обох півкуль до висоти 2—3 км перева
жають вітри східних румбів з малими швидкостями. Це пояс
нюється відсутністю постійного полярного антициклону. Від
тікаючи в приполярні широти, арктичне і антарктичне повітря 
нагрівається й опадів, як правило, не дає. На вищих рівнях у 
цих широтах панують західні вітри. 

Західно-східний перенос повітря в помірних широтах по
стійно порушується циклонічною і антициклонічною діяльніс
тю. Частому зародженню циклонів сприяють тут значні конт
расти температур повітря, які створюють сприятливі умови 
для інтенсивної адвекції (горизонтального перенесення) тепла 
і холоду. Найчастіше вони утворюються на півночі Атлантики 
і Тихого океану. Взимку, коли збільшуються контрасти темпе
ратур між океаном і материками, циклонічна діяльність посиг 
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люється. В цей час циклони зароджуються і над Середземним 
морем. 

Циклони помірних широт — це грандіозні порівняно плоскі 
атмосферні вихори розміром до декількох тисяч кілометрів. 
Повітря в такому вихорі рухається за спіраллю навколо цент
ра, повільно до нього наближаючись. Причиною цього є зни
жений тиск в центральній частині. 

Зростання атмосферного тиску може спричинити утворення 
антициклонів — баричних максимумів в однорідній повітряній 
масі. Повітря в них опускається, ущільнюється і притискуєть
ся до земної поверхні. З низхідними токами пов'язане адіаба
тичне нагрівання повітря та його висихання. Тому в антицик
лоні, на відміну від циклонів, погода ясна і суха, небо безхмар
не. Температура влітку висока, а взимку дуже морозна. В 
центрі антициклона стоїть штиль, а на периферії дмуть слабкі 
вітри. 

Істотну роль у загальній циркуляції атмосфери відіграють 
мусони (тропічні і позатропічні) — стійкі сезонні повітряні 
течії з різкою зміною переважаючого напряму вітру від зими 
до літа і навпаки. Влітку, коли краще нагрітий суходіл, з океа
ну дме вологий вітер — літній мусон, який приносить щедрі 
опади. Взимку ж, навпаки, відбувається перенос повітря з хо
лодної суші на більш теплий океан у вигляді сухого й холодно
го зимового мусону. Мусони дуже характерні для Східної та 
Південно-Східної Азії, Індії, Пакистану, Бангладеш. 

Виділяють ще екваторіальні мусони. Вони утворюються у 
зв'язку з періодичним сезонним переходом пасатів через еква
тор з однієї півкулі в іншу. Цей перехід зумовлюється мігра
цією термічного екватора внаслідок зміни зенітального поло
ження Сонця. При переході через екватор повітряні течії від
хиляються під впливом сили Коріоліса в іншій півкулі не на 
захід, а на схід. Так виникають між східними пасатними течія
ми окремі вузькі приземні західні потоки повітря, які руха
ються безпосередньо вздовж екватора. 

В екваторіальній смузі сходяться і затихають північно-схід
ні і південно-східні пасати. Це так звана зона екваторіального 
затишку, відома раніше як пояс штилів. Для неї характерний 
низький атмосферний тиск і слабкі змінні вітри. Повітря в зоні 
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затишку нагрівається і піднімається вгору, де розтікається на 
північ і південь, відхиляючись у Північній півкулі праворуч, а 
в Південній — ліворуч. Так утворюються антипасати. Висхідні 
течії повітря, охолоджуючись, виділяють водяну пару. Тому в 
зоні затишку часто спостерігається велика хмарність і випадає 
багато опадів. 

З висотою різниця температур між екватором і полюсами в 
тропосфері зменшується, але не зникає. Оскільки контрасти 
температур взимку більші, ніж влітку, то й атмосферні цирку
ляції протікають у цю пору інтенсивніше. Внаслідок цього пе
реважаючі західні вітри мають у помірних широтах в холодну 
пору більшу швидкість, ніж у теплу. 

Вітри, властиві тій чи іншій фронтальній зоні, з висотою по
силюються, оскільки зменшується тертя. У верхніх шарах ат
мосфери і нижніх шарах стратосфери вітри дмуть з великою 
швидкістю (від 50 до 100 м/с) у вигляді сильних вузьких стру
менів. Звідси і походить їхня назва — струминні течії. Довжи
на їх може сягати тисячі кілометрів. 

Таким чином, загальна циркуляція атмосфери має досить 
складний вигляд. У зв'язку з перепадами тиску повітря пере
міщується в тропосфері у вигляді пасатів і антипасатів, захід
них вітрів у помірних широтах, полярних вітрів, різних вітрів 
меншого масштабу і повітряних потоків. Ці переміщення 
повітряних мас мають великий вплив на клімат, і насамперед 
на перерозподіл тепла і вологи в атмосфері. Панівні вітри 
викликають утворення течій в морях і океанах, визначають ос
новні напрями переносу еолових відкладів. 

6.8. Місцеві вітри 

Під місцевими вітрами розуміють вітри, характерні для 
певних географічних районів. Такими є, наприклад, бризи, 
бора, фени, гірсько-долинні вітри і деякі інші. Вони можуть 
бути проявом місцевих циркуляцій повітря або локальних змін 
течій загальної циркуляції атмосфери під впливом підстилаю
чої поверхні рельєфу. 

180 



Атмосфера 

Бризи виникають на узбережжі морів, великих озер і навіть 
в долинах великих рік. Для них характерна періодична добова 
зміна напряму: вдень вони дмуть з водної поверхні на сушу, 
вночі — із суші на воду. Така регулярна зміна пояснюється не
рівномірністю нагрівання суші і води протягом доби. Вдень 
повітря над сушею прогрівається сильніше, тому тут ство
рюється зона пониженого тиску, в яку постійно вривається 
більш холодне морське повітря. Вночі у зв'язку з тим, що суша 
охолоджується швидше за водну поверхню, напрям циркуля
ції повітря змінюється на протилежний. 

Бризи охоплюють приземний шар висотою кілька сотень 
метрів. Від берегової лінії бризи поширюються в глибину суші 
або моря, озера на десятки кілометрів. Морські бризи вплива
ють на погоду в береговій смузі, зумовлюють зниження темпе
ратури і підвищення відносної вологості. 

Гірсько-долинні вітри проявляються в горах. їм також влас
тива добова періодичність: вдень вітри дмуть із більш затіне
них і холодних долин угору на обігріті сонцем схили. Вночі 
охолоджене гірське повітря опускається схилами униз в доли
ни, в бік рівнин. Гірсько-долинні вітри формуються в горах 
при малохмарній погоді. Такі місцеві циркуляції повітря ха
рактерні, зокрема, для Карпат, Альп, Кавказу, інших гірських 
систем. 

Фен — сухий і теплий поривчастий вітер, що дме з гір 
(рис. 19). Цей вітер може виникнути в будь-якій гірській сис
темі, якщо на шляху повітряної течії загальної циркуляції 
опиняється хребет достатньої висоти. Повітряний потік у тако
му випадку піднімається гірськими схилами угору й, опиняю
чись в умовах все більш низького тиску, охолоджується. На 
певній висоті повітря охолоджується настільки, що починаєть
ся конденсація водяної пари, утворюються хмари, а потім і 
опади. Вологе повітря при піднятті угору охолоджується при
близно на півградуса кожні 100 м висоти. Переваливши через 
гірський хребет, тепер уже сухе повітря при опусканні вниз 
адіабатично нагрівається в середньому на 1° кожні 100 м. Отже, 
повітря при опусканні нагрівається майже вдвічі швидше, ніж 
охолоджується при піднятті угору на схилах. Це і є причиною 
того, що з гір дме значно тепліший сухий вітер. Фени утворю-
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t = 20 °С; г = 5 9 % t = ЗО °С; г = 21 % 

Рис. 19. Фен 

ються впродовж усього року, але найчастіше — взимку і вес
ною. Вони спостерігаються в Альпах, Піренеях, Скелястих го
рах, на Кавказі. 

Утворення фенів впливає на водний режим річок, зумовлює 
швидке танення снігу, спонукає масовий схід снігових лавин. 
За рахунок швидкого підвищення температури повітря і більш 
раннього сходу снігу в місцях, характерних для виникнення 
таких вітрів, подовжується тривалість вегетаційного періоду. 

Бора — дуже сильний і холодний вітер, який найчастіше 
дме з низьких гірських хребтів у бік теплішого моря. Відомою 
є Новоросійська бора. Виникненню ураганної сили вітрів сприяє 
розташування невисоких гірських хребтів — відрогів Кавказь
кого хребта — на шляху холодних повітряних мас, які пере
міщуються з півночі через Кубанську низовину до Чорного 
моря. Холодне повітря концентрується в передгір'ях, внаслі
док чого атмосферний тиск тут зростає. А по інший бік хребта, 
на морі, тиск залишається низьким. Тепле розріджене повітря 
піднімається над морем, виникає сильна течія, яка "засмок
тує" повітря з материка. Поступово потік холодного повітря 
долає невисокий Мархотський перевал (430 м) і вітер ураган
ної сили вривається на спустілі вулиці й причали порту. У бух
ті здіймаються гігантські хвилі. Траплялося, що Новоросійсь
ка бора скидала з рейок навантажені вагони, рвала шварти (ка
нати), якими кораблі кріпляться до пірса, й викидала їх на 
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берег. У грудні 1899 р. бора засипала місто снігом, а будинки і 
пароплави покрилися льодом товщиною до двох метрів. Деякі 
кораблі, не витримавши такого льодового тягаря, затонули, 
інші були викинуті бурею на берег. 

Менш відомою, але сильнішою є бора на островах Нової Зем
лі. Тут вона найчастіше проявляється взимку. Швидкість віт
ру доходить до ЗО—40 м/с, окремих поривів — до 60 м/с. 

Велику схожість з борою має сильний вітер на Байкалі, що 
називається сармою. Подібні вітри в Закавказзі, як і в півден
но-східній Франції, називаються містраллю. 

Смерчі — дрібномасштабні вихори з вертикальними "віся-
ми" — виникають в атмосфері над водною поверхнею. Діаметр 
їх від 1 до 100 м, а швидкість переміщення — 20—ЗО км/год. 
Подібні вихори, які утворюються над сушею, називається 
смерчами або тромбами (в Північній Америці — торнадо). Вони 
виникають у зимових хмарах. Для них характерне швидке 
обертання повітря за спіраллю з одночасним підняттям угору. 

Смерчі виглядають як темний стовп або хобот слона між 
хмарою і земною поверхнею, вони розширюються угору або 
униз. Такі своєрідні обриси пояснюються тим, що вихор втягує 
хмару зверху або пил (воду) з земної поверхні, оскільки в його 
середині тиск дуже низький. Вихор переміщується разом із 
хмарою зі швидкістю 10 м/с (тромб — 50—100 м/с). Час існу
вання вихорів вимірюється хвилинами, тромбів — кількома 
годинами. 

Тромби спричиняють руйнування будівель, виривають з ко
ренем дерева, переносять тварин. Вони трапляються і в Європі. 
Кількість торнадо, які виникають у Північній Америці між 
Скелястими горами і Аппалачами, перевищує 200 на рік. 

Місцеві вітри характерні для багатьох регіонів планети. 
Так, в Андах існує сильний перевальний вітер — хунта, а в Ар
гентині — холодний памперо. В Середній Азії дме по декілька 
днів поспіль пекучий, з пилом і піском, вітер афганець. На 
Іранському нагір'ї відомий "вітер ста двадцяти днів". Він по
чинає віяти наприкінці травня — початку червня з північного 
заходу і дме день у день, стихаючи лише на ніч. Над аравійсь
кими і африканськими пустелями нерідко проноситься самум 
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— сухий вітер з піском і пилом. Дме він лише 15—20 хв, але 
температура при цьому сягає 55—60 °С. На півдні України віт
ри, які гонять воду з Дніпровського лиману в низов'я Дніпра, 
місцеві жителі називають низівкою. 

6.9. Повітряні маси і фронти 

Повітряними масами називають порівняно однорідні за тем
пературою і вологістю маси повітря, які поширюються на площі 
в декілька тисяч кілометрів і на декілька кілометрів у висоту. 

Вони формуються в умовах тривалого перебування над 
більш-менш однорідними поверхнями суші або океану. Пере
міщуючись в процесі загальної циркуляції атмосфери в інші 
області Землі, повітряні маси переносять у ці області і свій ре
жим погоди. Панування в даному регіоні в тому чи іншому се
зоні певних повітряних мас створює характерний кліматичний 
режим місцевості. 

Розрізняють чотири основні географічні типи повітряних 
мас, які охоплюють всю тропосферу Землі. Це маси арктично
го (антарктичного), помірного, тропічного і екваторіального 
повітря. За винятком останнього, в кожному з них виділяють 
ще морські і континентальні різновидни, які формуються від
повідно над сушею і океаном. 

Полярне (Арктичне і Антарктичне) повітря формується над 
льодовими поверхнями полярних районів і характеризується 
низькими температурами, малим вмістом вологи і хорошою 
прозорістю. Вторгнення взимку континентального арктичного 
повітря в помірні широти супроводжується сильними мороза
ми. Морське арктичне повітря, що формується над океаном в 
приполярних районах, вільних від льоду, відрізняється біль
шим вмістом вологи і дещо вищою температурою. 

Помірне повітря значно краще прогріте, воно відзначається 
влітку підвищеним вмістом вологи, особливо над океаном. Пе
реважаючими тут західними вітрами і циклонами морське по
мірне повітря переноситься далеко в глибину материків, нерід
ко супроводжуючи свій шлях опадами. Континентальне помір-
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не повітря взимку сильно охолоджується, і погода в ньому 
стійка, ясна, морозна. 

Тропічне повітря характеризується в цілому високими тем
пературами. Але якщо над морем воно одночасно ще й дуже 
вологе, то над сушею, навпаки, надзвичайно сухе і запилене. 
Оскільки тропічне повітря формується в баричних максиму
мах, воно інколи звідси поширюється в помірні та екваторіаль
ні широти, де атмосферний тиск нижчий. 

Екваторіальне повітря відзначається постійними високими 
температурами і підвищеним вмістом вологи як над океаном, 
так і над сушею. В післяполудневий час тут часті зливові дощі. 

Повітряні маси з різними температурами і вологістю постій
но переміщуються і на вузькому просторі зустрічаються між 
собою. Умовна поверхня, що розділяє повітряні маси, нази
вається атмосферним фронтом. При перетині цієї уявної по
верхні з земною поверхнею утворюється так звана лінія атмо
сферного фронту. 

Поверхня, що розділяє арктичне (антарктичне) і помірне 
повітря, називається відповідно арктичним і антарктичним 
фронтами. Повітря помірних широт і тропіків розділяє поляр
ний фронт. Оскільки густина теплого повітря менша, ніж гус
тина холодного, то фронт є похилою площиною, яка завжди 
має нахил у бік холодного повітря під дуже малим кутом (мен
ше 1°) до поверхні землі. Холодне повітря, як більш густе, при 
зустрічі з теплим ніби підпливає під нього і піднімає його вго
ру, спричиняючи утворення хмар. 

Зустрівшись, різні повітряні маси продовжують рухатися в 
бік маси, яка переміщувалася з більшою швидкістю. Одночас
но змінюється положення і фронтальної поверхні, що розділяє 
ці маси повітря. Залежно від напряму руху фронтальної поверх
ні розрізняють холодні й теплі фронти. Коли наступаюче хо
лодне повітря рухається швидше відступаючого теплого, ат
мосферний фронт називається холодним. Після проходження 
холодного фронту атмосферний тиск зростає, а вологість 
повітря знижується. Коли ж тепле повітря наступає і фронт пе
реміщується в бік низьких температур, фронт називається теп
лим. При проходженні теплого фронту настає потепління, тиск 
знижується, а температура підвищується. 
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Фронти мають велике значення для погоди, тому що побли
зу них утворюються хмари і часто випадають опади. У місцях 
зустрічі теплого і холодного повітря зароджуються і розвива
ються циклони, погода стає нестійкою. Знаючи розташування 
атмосферних фронтів, напрями і швидкості їх пересування, а 
також маючи метеорологічні дані, які характеризують по
вітряні маси, складають прогнози погоди. 

6.10. Циклони та антициклони 

Вихрові рухи дуже характерні для атмосфери. Серед бага
тьох безперервно виникаючих і згасаючих вихорів особливо ви
діляються своїми грандіозними розмірами циклони і антицик
лони. Діаметр антициклону може сягати кількох тисяч кіло
метрів. Великий циклон здатний короткочасно охопити відразу 
майже всю Європу. Щорічно над її територією проноситься до 
сотні серій циклонів, які активно впливають на стан погоди. 

Циклон охоплений системою кругових вітрів. Повітря в та
кому вихорі переміщується за спіраллю навколо центра і 
повільно до нього наближається, рухаючись у Північній пів
кулі проти годинникової стрілки з деяким відхиленням у ниж
ньому шарі до центру, а в Південній півкулі — за годиннико
вою стрілкою з таким самим відхиленням у нижньому шарі. 
Через те що в центрі нагромаджуються великі маси теплого во
логого повітря, значна його частина лине вгору, де воно охо
лоджується, внаслідок чого утворюються хмари високої густи
ни, випадають опади обложного типу. Коли тиск у центрі почи
нає зростати, циклон руйнується. 

В антициклоні тиск падає від центру до периферії, відповід
но й вітри дмуть так само, але відхиляючись у Північній пів
кулі вправо (тобто за годинниковою стрілкою), а в Південній 
— вліво від свого початкового напряму. Для антициклону ха
рактерні низхідні рухи повітря, внаслідок чого воно нагрі
вається і виходить зі стану насичення водяною парою. Тому в 
області антициклону спостерігається ясна або малохмарна по
года. 
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У формуванні циклонів і антициклонів можна виділити три 
стадії: виникнення, розвиток і старіння. Тривалість кожної 
стадії — 1—2 доби. Найчастіше циклони виникають і розвива
ються в місцях зустрічі течій теплого і холодного повітря, які 
рухаються в протилежних напрямах. Проковзуючи один від
носно другого, ці потоки з різними температурами й густинами 
повітря створюють хвилі на фронтальній поверхні, яка нага
дує дугу, згорнуту угнутістю в бік теплого повітря. Відрізок 
цієї дуги, розташований в передній, східній частині циклону, є 
теплим фронтом, західна ж частина, розташована в тиловій 
частині циклону, є холодним фронтом. Під впливом баричних 
збурень виникають слабкі вітри. 

Наступна стадія характеризується подальшим поглиблен
ням різниці у тиску між центром і периферією баричної систе
ми. Вітри посилюються. Висхідні рухи повітря проявляються 
з найбільшою інтенсивністю і часто досягають верхньої тро
посфери. Тому в передній частині циклону формується знач
ний хмарний покрив, а в зоні теплого фронту випадають об
ложні опади. 

На прикінцевій стадії циклон заповнюється холодним 
повітрям. Це відбувається внаслідок адвекції холодного по
вітря, а також його охолодження при висхідному русі. Циклон 
завершується оклюзією, тобто його згасанням і руйнуванням 
системи хмар. Активні процеси протікають тільки на пери
ферії, де можуть виникнути нові вихрові утворення. Циклони 
здебільшого йдуть серіями, при цьому кожний наступний цик
лон проходить дещо південніше попереднього. 

Інакше відбувається формування антициклону. У почат
ковій стадії їх розвитку фронти розташовані далеко один від 
одного. Згодом між ними, в нейтральній зоні, антициклон стає 
могутньою баричною системою з високим тиском у центрі, 
внаслідок чого повітря звідси розтікається на периферію. На 
місце повітря, що розійшлося в приземному шарі, опускається 
повітря з вищих шарів атмосфери. При опусканні таке повітря 
потрапляє під більший тиск, стискається й нагрівається. У ре
зультаті цього процесу хмари, якщо вони були, розсіюються. 
Тому в антициклоні встановлюється сонячна погода: суха і 
жарка влітку та з морозами взимку. Вночі в антициклоні стає 
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досить прохолодно через відсутність на небі хмарного покриву, 
що не сприяє збереженню тепла. Вдень у зв'язку з нагріванням 
земної поверхні невтомним сонцем, особливо влітку, виника
ють вертикальні потоки теплого вологого повітря (конвекція), 
внаслідок чого можуть утворитися легкі хмари. Інколи, при 
дуже сильній конвекції раптово проходять грози, але вони три
вають недовго. 

Антициклони, на відміну від циклонів, переміщуються 
повільно, в середньому зі швидкістю 25 км/год й часто подовгу 
можуть затримуватися на одному місці. Найчастіше антицик
лони насуваються на нашу країну взимку з північного заходу, 
а влітку — з південного заходу. Лише сибірські антициклони 
приходять до нас в холодну пору зі сходу. 

Характерна особливість більшої частини районів помірних 
широт — часте чергування циклонів і антициклонів. Це об
умовлює постійну зміну ясної та хмарної погоди, напряму віт
ру, значні коливання температури і, як наслідок, короткочасні 
потепління й похолодання. В окремі роки створюються такі 
умови, що до одних і тих самих районів частіше звичайного 
надходять, наприклад, антициклони. У таких випадках вони 
на деякий період ніби застоюються. Якщо це трапляється вліт
ку, повітря в них швидко нагрівається і висушується. Так пос
тупово виникає нестача вологи в ґрунті, яка з часом може пере
рости в посуху. 

У помірних широтах циклони переміщуються переважно із 
заходу на схід. Тепле вологе повітря таких циклонів надходить 
з Атлантичного океану. Холодне повітря заходить в їх тил з 
північнішої частини акваторії або з полярних районів. Нерідко 
циклони пересуваються до помірних широт із субтропіків. 
Тепле повітря таких циклонів має дуже високу температуру і 
викликає значне потепління не тільки взимку, а і влітку. 

Циклони майже завжди перебувають у русі. Швидкість їх 
переміщення може бути різною, зменшуючись у міру старіння 
циклону. Найчастіше вони рухаються зі швидкістю ЗО— 
40 км/год, проходячи за добу 1000—1500 км і більше. Інколи 
вони несуться зі швидкістю легкового автомобіля. Трапляють
ся випадки, коли циклон, що досить швидко рухався, раптом 
сповільнюється і стає малорухливим. У міру наближення цен-
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тра циклону тиск повітря знижується — "барометр падає", 
віщуючи опади. Але якщо вологість недостатня або температу
ра повітря висока, барометр може й "помилитися". 

Вітри в циклонах іноді досягають ураганної сили. Найчасті
ше це спостерігається над північними районами Атлантики і 
Тихого океану, а також на північному заході Європи, де цикло
ни розвиваються дуже інтенсивно. Такі циклони завдають 
іноді великої шкоди господарству і населенню, бо вони супро
воджуються дуже сильними зливами, хуртовинами, бурею, 
повінню. Так, у вересні 1997 року під впливом їх тривалої дії 
на річці Віслі відбулася найбільша повінь, внаслідок чого заги
нуло понад сто людей. В Україні особливо лютували циклони в 
червні 1969 року. В Карпатах за одну добу випала місячна нор
ма опадів, що призвело до різкого підвищення рівня води в річ
ках Дністер, Прут, Случ. Багато лиха та шкоди в цьому регіоні 
спричинили деякі циклони і в наступні роки. 

Ще більш відомі, ніж шалені циклони помірних широт, 
тропічні циклони, хоча вони значно поступаються своїми роз
мірами. Причина їх розвитку — потужна енергія, яка потрап
ляє в повітря при конденсації в ньому величезної маси водяної 
пари, що міститься в тропосфері низьких широт. Вони заро
джуються над океаном між 5 і 20° широти і рухаються зі сходу 
на захід, а потім (в Північній півкулі) повертають на північний 
захід, північ і північний схід. 

Руйнівна дія тропічних циклонів надзвичайно велика. 
Швидкість вітру досягає 250 км/год, а іноді й більше. За такої 
швидкості вітер здатний переносити масивні речі на значні 
відстані. Навіть сучасним кораблям важко боротися з тропіч
ними ураганами, тому вони поспішають завчасно уникнути 
зустрічі з ними. 

Тропічні циклони залежно від району їх зародження одер
жують різні назви. Тихоокеанські циклони називають тайфу
нами, в Північній Атлантиці — ураганами, в Індії — циклона
ми, в Австралії — віллі-віллі. Є ще вест-індські урагани, урага
ни Зеленого Мису тощо. 

Кожному тропічному урагану для зручності їх обліку при
йнято давати людські імена. За міжнародною домовленістю з 
1953 р. тропічні циклони Північної півкулі, що досягали штор-
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мової сили (швидкість вітру 17 м/с), отримували жіночу влас
ну назву. Перший ураган у новому календарному році назива
ли Анжела, Аліса, Аббі або якимось іншим ім'ям, але воно 
обов'язково починалось з літери "А". Відповідно друга буря 
була вже на букву "Б" (наприклад, Бетті, Бетсі, Бренда тощо), 
і так далі за абеткою. В Південній півкулі їм присвоювали за 
таким самим принципом чоловічі імена. У вісімдесятих роках 
увінчалася успіхом "кампанія за рівноправність" і ураганам 
стали давати скрізь на планеті як жіночі так і чоловічі імена. 
Крім цього, існує правило виключати з ужитку на кілька років 
назву кожного найбільш жорстокого урагану. 

Тропічний циклон охоплює тропосферу до висоти 8—12 км. 
Особливістю його будови є наявність "ока" бурі (зона незво
рушного спокою розміром від 5 до 200 км в центрі урагану), 
яка пов'язана з низхідним рухом повітря. Різке посилення 
вітрів на периферії зумовлене інтенсивним підняттям повітря і 
температурними контрастами. Чим яскравіше виражене "око", 
тобто чим менша хмарність і вища температура (приблизно на 
6—12 °С) порівняно з температурою оточуючого повітря, тим 
"шаленіший" ураган (тайфун). 

Руйнівні урагани лютують щороку. Всього на земній кулі за 
рік спостерігається в середньому не менш як 70 тропічних цик
лонів із пітормовими й ураганними вітрами, з них близько 
20 тайфунів — у Тихому океані. Жителям тропіків доводиться 
завжди бути готовими до зустрічі зі страшною силою циклону. 
Підраховано, що серед усіх метеорологічних катастроф на 
тропічні урагани й спричинені ними повені припадає до 80 % 
людських жертв. Тропічні циклони (тайфуни) разом із зем
летрусами і виверженнями вулканів ділять сумну славу най-
жахливіших природних лих на Землі. 

Всі циклони та антициклони разом узяті виконують велику 
роботу з горизонтального та вертикального переміщення вели
ких мас повітря. Цей процес є дуже важливим для перерозподі
лу тепла і опадів на земній кулі. Так, саме численним цикло
нам зобов'язана Європа тим, що її зими не такі суворі, як на 
цих самих широтах у Північній Америці, а вологість влітку 
здебільшого достатня для вирощування різноманітних куль-
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турних рослин. Атмосферні вихори визначають формування і 
різкі зміни погоди, особливо в помірних і полярних широтах. 
Тепле повітря переноситься циклонами далеко на північ, а 
маси холодного повітря зимових антициклонів, навпаки, на 
південь. 

Зміни погоди, які виникають під дією циклонів та антицик
лонів, мають велике значення для сільського господарства, 
авіації, морського транспорту і багатьох інших галузей. Тому 
багатьом людям небайдуже, де і коли виникають ці величезні 
атмосферні вихори, які причини їх формування і розвитку, 
куди і з якою швидкістю вони переміщуються, як довго трива
тиме їх існування та ін. На основі вивчення цих явищ удоско
налюються методи і підвищується достовірність прогнозу по
годи, а населення різних регіонів земної кулі завчасно опо
віщається про її можливі зміни. 

6.11. Розподіл хмарності та опадів 

Під хмарністю розуміють ступінь вкриття неба хмарами. 
Хмарність характеризується в процентах або за 10-бальною 
системою від 0 (зовсім ясне небо) до 10 (хмари вкривають все 
небо). Загальний розподіл хмарності на земній кулі в основно
му збігається з розподілом відносної вологості повітря. Так, 
мінімальна хмарність буває в районах з низькою відносною во
логістю, яка зумовлюється опусканням повітря, максимальна 
— в районах з високою відносною вологістю. Основною причи
ною утворення хмар є адіабатичне розширення, яке відбуваєть
ся при висхідному рухові повітря. 

Хмарність має велике значення для кругообігу тепла і роз
поділу опадів на поверхні Землі. Найбільш загальні риси роз
поділу хмарності такі. 

В екваторіальній зоні, де основними є висхідні рухи повітря, 
створюється підвищена хмарність. Середня хмарність стано
вить тут 55—60 %. Високі температури і переважаюче поши
рення вод над сушею є сприятливими факторами для утворен
ня густих багатоярусних хмар. 
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У тропічних і субтропічних широтах у зв'язку з домінуючи
ми низхідними рухами повітря хмарність набагато менша. 
Особливо низька хмарність над пустелями, де вона становить 
лише 20 % і менше. 

У помірних широтах хмарність зростає до 66—70 %, що по
яснюється активною циклонічною діяльністю атмосфери і за
хідним переносом вологого океанічного повітря на значні від
стані в глибину материків. 

Особливо висока хмарність (більше 80 %) спостерігається 
над морями Північного Льодовитого океану і Антарктидою. 
Характерно, що хмарність у високих широтах дуже розрідже
на і зосереджується лише в нижніх шарах повітря. Це пояс
нюється низькими температурами повітря і малим вмістом у 
ньому вологи. 

З розподілом хмарності тісно пов'язані особливості в роз
поділі опадів. Проте вирішальне значення має не стільки 
ступінь вкриття неба хмарами, скільки їх водність. Так, у ви
соких широтах навіть при великій хмарності випадає небагато 
опадів, тому що їх водність через низькі температури мала. У 
більш низьких широтах водність хмар зростає. 

Залежно від умов конденсації водяної пари розрізняють оро
графічні, конвективні і фронтальні опади. Орографічні опади 
утворюються при піднятті повітря навітряними гірськими схи
лами. Конвективні опади утворюються в потужних висхідних 
потоках повітря, вирізняються локальним поширенням, ма
ють зливовий характер, починаються і закінчуються раптово. 
Фронтальні опади утворюються в циклонах на межі теплого і 
холодного повітря, при цьому дощ або сніг падає тривалий час 
більш-менш рівномірно. 

За характером випадання опади бувають обложні (довгочас
ний дощ або снігопад), зливові (короткочасний дощ або сніг), 
мрячні (маленькі крапельки води або крижані голочки). 

Річна кількість опадів у середньому на земній кулі стано
вить близько 1000 мм. Але в різних регіонах кількість опадів 
значно відхиляється від середньої і змінюється за сезонами. На 
суші в середньому випадає близько 750 мм. Дуже багато опадів 
(2000—3000 мм і більше) випадає біля екватора, де відбуваєть
ся зближення пасатів двох півкуль. Збіжність пасатів зумов-
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люе тут особливо сильні висхідні рухи повітря, які супрово
джуються утворенням хмар і рясними опадами. 

В екваторіальній зоні особливо часті, майже щоденні дощі 
випадають у басейнах рік Амазонки і Конго, на деяких остро
вах Індонезії (більше 9000 мм). В північно-східній Індії, в 
передгір'ях Гімалаїв на висоті приблизно 1300 м випадає в се
редньому 11 000 мм опадів (Черапунджа). Це найбільш дощове 
місце на земній кулі. Максимальна річна кількість опадів тут 
досягла 24 326 мм, найменша — перевищувала 7000 мм. Голов
ною причиною випадання тут великої кількості опадів є те, що 
тепле і щедро насичене вологою повітря літнього південно-за
хідного (екваторіального) мусону піднімається над стрімкими 
схилами найвищих у світі гір і дуже швидко охолоджується. 

У тропіках і субтропіках, де переважають антициклони і 
низька хмарність, опади різко зменшуються. Дуже мало випа
дає опадів на цих широтах у центральних районах материків 
та на їх західних узбережжях — близько 100 мм і навіть мен
ше. Проте західні частини океанів і східні частини материків у 
цих зонах дістають значно більше опадів — до 2000, в горах — 
до 7000 мм на рік. 

У помірних широтах у зв'язку з інтенсивною циклонічною 
діяльністю кількість опадів зростає, вона становить у серед
ньому 500—1200 мм на рік, а в горах — 2000 мм і більше. При 
цьому спостерігається закономірне зменшення кількості опа
дів на материках у напрямі з заходу на схід в міру віддалення 
від океану. 

Далі до полюсів кількість опадів зменшується і становить 
300 мм і менше. Невелика кількість опадів пояснюється низь
кими температурами повітря і пануванням антициклонів. При 
цьому тундра, на відміну від степової зони (де випадає при
близно ж стільки опадів), є зоною надмірного зволоження, ос
кільки випаровування тут незначне. 

Отже, на Землі спостерігається дуже важлива загальнопла-
нетарна закономірність у розподілі кількості атмосферних 
опадів. Сума опадів, що випадає за рік, різко зростає від по
люсів до екватора. Разом з тим у розподілі атмосферних опадів 
на суші проявляється помітна асиметрія. Материки Північної 
півкулі в цілому значно сухіші, ніж південні континенти; на 
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аналогічних широтах вони інколи одержують в півтора раза 
менше атмосферних опадів, ніж суша Південної півкулі. Це 
пояснюється асиметрією розподілу площ суші в Північній і 
Південній півкулях і тому більшою океанічністю клімату Пів
денної Америки, Південної Африки і Австралії у порівнянні з 
Північною Америкою і особливо з Євразією. 

Проте в розподілі атмосферних опадів на суші є істотні від
хилення від загальнопланетарної схеми. Ці відхилення на пла
неті обумовлені висотою місцевості над рівнем моря і конфігу
рацією гірських утворень, рухом повітряних мас, циркуляцією 
атмосфери і морськими течіями. Ланцюги гір, які розташовані 
поблизу морів, є ніби місцевими пастками для атмосферних 
опадів. 

Для прикладу можна навести райони Чорноморського узбе
режжя Криму і Кавказу або ж передгірні райони півдня Кас
пійського узбережжя. У таких захищених від холоду місцевос
тях створюється вологий субтропічний клімат, який не "впи
сується" в загальну схему розподілу атмосферних опадів і 
температури на земній кулі. 

У зв'язку із загальною циркуляцією атмосфери, напрямом 
руху теплих і особливо холодних течій у Світовому океані, 
орографією материків спостерігається певна повторюваність у 
порушенні загальнопланетарної схеми розподілу атмосферних 
опадів. Південно-західні і частково західні сектори континен
тів виявляються значно менше забезпеченими опадами, вони є 
посушливими і часто навіть пустинними. Дуже малою, а часто 
навіть мізерною кількістю опадів забезпечені внутріматери
кові частини, віддалені від Атлантичного і Тихого океанів. 
Такі особливості характерні для центральної частини Євразії, 
де від узбережжя Каспійського моря і до внутрішніх районів 
Китаю сформувалася найбільша аридна пустинна область зем
ної кулі. Ця ж закономірність спостерігається і в центральних 
районах Африки та Австралії. 

Значно краще забезпечені опадами західні сектори конти
нентів, які розташовані в помірних широтах. Найкраще це 
проявляється в Північній Америці і особливо в Європі, де пере
важне перенесення повітря із заходу на схід посилюється по
тужним впливом теплої течії Гольфстрім. При цьому тут, як і в 
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екваторіальній зоні, спостерігається відносно рівномірний роз
поділ атмосферних опадів протягом року. 

Області мусонного клімату (Далекий Схід, Японія, Східний 
Китай, Південно-Східна Азія, Індонезія, Індія) характеризу
ються чітко вираженим літнім максимумом атмосферних 
опадів. Області Середземномор'я, Крим, Середня Азія, навпа
ки, одержують опади переважно взимку. 

Таким чином, розподіл опадів на Землі має плямистий, 
концентричний, інколи меридіональний напрям і лише на ве
ликих рівнинах Євразії та Північної Америки наближається 
до горизонтального типу. 

6.12. Погода і клімат 

Фізичний стан атмосфери в тому чи іншому місці в певний 
момент часу прийнято називати погодою. Описується фізич
ний стан атмосфери рядом характеристик, які називають мете
орологічними елементами. До найважливіших з них належать 
тиск, температура, вологість повітря, напрям і швидкість віт
ру, хмарність. Визначають основні особливості погоди і так 
звані метеорологічні явища (дощ, сніг, туман тощо), а також 
низку оптичних і електричних явищ в атмосфері. Уявлення 
про погоду доповнюють дані про прозорість повітря, видимість, 
електричний стан, вміст солей і деякі інші відомості. 

Отже, будь-яка погода характеризується дуже складним 
комплексом метеорологічних елементів і явищ, які тісно 
пов'язані між собою. Кожен конкретно спостережуваний ком
плекс метеорологічних елементів і явищ відображає не просто 
механічну їх сукупність, а певний стан повітряного середови
ща — випадок погоди, який з часом зазнає тих чи інших змін. 
Погода є зовнішнім проявом радіаційних і циркуляційних 
умов, впливом на них підстилаючої поверхні. 

Оскільки зміни погоди за короткі проміжки часу незначні, 
то спостереження за її характеристиками ведуть не безперер
вно, а через деякі інтервали часу або ж визначають її як серед
нє з кількох спостережень за певний проміжок. За найменший 
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проміжок часу в метеорологічній практиці беруть годину. Такі 
відомості важливі, наприклад, для авіації і не мають значення 
для сільського господарства. Іноді метеорологічні спостере
ження за погодою ведуть кожні три години. На всій земній кулі 
прийнято здійснювати чотириразові обов'язкові спостережен
ня в одні й ті самі години доби — о 3-й, 9-й, 15-й і 24-й. Це не 
тільки дає можливість порівняти фізичний стан атмосфери в 
різних районах планети, а й створює необхідні передумови для 
складання прогнозів погоди. 

Мінливість є найбільш характерною рисою погоди. Вона 
змінюється протягом доби, тижня, місяця, року. І все ж, нез
важаючи на її часті "примхи" і сезонні особливості, ми знаємо, 
що в Середній Азії погода тепліша і сухіша, ніж у нашій країні. 
В Західній Європі зими звичайно м'якші, ніж у Сибіру, в 
тропічних широтах ніколи не випадає сніг (за винятком розта
шованих там високих гір), а в полярних районах не буває 
тропічних злив. 

Кожній місцевості притаманні свої погод ні умови, певні 
межі, в яких можуть змінюватися температура, опади тощо. 
Так, в Україні стовпчик термометра ніколи не піднімався вище 
+40,7 °С (така температура була зафіксована вперше на станції 
Сарата Одеської області в серпні 1927 p., а вдруге — рівно через 
три роки на станції Клепініно в Криму), а взимку не опускався 
нижче ніж -40,7 °С (м. Луганськ, 8 січня 1935 p.). Цікаво, що в 
тому ж серпні 1927 р. на метеопосту в смт. Нижанковичі 
Львівської області було зареєстровано аж 696 мм опадів протя
гом одного календарного місяця — рекордна кількість. Отже, 
нестерпна спека в одному регіоні і незвичайно рясні дощі (як у 
Черапунджі!) в іншому дали про себе знати майже одночасно. 
Варто додати, що найбільша річна кількість опадів — 2361 мм 
— у нашій країні була зареєстрована в Українських Карпатах 
на високогірній станції Плай (висота 1332 м над рівнем моря) в 
Закарпатській області у 1974 р. 

Багаторічні спостереження на метеорологічних станціях 
показують, що аномальна погода упродовж місяця чи сезону 
— явище звичайне. Встановлено, що середня місячна темпера
тура повітря в країнах з континентальним кліматом у просторі 
та в часі змінюється в широких межах. 
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В окремі роки відповідно до характеру переважаючої цир
куляції розподіл температур, особливо взимку, може значно 
відрізнятися від багаторічної середньої, так званої, норми. На
приклад, часті зимові вторгнення холодного повітря з високих 
широт в умовах антициклонічної погоди призводять до форму
вання негативних аномалій температури. І навпаки — перева
жання зональної циркуляції та переміщення циклонів із захо
ду на схід на півночі Євразії супроводжуються адекватним по
теплінням і формуванням позитивних аномалій температури в 
Європі і навіть у Західному Сибірі. При цьому за абсолютною 
величиною позитивні аномалії звичайно менші за негативні. 
Досить часто після аномалій температури одного знаку наста
ють аномалії протилежного знаку. Те ж саме відбувається і з 
опадами. Особливо помітно це буває влітку. 

Погода скрізь на Землі дуже різноманітна і весь час змі
нюється. Проте якою б не була вона мінливою, існує певне 
поєднання метеорологічних елементів і явищ, які найчастіше 
зустрічаються і повторюються з року в рік. їх сукупність утво
рює клімат — багаторічний режим погоди, який характери
зується її середніми статистичними показниками для кожного 
конкретного місяця на Землі. Вивченням клімату займається 
спеціальна наука — кліматологія. Це наука про клімат, тобто 
про сукупність атмосферних умов, властивих тому чи іншому 
місцю в залежності від його географічного положення. Клімат 
є, таким чином, однією з фізико-географічних характеристик 
місцевості. 

Клімат будь-якого району залишається практично сталим, 
хоча його погода може різко змінитися за день чи навіть за 
кілька годин, а також незважаючи на суттєві відхилення по-
годних умов в окремі сезони року. Так, в помірних широтах 
зима може виявитись дуже суворою чи безсніжною, літо може 
бути надміру дощовим або, навпаки, посушливим у порівняні з 
попереднім. І все ж було б неправильно стверджувати, що клі
мат одного року відрізняється від клімату іншого. Уявлення 
про клімат ми звичайно дістаємо на основі узагальнень відо
мостей про погоду, що спостерігалася в даній місцевості протя
гом багатьох десятиліть, а також про характер мінливості по
годи й можливі межі цих змін у даному районі. 
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Для більш конкретного з'ясування умов формування кліма
ту проводять аналіз кліматоутворюючих факторів. До них від
носять радіаційні і циркуляційні фактори, а також вплив під
стилаючої поверхні. 

Вплив радіаційного фактора відповідає географічному роз
поділу сумарної радіації і теплового балансу. Розподіл соняч
ної радіації на поверхні Землі є дуже складним, оскільки вів 
залежить не тільки від географічної широти, а й від хмарності, 
альбедо поверхні, висоти над рівнем моря, експозиції схилів та 
інших умов. Радіаційний фактор визначає такі важливі проце
си на Землі, як кругообіги тепла та вологи, загальну циркуля
цію атмосфери. З радіаційним фактором пов'язаний прояв клі
матичної зональності. 

Циркуляційні фактори проявляються на фоні широтногс 
розподілу радіаційного балансу. З ним пов'язаний обмів 
повітряних мас та їх адвекція. Внаслідок цього спостерігаєть
ся відхилення літніх і зимових ізотерм від широтного поло-

Значною є роль циркуляції атмосфери в зволоженні 
материків. Вона ускладнює схему широтних змін клімату — 
наприклад, створюються суттєві відмінності у розподілі тепла 
і вологи на західних і східних частинах материків. 

Специфічні риси підстилаючої поверхні є також дуже важ
ливим географічним фактором. її вплив обумовлений розподі
лом суші та моря, наявністю морських течій, рельєфом по
верхні суші, станом рослинного покриву. 

З особливостями поверхні океану і суші пов'язано формуван
ня двох різних типів клімату: морського і континентального. 
Водна поверхня і суша мають різні теплоємність і альбедо: теп
лоємність води у 2—3 рази перевищує теплоємність ґрунту, а 
альбедо води на 20 % менше за альбедо суші. Слід відмітити знач
ний вплив суші на трансформацію морських повітряних мас. 

Суттєва роль у формуванні клімату належить океанічним 
течіям. Вони охолоджують повітря або, навпаки, роблять його 
теплішим над територіями, біля яких протікають, а також 
впливають на розподіл атмосферних опадів. Внаслідок цього 
океанічні течії створюють великі відмінності як у температур
ному режимі, так і в особливостях погоди. Карти ізотерм, на
приклад, відображають вплив теплої течії Гольфстрім на клі-
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мат Західної Європи. Найбільш потужна холодна Перуанська 
течія доходить до самого екватора і знижує температуру води 
на 4 °С. У деяких регіонах планети над холодними течіями час
то утворюються тумани (зокрема, над Лабрадорською течією 
біля острова Ньюфаундленд). Над холодними течіями в зоні 
пасатів порушується конвекція і різко зменшується хмарність. 
Саме це є головною причиною формування пустель Атакама і 
Наміб, розташованих безпосередньо на океанічних узбере
жжях материків. 

Суша відрізняється від океану значно більшою різноманіт
ністю підстилаючої поверхні та рельєфу. Особливо великим і 
багатостороннім є вплив на клімат гір, де з висотою дуже швид
ко змінюються всі метеорологічні елементи. Внаслідок цього 
формується вертикальна поясність ґрунтів і рослинності. Над 
нагрітими схилами посилюється конвекція повітря і утворен
ня хмар. Із цими атмосферними процесами часто пов'язане ви
падання літніх дощів на схилах південної експозиції в горах 
субтропічних та помірних широт (Альпи, Кавказ, Тянь-
Шань). 

Перевалювання повітряних мас через гірські хребти приз
водить до різкої зміни кількості атмосферних опадів. Так, на 
навітряних схилах Чилійських Анд Тихоокеанського узбере
жжя випадає до 3000 мм у рік, а на підвітряних схилах східної 
експозиції — не більше 200 мм. Аналогічна картина в розподілі 
опадів має місце в Кордильєрах, Скандинавських і Кримських 
горах, Західних Гатах та ін. Зі збільшенням висоти часто 
зростає кількість снігових опадів і тривалість збереження сні
гового покриву. 

Сніговий покрив як у горах, так і на рівнинах виявляє вели
кий вплив на формування клімату. Велике альбедо снігу поси
лює розсіювання радіації, що збільшує сумарну радіацію. Ма
ючи низьку теплопровідність, сніговий покрив зменшує втрату 
тепла. Водночас він сильно охолоджується випромінюванням 
уночі. Навесні на танення снігу витрачається велика кількість 
тепла, тому температура повітря над його поверхнею близька 
до нуля. 

Будь-який клімат має виняткове значення в розвитку при
роди планети. Він зумовлює густоту річкової сітки, режим рік, 
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озер, боліт, льодовиків, впливає на формування рельєфу суші. 
Залежно від клімату утворюються певні осадові гірські породи 
і ґрунти. Жодне інше явище природи так тісно і безпосередньо 
не пов'язане з життям людини, як погода і клімат. Від них за
лежить здоров'я людей, навіть особливості одягу, житла, про
мислових споруд тощо. Клімат надзвичайно впливає на видо
вий склад рослинності та характер використання землі в різ
них частинах планети. 

6.13. Причини ритмічних змін клімату 

У спеціальній літературі описано ряд гіпотез, в яких зробле
но спроби дати наукове пояснення змін клімату нашої планети 
як в історичному минулому, так і на сучасному етапі її розвит
ку. За існуючими поглядами, зміни клімату зумовлені голов
ним чином тектонічними, астрономічними та радіаційними 
причинами. Серед учених встановилась думка, що вплив цих 
чинників на клімат Землі проявляється у вигляді циклів різ
ної тривалості: всі вони вже неодноразово призводили як до пе
ріодичних потеплінь, так і до похолодань. 

З тектонічними причинами пов'язані найбільш тривалі і 
особливо суттєві зміни клімату в глобальному масштабі. Під
няття або опускання літосфери, як і утворення та руйнування 
гір, впливають на основні напрями руху океанічних і повітря
них течій. Зі зміною обрисів суші та океанів створюються нові 
умови для розподілу тепла і холоду на земній поверхні. Пояс
нюється це тим, що особливості загальної циркуляції атмосфе
ри визначаються значною мірою умовами підстилаючої поверх
ні, характером рельєфу, поширенням течій, льодовиків тощо. 

Як встановлено фундаментальними дослідженнями геоло
гів, розвиток літосфери пройшов за останні 600 мільйонів років 
через три основні цикли гороутворення (див. табл. З, с. 103— 
104): каледонський (що охоплює кембрійський, ордовікський 
та силурійський періоди загальною тривалістю 200 млн років), 
герцинський (ця фаза складчастих рухів проявилася в девонсь
кому, карбоновому та пермському періодах і тривала 150— 
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190 млн років) і альпійський (гірські системи, що сформували
ся впродовж мезозойської та кайнозойської ер за останні 
240 млн років). Незважаючи на специфічні особливості кожно
го з цих циклів, у них є і спільні риси, які дають підстави гово
рити про певну повторюваність у різні часи спрямованості 
тектонічних процесів і кліматичних умов: на початку будь-
якого циклу переважали висхідні рухи земної кори, всередині 
відбувалося загальне опускання літосфери і накопичення ве
ликих товщ осадових відкладів, а в кінці — нові могутні склад-
коутворювальні рухи і зім'яття гірських порід та утворення 
гір. В епоху максимальних опускань земної кори панували на 
планеті океан і більш однорідний морський клімат, в епоху 
піднять — широке нарощування масивів суші і гірських ма
сивів, формування різних континентальних кліматів. 

Причини, які викликають ритмічні рухи літосфери, на 
жаль, ще не з'ясовані. Скоріше за все, вони пов'язані з тими 
процесами, що відбуваються у надрах Землі. Проте не виклю
чається і вплив космічних тіл на Землю підчас проходження 
Сонячної системи через певні ділянки її галактичної орбіти. 
Справа в тому, що в результаті особливостей будови Галактики 
космічне гравітаційне поле не є однорідним. Внаслідок цього 
відбуваються збурення земної орбіти, зміни її нахилу і ексцен
триситету. Зазначимо, що галактичний рік — проміжок часу 
між двома послідовними проходженнями сонячної системи че
рез найближчу до центру Галактики ділянку орбіти — стано
вить 200—220 млн років, отже він близький до тривалості од
ного геологічного циклу. Саме ці факти і засвідчують їх мож
ливий взаємозв'язок. 

Ритми великої тривалості, що мають помітні кліматичні на
слідки, зумовлюються не тільки тектонічними рухами. Вста
новлено, що деякі з них виникають під впливом зміни поло
ження площини екватора відносно площини земної орбіти (на
хилу екліптики) від 21,5 до 24,5° за період в 40 700 років. При 
зменшенні кута нахилу тропіки переміщуються до екватора, а 
полярні кола — до полюсів. Від цього скорочується жаркий і 
холодний пояси та розширюється помірний. Похолодання на 
Землі відповідають мінімальним кутам, а потепління (з більш 
теплим літом і холодною зимою) — максимальним. Найбільше 
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значення даний кут мав місце 9 тис. років тому. Нині спостері
гається тенденція до зменшення кута нахилу осі обертання 
Землі, отже, це віщує настання нового льодовикового періоду 
на нашій планеті. У результаті досліджень встановлено існуван
ня великих астрономічних циклів тривалістю 92—93 тис. 
років. За цей період форма земної орбіти поступово змінюється 
від еліптичної до майже кругової і навпаки. Ексцентриситет 
орбіти при цьому змінюється від 0,0007 до 0,0658. Зауважимо, 
що тепер він дорівнює 0,017. Вчені встановили, що холодні пе
ріоди відповідають часу знаходження Землі на круговій орбіті. 
Зараз наша планета проходить через перигелій і тому порівня
но більше часу проводить в області, близькій до Сонця. 

Сьогодні на Землі відмічається один з найбільш теплих пе
ріодів. Проте астрономи вважають, що період помірного похо
лодання, можливо, вже почався, оскільки орбіта планети по
чала трансформуватися в кругову. Таким чином, землян через 
декілька десятків тисяч років чекає чергове велике похолодан
ня з могутнім зледенінням. Між тим, технічний прогрес люд
ства спроможний активно протидіяти розвитку цього природ
ного процесу. 

Крім циклу в 92—93 тис. років виявлено ще один цикл у 
23 тис. років, який також пов'язаний з положенням нашої 
планети на її орбіті. 

Розглянуті прогнози стосуються далекого майбутнього, а в 
більш близькі до нас століття (XXII—XXIV) кліматологи 
обіцяють потепління. Після цього почнеться поступове помір
не похолодання з максимумом у другій половині третього тися
чоліття. 

Значно частіше періодичні коливання клімату викликають 
дві головні причини — зміни припливоутворювальних сил і со
нячної активності. Прийнято вважати, що перші з них вплива
ють на клімат всієї планети, а дія другої у вигляді тих чи інших 
циклів обмежується звичайно певними територіями. 

Вперше теоретичне обґрунтування впливу припливоутво
рювальних сил на клімат було зроблено шведським кліматоло
гом і океанографом О. Петерсоном у 1912 р. Пізніше російсь
кий учений О.В. Шнітніков (1957—1969 pp.) описав прояв цієї 
сили у змінах ландшафтів Землі в післяльодовиковий час. 
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Суть даного процесу полягає в тому, що під час руху Землі 
навколо Сонця і Місяця навколо Землі відбувається періодич
не розташування всіх трьох тіл на мінімальній відстані між 
ними. При такому їх зближенні припливоутворювальні сили 
Сонця і Місяця досягають свого максимуму. Протистояння це 
відбувається приблизно через кожні 1850 років. В останній раз 
воно спостерігалося в 1433 р. У таких умовах найбільш істотну 
роль відіграють надмірно великі припливні хвилі, що виносять 
на поверхню океану прохолодні глибинні води: саме вони і є, 
як гадають, причиною поступового зниження температури 
повітря. Цим пояснюється механізм дії багатовікових ритмів 
коливання кліматів нашої планети і компонентів ландшафтів, 
що залежать від нього. 

Кожний багатовіковий цикл складається з трьох фаз: транс
гресивної, або фази прохолодно-вологого клімату, що розви
вається дуже швидко і енергійно, але відносно недовго — 300— 
500 років; регресивна, або фаза сухого і теплого клімату, три
валістю 600—800 років, яка розвивається порівняно повільно; 
перехідна — фаза, що охоплює проміжок у 700—800 років, 
причому перехід від трансгресії до регресії згладжений. У 
трансгресивну фазу посилюється зледеніння, збільшується 
стік рік, підвищується рівень озер, в регресивну — льодовики 
відступають, ріки міліють, рівень озер знижується. 

Події багатовікового циклу нашої ери розвивалися приблиз
но в такій послідовності: 1) з V по XIV ст. — колонізація Іслан
дії та Гренландії; відступання льодовиків на земній кулі, 
підвищення рівня Світового океану, висихання Сахари; 2) з 
другої половини XIV ст. до кінця XVIII або початку XIX ст. — 
підвищення льодовитості Арктики, наступання льодовиків, 
або "малий льодовиковий період" (максимум із середини 
XVIII ст. до середини XIX ст.), похолодання клімату, льодова 
"блокада" Гренландії та загибель гренландських поселень, по
ступова регресія Світового океану, високий рівень озер; 3) з дру
гої половини XIX ст. — відступання гірських льодовиків, зни
ження рівня рівнинних озер, зменшення льодовитості Аркти
ки, трансгресія Світового океану. 

Важливим з огляду розуміння особливостей кліматичних 
умов окремих регіонів планети є так званий віковий цикл, що 

203 



Глава 6 

відбувається через кожні 80—90 років: він супроводжується 
змінами в льодовитості арктичних морів, проявляється в коли
ванні температури води в Атлантичному океані, викликає зни
ження і підвищення рівня Каспійського моря. Причиною віко
вих змін клімату є ритмічні коливання сонячної активності, 
що і впливає на характер циркуляції атмосфери та регіональ
ний перерозподіл тепла і опадів. 

Крім вікового, існують цикли меншої тривалості. Так, 
Е.А. Брікнер встановив ще наприкінці XIX ст. наявність у клі
маті Землі внутрішньовікового циклу протяжністю ЗО— 
35 років. Зараз його називають брікнерівським циклом. За цей 
час серія вологих і прохолодних років змінюється серією теп
лих і сухих. Зокрема, для Європи виділені такі фази холодного 
клімату: кінець XVIII ст. — початок XIX ст., друга половина 
XIX ст., середина XX ст. Між цими фазами відбувалося потеп
ління. Про сучасне потепління клімату свідчить, зокрема, від
ступання більшості гірських льодовиків на планеті. 

Досить частими і регулярними є сонячнозумовлені цикли 
тривалістю в 7,3; 11,2; 14,6; 19 і 22 роки. Найбільш помітним 
з них є одинадцятирічний цикл, який проявляється в різних 
природних явищах і впливає на геологічні процеси. Встанов
лено, наприклад, що протягом сонячного циклу змінюється 
температура і атмосферний тиск на планеті, кількість опадів, 
стан озонового шару, врожайність зернових. Давно помічено, 
що потовщення кілець на зрізі дерев збігаються з роками висо
кої сонячної активності. Така ж ознака властива і алювіальним 
відкладам, що формуються на дні озер. Лікарі виявили, що в 
цей самий час погіршується стан хворих на гіпертонію, атеро
склероз та ішемічну хворобу серця. 

У ході будь-якого одинадцятирічного циклу залишається 
постійною кількість сонячної радіації в оптичному діапазоні 
спектра, що досягає земної атмосфери. Залежно від активності 
Сонця змінюється, головним чином, короткохвильове ультра
фіолетове і рентгенівське випромінювання, радіовипроміню
вання і сонячний вітер. І хоча це — не більше двох мільярдних 
відсотка енергії, яку випромінює наше світило, але саме ними 
визначається характер сонячно-земних зв'язків. 
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Зараз уже можна вважати встановленим, що вплив соняч
но-земних зв'язків на клімат не є однозначним для всієї земної 
кулі. При посиленні сонячної активності кількість опадів, що 
випадає в одних районах, знижується, а в інших у цей самий 
час підвищується. Внаслідок просторової неоднорідності струк
тури географічна оболонка реагує неоднаково навіть на синх
ронні і періодичні зовнішні подразники. Тому зрозумілим є 
спостережуваний зсув фаз ритмів у часі та просторі, тобто гете-
рохронність їх прояву на різних територіях. 

Звертає на себе увагу кратність у співвідношеннях між се
редньою тривалістю деяких циклів. Так, протяжність циклу 
Брікнера дорівнює трьом одинадцятирічним циклам сонячної 
активності, а віковий ритм — це мовби потроєний брікнерів 
цикл. Припускають, що така кратність є наслідком збігу в часі 
одразу кількох ритмів. Частіше, проте, в кліматі має місце не
узгодженість і накладання одного на одного циклів, що мають 
різну тривалість. Це вносить значні зміни в процеси, які проті
кають у географічній оболонці, а це робить неможливим їх точ
ний прогноз. 

Завжди великий інтерес у вчених викликають дослідження 
коротких ритмів різних природних явищ і процесів, бо вони 
багаторазово повторюються за життя одного покоління людей. 
Найбільш важливими з них за своїми географічними наслідка
ми є добові і річні періоди, пов'язанні з обертанням Землі нав
коло своєї осі та орбітальним рухом планети. Вони регулярно 
змінюють розподіл тепла в нижніх шарах атмосфери, вплива
ють на фізичний стан земної поверхні, визначають загальні 
особливості зеленого дивосвіту планети. 

Добова ритміка зумовлена зміною дня і ночі, вона викликає 
характерний хід температури, вологості, фотосинтез і т. д. На
грівання гірських порід вдень і охолодження їх вночі створює 
ритм фізичного вивітрювання. Такий самий ритм властивий і 
процесам ґрунтоутворення. Бризи і гірсько-долинні вітри теж 
виникають під дією нагрівання й охолодження. З цієї ж причи
ни відбувається і "дихання" поверхневих шарів суходолу і гід
росфери. Життя рослин, тварин і людей також протікає в добо
вому ритмі. 

205 



Глава 6 

Річна ритміка легко виявляється в сезонному ході метеоро
логічних елементів, гідрологічних явищ (повені і паводки, ме
жень, льодостав і льодохід), ґрунтоутворювальних і екзоген
них процесах, міграціях риб і перельотах птахів, у зимовій і 
літній сплячці деяких тварин, у зміні зовнішнього вигляду 
рослин і т. д. 

Проте не слід розуміти ритмічність як просту повторю
ваність кожного наступного явища без його змін. Уже антич
ним вченим була відома істина, що в одну і ту саму річку не 
можна увійти двічі: в добовому ритмі сьогоднішній день не є 
простим повторенням учорашнього, а має у собі щораз щось 
нове. Те саме стосується й річних ритмів. Навесні, влітку, восе
ни, взимку кожного року повторюються ті самі сезонні проце
си, але тільки в загальних рисах. За цей час відбувається онов
лення зеленого вбрання природи, підростають дерева, утворю
ються нові нашарування на дні водойм тощо. У багатолітніх, 
вікових і багатовікових ритмах, які виявляються в коливанні 
клімату, в коливальних рухах земної кори, трансгресії та ре
гресії моря тощо, кожне наступне явище зумовлює постійне 
поступальне нагромадження прогресивних змін від простого 
до складного, від нижчого до вищого, від старого до нового. 
Проте поступальність розвитку не означає лише плавність цьо
го процесу. В ньому є як тривалі еволюційні так і короткочасні 
революційні періоди різних стрибків, коли кількість перехо
дить у нову якість. Вони разом і являють собою розвиток ма
теріального світу (природи) як одну з форм його існування. 

Легко помітити, що ритми різної тривалості процесів і явищ 
у природі накладаються один на одного, внаслідок чого змі
нюється характер їх перебігу. Саме тому ритмічність розвитку 
природи як один з важливих географічних законів ще недо
статньо вивчено. А пізнання цього закону відкрило б можли
вості для передбачення ходу географічних процесів на трива
лий час. Значення його для науки і практики величезне. 
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Атмосфера 

Контрольні запитання і завдання 

1. Який сучасний хімічний склад повітря? Як він зміню
вався з розвитком Землі? 

2. Яка вертикальна структура атмосфери? За якими озна
ками поділяють повітряну оболонку на різні висотні сфери? 

3. У чому полягає суть адіабатичних процесів нагрівання й 
охолодження повітря? 

4. Яке повітря при піднятті вверх швидше охолоджується 
— сухе чи вологе? 

5. Яка середня величина альбедо Землі? 
6. Які причини визначають нерівномірний розподіл атмо

сферного тиску на земній поверхні? 
7. Які причини викликають утворення повітряних мас і 

фронтів у тропосфері? 
8. Які основні напрями переміщення повітряних мас в ат

мосфері? 
9. Чому виникають місцеві циркуляції повітря? 

10. Чи має місце зональність у розподілі опадів? 
11. Де на земній кулі випадає найбільша середньорічна кіль

кість опадів? А в Україні? 
12. Визначте температуру повітря на висоті 3 км, коли на 

рівні моря у цій місцевості температура повітря досягає 
+24 °С. 

13. Що називають мусонами? 
14. Що називають пасатами? 
15. Що таке антициклон? 
16. Що називають температурною інверсією? 
17. Що таке атмосферний фронт? 
18. Дайте визначення атмосфери. Яка її верхня межа? 
19. Що таке бризи і яка головна причина їх виникнення? 
20. Які основні причини випадання атмосферних опадів? 
21. Чому в районі екватора постійно знаходиться область 

низького тиску? 
22. Назвіть типи повітряних мас. Дайте їм коротку характе

ристику. 
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23. Від чого залежить рівень сонячної радіації? : 
/ 24. Які причини утворення циклону? »г. ^ 
* 25. Які фактори визначають клімат України? 
Е 26. Які типи клімату характерні для території України? 
/ 27. Намалюйте схему розподілу тиску на поверхні Землі. По 
{ясніть фактори, які визначають загальні закономірності йоге 
розподілу. 

з 28. Які причини ритмічних змін клімату? 

7! І 
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Природні води Землі формують її гідросферу. Вона включає 
в себе Світовий океан, води суші (ріки, озера, сніговий покрив 
і льодовики), підземні і атмосферні води, а також воду живих 
організмів. Таке трактування гідросфери є найбільш правиль
ним, бо воно включає в себе не тільки накопичення самої води 
(снігу, льоду) на земній поверхні, а і взаємопов'язані з ними 
води у верхній частині літосфери і нижній частині атмосфери. 
Зауважимо, що під гідросферою інколи розуміють переривчас
ту водну оболонку земної кулі, розташовану на поверхні земної 
кори та в її товщі, яка представлена сукупністю океанів, морів 
і водних об'єктів суші. Але таке розуміння гідросфери є непов
ним, воно значно звужує справжні межі водної оболонки як 
однієї з найважливіших геосфер Землі. 

Загальний об'єм води в гідросфері становить близько 1390 
млн км3 при цьому на долю Світового океану припадає 96,4 % 
(табл. 5). Із загальної кількості прісних вод на Землі на рідку 
фазу припадає лише 29 %, решта — це, головним чином, твер
да фаза (лід). 

• Ж"- •''«ВОГраф.ч х ; ; м і ї Р -ШМ. 
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Таблиця 5. Запаси води на земній кулі 

Види природних 
вод 

Площа 

млн 
км2 

% пло
щі суші 

Об'єм, 
тис. км3 

Частка у світових запаса: 
від загаль
них запасів 

води 

від запасів 
прісних во; 

Вода на поверхні літосфери 
Світовий океан 
Льодовики та 
постійний сніго
вий покрив 
Озера 
в тому числі 
прісні 
Водосховища 
Вода в ріках 
Вода в болотах 

Вода уве 
Підземні води 
в тому числі 
прісні 
Підземний лід 
Зони багаторіч
ної мерзлоти 

361 

16,3 
2,1 

1,2 
0,4 

— 
2,7 

— 

11 
1,4 

0,8 
0,3 
— 

1,8 

1338 000 

25 800 
176 

91 
6 
2 

11 

рхній частині літосфери 
— 

— 

2,1 

— 

. 
— 

14 

23 400 

10 530 
— 

300 

96,4 

1,86 
0,013 

0,007 
0,0004 
0,0002 
0,0008 

— 

70,3 
— 

0,25 
0,016 
0,005 
0,03 

(на глибині до 2000 м) 
1,68 

0,76 
— 

0,022 

— 

28,7 
— 

0,82 

Вода в атмосфері і в організмах 
Вода в атмо
сфері 
Вода в організ
мах 

— 

— 

— 

— 

13 

1 

0,001 

0,0001 

0,04 

0,003 

Загальні запаси води 
Загальні запаси 
води 
в тому числі 
прісної _ 

1 388 000 

36 700 

100 

2,64 

_ 

100 
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Звертає на себе увагу асиметричність у розташуванні вод і 
уші на земній кулі: водами Світового океану вкрито 361 млн 
см2, тобто майже 3/4 поверхні нашої планети. Найбільш суттє-
ю вода переважає над сушею в Південній півкулі. Характерно, 
цо і на кожному з материків, обжитих людьми, водні ресурси 
юзподілені також вкрай нерівномірно. Наприклад, в Азії одні 
>айони дуже добре забезпечені водою (Східний Сибір, Далекий 
}хід, Південно-Східна Азія), а інші відчувають у ній гостру 
ютребу (Центральна Азія, Казахстан, Аравійський півос-
фів). 

Встановлено, що з плином часу відбувається перерозподіл 
юди в гідросфері, причому головними елементами в цій сис-
'емі виступають Світовий океан і льодовики. У міжльодови-
сові періоди льодовики тануть і збільшується об'єм води в оке-
інах. У льодовикові періоди відбувається зворотний процес: 
ітмосферні опади нагромаджуються в льодовиках, зменшую-
ш об'єм Світового океану. Ці зміни в агрегатному стані води 
:уттєво позначаються не тільки на морфології морських узбе-
>еж, а й значно впливають на еволюцію природи Землі в ціло
му та її окремих регіонів. 

Характерною властивістю гідросфери є її єдність і безпере
чність. Це зумовлено спільністю походження всіх видів при
надної води, тісним взаємозв'язком між її окремими ланками, 
юстійним переходом кожного з її видів у інший. Вода в геогра
фічній оболонці знаходиться в рідкому, газоподібному і твер-
(ому стані, що є однією із суттєвих причин регіональних особ-
швостей природи. Вода на Землі є універсальним розчинни-
сом, вона взаємодіє з абсолютною більшістю речовин, не 
(ступаючи з ними в хімічні реакції. Це забезпечує постійний 
•бмін речовин, наприклад між організмами і навколишнім се-
>едовищем, між сушею і океаном. 

Вода — це не тільки елемент природного середовища, а й ак-
'ивний геологічний та географічний фактор: вона є носієм ме
ханічної і теплової енергії, транспортує речовини, здійснює 
фозійно-акумулятивну роботу. Вода внаслідок своєї рухомості 
іідіграє найважливішу роль в обміні речовиною і енергією між 
•еосферами і різними географічними районами. 
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По-справжньому універсальна роль води в природі пояс
нюється її своєрідними і здебільшого аномальними фізичними 
і хімічними властивостями. Завдяки цим властивостям вода 
визначає не тільки всі процеси у водних об'єктах, а і багато 
особливостей кліматичних, метеорологічних і геоморфологіч
них процесів на Землі. 

Вода як один з найважливіших природоформуючих фак
торів має певні специфічні особливості. Так, усі тіла при пере
ході з рідинного стану в твердий ущільнюються, а лід, навпа
ки, стає легшим. Ця властивість має виняткове значення для 
живих організмів, що населяють гідросферу: лід через меншу 
питому вагу залишається на поверхні і, маючи погану тепло
провідність, перешкоджає промерзанню водної товщі. Так 
само й сніг захищає ґрунти від промерзання, а посіви озимих 
— від вимерзання. 

Максимальну густину прісна вода має при +4 °С. Тому у во
доймах на великих глибинах нагромаджується вода саме з та
кою температурою. Але температура, за якої вона досягає най
більшої густини, залежить від солоності: чим солоність біль
ша, тим нижча температура води з найбільшою густиною. При 
збільшенні солоності сповільнюється замерзання води. Темпе
ратура води найбільшої густини зменшується при збільшенні 
солоності повільніше, ніж температура її замерзання, і тільки 
при солоності +24,7 % вони збігаються. При подальшому збіль
шенні солоності температура води з найбільшою густиною за
вжди нижча від температури замерзання води. Це означає, що 
така вода, охолоджуючись, стає важчою і опускається, а з дна 
на поверхню піднімається вода більш легка і тепла. Внаслідок 
цього озера з високою солоністю довго не замерзають навіть 
при дуже низькій температурі, тоді як прісні озера швидко 
покриваються льодом. 

При замерзанні вода збільшується в об'ємі на 10 %. При цьо
му вона розширюється з такою силою, що розриваються навіть 
металеві труби, якщо вони були заповнені водою. У цьому по
лягає одна з причин інтенсивного фізичного вивітрювання 
гірських порід, що призводить до утворення в них тріщин і 
поступового дроблення матеріалу. 
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Вода має найбільший (за винятком ртуті) поверхневий на
тяг з усіх відомих рідин. Ця властивість дає можливість руху 
води в рослинах і розчинених у ній поживних речовинах на 
значну висоту. 

Теплоємність води з усіх відомих у природі тіл теж найбіль
ша (за винятком водню і рідинного аміаку). При цьому теп
лоємність води з підвищенням температури спочатку змен
шується і досягає мінімуму при ЗО °С, а потім знову зростає. 

Водне середовище зіграло дуже важливу роль у виникненні 
і розвитку життя на Землі. 

7.2. Кругообіг води 

Серед численних рис і особливостей гідросфери слід особли
во виділити рух. Гідросфера дуже динамічна. Рух є основою 
кругообігу води — грандіозного процесу обертання води в гео
графічній оболонці, який зв'язує всі природні води, розподіляє 
їх на планеті, забезпечує прісними водами рослин, тварин і лю
дей. З кругообігом води пов'язаний розвиток ерозійних про
цесів і розчленування поверхні Землі. 

Суть кругообігу така. Вода, випаровуючись із поверхні оке
ану і суші, поповнює атмосферу вологою. Внаслідок підняття 
повітря угору воно охолоджується, а водяна пара конденсуєть
ся, утворюються атмосферні опади, які випадають переважно 
у вигляді дощу і снігу. Дощові і снігові опади частково погли
наються ґрунтами, а вода, яка не встигає просочитися крізь 
землю, утворює поверхневий стік. Вона стікає зі схилів, зби
рається у вимивинах, балках і ярах в потоки, за розгалуженою 
сіткою яких потрапляє до рік. Але це лише частина материко
вого стоку — поверхневого. Ріки живлять підземні води внаслі
док просочування ґрунтових вод через товщу осадових порід. 
Частина найактивніших підземних вод виходить на поверхню 
у вигляді джерел або дренується ріками. Ріки найчастіше одер
жують постійний притік саме завдяки стійкому живленню під
земними водами. Води озер і морів, як і Світового океану в ці
лому, поповнюються також атмосферними опадами і річкови-
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ми водами. Таким чином відбувається безперервне відновлення 
вод, що були втрачені внаслідок випаровування з поверхні оке
ану або суходолу. 

Рушійними силами кругообігу води виступають сонячна 
енергія і сила тяжіння. Під впливом тепла відбуваються випа
ровування і активні висхідні переміщення водяної пари. За
трачена на випаровування енергія звільняється при конденса
ції вологи в атмосфері. Сила тяжіння є причиною падіння кра
пель дощу, течії рік, руху ґрунтових і підземних вод. 

Залежно від географічних просторів, які охоплює кругообіг 
води, його особливостей формування, розрізняють малий і ве
ликий кругообіги (рис. 20). Малий кругообіг відбувається за 

схемою: випаровування во
ди з поверхні океану — пе
ренесення водяної пари 
над океаном та її конден
сація — опади на поверх
ню океану. Великий кру
гообіг також бере свій по
чаток від випаровування 
води з поверхні Світового 
океану, але далі водяна 
пара і хмари переміщу
ються вітрами над аква

торією у повітряний басейн суходолу, де і відбувається конден
сація вологи і випадання атмосферних опадів. Цей процес є 
основним джерелом відновлення прісних водних ресурсів на 
Землі — найбільш цінних для життя людини. З часом перене
сена з океану на сушу вода повертається поступово назад з ма
териковим стоком, при цьому значні її обсяги витрачаються на 
випаровування і транспірацію рослин. Так завершується вели
кий кругообіг води. 

Кругообіги води в атмосфері розпочинаються не лише над 
океанами, а й над сушею. Якщо випаровування води відбу
вається з поверхні суходолу, а з утворених нею хмар опади па
дають назад на сушу, тоді такі переміщення вологи утворюють 
малий внутрішньоматериковий кругообіг. Протягом року 
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Рис. 20. Малий 
гообіги води 

і великий кру-
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внутрішньоматериковий кругообіг води може повторюватися 
багато разів, завдяки чому опади в окремих регіонах суходолу 
формуються переважно за рахунок континентальних вод. Де
яка частина атмосферної вологи, що має материкове похо
дження, переноситься повітряними течіями із суші на океан, 
тобто у зворотному до великого кругообігу напрямі. 

З річного водного балансу (табл. 6) видно, що малий круго
обіг охоплює майже в чотири рази більшу кількість води, ніж 
великий. Кількість випаровування й опадів однакова тільки 
для планети в цілому — близько 900—1000 мм. 

У середньому за рік на суші опади становлять 700—750 мм, 
випаровування — 460—500 мм, над океанами випадає більш 
1000 мм, але вимірювання опадів тут дуже нерегулярні. 

Потужна теплова машина, що приводиться в дію енергією 
Сонця, щороку піднімає з поверхні планети в атмосферу понад 
500 тис. км3 води, долаючи силу земного тяжіння. За наближе
ними підрахунками взимку в атмосфері знаходиться в серед
ньому 13 080 км3 води, а влітку — близько 14 540 км3. Це в сім 
разів більше, ніж міститься води в усіх ріках світу. 

Таблиця 6. Річний водний баланс Землі (за МЛ. Львович, 1986 p.) 

Елементи водного балансу 
Периферійна частина суші: 

опади 
річний стік 
випаровування 

Замкнена ("безстічна") частина суші: 
опади 
випаровування 

Світовий океан: 
опади 
притік річних вод 
випаровування 

Земна куля: 
опади 
випаровування 

Об'єм, км3 

106 000 
44 230 
61770 

7 500 
7 500 

411 600 
44 230 

455 830 

525 100 
525 100 

Шар, мм 

910 
380 
530 

238 
238 

1140 
120 

1260 

1030 
1030 
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А тепер порівняємо дві цифри: кількість опадів за рік (525 
тис. кмЗ) і загальну кількість води в атмосфері (13 тис. км3). 
Отже, кількість опадів за рік майже в 40 разів перевищує кіль
кість води в атмосфері. А це означає, що 40 разів на рік, або в 
середньому кожні 9 діб, вода в атмосфері повністю оновлюєть
ся, тобто кругообіг води в атмосфері є дуже динамічним. Так 
само визначають активність водообміну і в інших частинах гід
росфери. На основі проведених розрахунків можна зробити 
такі висновки. Досить висока поновлюваність вод властива не 
тільки для атмосфери, а й для рік — вони змінюються в серед
ньому через 19 днів. 

Особливо швидко водообмін відбувається в тілах живих 
організмів — лише за кілька годин. Разом з тим зміна вод у 
поверхневих шарах суходолу потребує десятків і навіть сотень 
років. Для повного водообміну в океанах необхідно близько 
3000 років. Ще повільнішим є обмін підземних вод, що знахо
дяться на великих глибинах літосфери. Дуже мала активність 
властива і полярним льодовикам, де водообмін здійснюється в 
середньому раз за 10 000 років. Чим менш активний водооб
мін, тим вища мінералізація вод (за винятком льодовиків, які 
віками зберігають прісні води в "законсервованому" морозами 
твердому стані). Найяскравіше це проявляється в глибинних 
підземних водах, які здебільшого мають високу солоність і 
часто є навіть розсолами. 

Кругообіг води на земній кулі — надзвичайно важлива особ
ливість гідросфери і природних умов у цілому. Він створює в 
глобальному, регіональному і місцевому масштабі основний 
механізм перерозподілу на Землі речовини та енергії, об'єднує 
в єдине ціле всі водні об'єкти. Кругообіг охоплює не тільки 
окремі ланки води, а і, взаємодіючи з літосферою, атмосферою 
і біосферою, тісно пов'язує їх між собою у складі географічної 
оболонки в єдине ціле. З усієї сукупності вод гідросфери, що 
беруть участь в малому і великому кругообігах, найрухливі-
шою є водяна пара в атмосфері. Утворені з неї опади очищають 
повітря від пилу і є досить чистими за хімічним складом. Ха
рактерно, що саме ними найчастіше "вмивається" вся природа 
Землі, вони відіграють вирішальну екологічну роль у дотри
манні санітарного стану і чистоти на поверхні планети. Круго-
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обіг води робить можливим життя на суші, відновлює на ній 
запаси прісних вод і забезпечує живлення більшості рік. У цьо
му кругообігу атмосфера виконує основну роль. Вона поглинає 
водяну пару, переносить її в повітряних потоках і знову пере
творює у воду, поливаючи земну поверхню дощами чи покри
ваючи снігом. 

7.3. Світовий океан та його поділ 

З космосу наша планета виглядає блакитною. Цей колір їй 
надають, разом з атмосферою, води океану, які за площею 
значно перевищують територію суші. Океанічні води покрива
ють майже 3/4 поверхні земної кулі. Усі разом океани названо 
Світовим океаном. 

Проте за рядом особливостей Світовий океан є складним 
утворенням, у якого різні частини водної товщі відрізняються 
між собою. Океаносфера розділяється в основному материка
ми, які посилюють відмінність океанів залежно від ступеня їх 
відокремленості. Здебільшого кожен з океанів має свої харак
терні течії, припливи і відпливи, вітри, температури, розподіл 
солоності, будову дна, рослинний і тваринний світ, іхтіофауну 
тощо. 

Відповідно до природних обрисів берегової лінії материків і 
фізико-хімічних особливостей режиму вод Світовий океан по
діляється на п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, 
Північний Льодовитий і Південний. Виділення Південного 
океану як самостійного викликало серед учених багато спорів, 
оскільки в нього відсутні будь-які помітні морфологічні або 
орографічні межі з південними частинами Тихого, Атлан
тичного та Індійського океанів. 

На цій підставі на Міжнародному гідрографічному конгресі 
в Монако у 1952 р. було прийнято рішення не виділяти Півден
ний океан у самостійний. Одночасно там же був "ліквідований" 
і Північний Льодовитий океан, який приєднали до Атлан
тичного океану як внутрішнє Полярне море. Проте не всі вчені 
світу погодилися з цим рішенням, і тому на багатьох картах 
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Північний Льодовитий океан фігурує як самостійний. Крім 
того, в деяких сучасних картографічних виданнях відновлено 
назву і Південного океану. 

Назва "Атлантичний океан" була введена у XVI—XVII ст. 
голландськими географами Г. Меркатором і Б. Вареніусом. 
Назву "Тихий океан" дав найбільшому з океанів планети 
Ф. Магеллан (1480—1521 pp.), який застав його під час першої 
навколосвітньої подорожі напрочуд спокійним. Дещо пізніше 
Тихий океан стали називати ще Великим, зважаючи на його 
гігантські розміри. Назва "Індійський океан" виникла в глибо
ку давнину спочатку для тієї його частини, яка знаходиться 
між Африкою та Індією. Поступово ця назва поширилася на 
всі водні простори від Африки до Австралії та від південного 
узбережжя Азії до берегів Антарктиди. 

Водна товща океанів у вертикальному розрізі неоднорідна. 
У Світовому океані виділяють батиметричні зони і області, які 
відрізняються за гідрологічним режимом, формуванням рельє
фу дна, динамікою фізико-географічних процесів. Ці зони од
ночасно є і біонімічними, оскільки в поширенні морських ор
ганізмів спостерігається зональність, зумовлена глибиною. 

Біля берега умовно виділяють літораль, або прибережну 
зону, обмежену глибинами в декілька метрів. Вона затоплюєть
ся водою під час припливів і осушується при відпливах. Тут 
живуть своєрідні організми, здатні переносити періодичне ви
сушування і вплив хвиль прибою. Далі до глибини 200 м розта
шована сублітораль. Ця зона особливо багата життям, добре 
освітлена сонячними променями, постійно аерується і містить 
багато поживних речовин. Нижче, від 200 до 500 м, виділяють 
епібатіаль. Зазначені три зони моря часто об'єднують в одну 
під загальною назвою нерітової області. Розташовану далі до 
глибини 3 км область, називають батіальною, від 3 до 6 км — 
абісальною, а глибше 6 км — ультраабісальною. 

Моря у периферійних частинах океану, проникаючи в гли
бину суші, ізолюються від нього. Вони відрізняються будовою 
дна, солоністю і складом солей, температурними умовами, сис
темою течій. Залежно від ступеня ізольованості від океану, 
особливостей гідрохімічного і гідрологічного режиму, деяких 
інших географічних ознак виділяють моря внутрішні, напів-
відкриті, відкриті і міжострівні (С.В. Калесник, 1955 p.). 
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Внутрішні моря оточені майже з усіх боків сушею і 
з'єднуються з океаном або сусіднім морем однією або кількома 
протоками. Такими є, наприклад, Чорне, Азовське, Балтійсь
ке, Біле, Середземне, Червоне, Мармурове моря та ін. 

Напіввідкриті моря лише частково обмежені материками і 
відокремлені від океану чи сусідніх морів півостровами або 
групами островів, підводні продовження яких перешкоджа
ють вільному водообміну. До цієї групи належать моря Північ
не, Берингове, Охотське, Японське, Жовте, Східно-Китайське, 
Південно-Китайське, Андаманське, Карибське та ін. 

Відкриті моря розташовані по окраїнах материків і зберіга
ють вільний зв'язок з океаном, тому відмінності між ними не
значні. Такими є моря Баренцове, Карське, Лаптєвих, Східно
сибірське, Чукотське, Беллінсгаузена, Росса, Уеделла, Аравій
ське, Коралове та ін. 

Міжострівні моря оточені тісним кільцем островів або ост
рівних дуг. Від океану вони відрізняються власною системою 
течій, специфічною температурою, особливими видами риб і 
водоростей. Яскравими прикладами морів даного типу є 
Яванське, Сулавесі, Сулу, Банда, Філіппінське. 

Чим більше ізольоване море від океану, тим індивідуальні
ше воно за своїми географічними ознаками, різними режима
ми і живими організмами. 

7.4. Солоність і хімічний склад вод 

В гідросфері зосереджена величезна кількість солей — при
близно 5 • 1016 т. Сіллю океанів можна було б вкрити всю по
верхню планети шаром товщиною 45 м. Тверді речовини, роз
чиняючись у воді, розпадаються на іони. Тому морська вода — 
це іонний розчин із середнім її вмістом 35 %о (проміле). Це 
означає, що в і л такої води міститься 35 г солей. 

У морських водах виявлено щонайменше 67 різних хіміч
них елементів, але головними є хлор і натрій, в меншій кіль
кості — іони сульфатів, магнію, кальцію, калію, двовуглекис
лих солей. Ці елементи надають воді специфічного гірко-соло
ного смаку. 
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Існує кілька можливих джерел солей. Частина солей була 
вимита з порід морського дна. Значна кількість надійшла 
внаслідок дегазації магми при її остиганні. Важливе значення 
має виніс солей з суші ріками. Тут слід зазначити, що сольовий 
склад води в ріках істотно відрізняється від складу морської 
води. Річкова вода характеризується переважанням карбо
натів (80 % ) , а солоність її мізерна — в середньому близько 
0 ,146%. 

Солоність води в океанах коливається від 33 до 37 %о, але 
переважно вона становить 34—35 %о. У поверхневому шарі со
лоність може зменшуватися під впливом випадання атмосфер
них опадів, притоку прісної води з суші, танення льоду. Збіль
шується ж солоність внаслідок випаровування або в результаті 
утворення льоду, майже позбавленого солей. 

У розподілі солоності вод у відкритому океані спостеріга
ються певні закономірності. В екваторіальних широтах вона 
дещо понижена — поверхневі шари тут зазнають інтенсивної 
опріснювальної дії атмосферних опадів. У субтропічних і 
тропічних широтах солоність підвищена — тут випаровування 
переважає над опадами, а це збільшує концентрацію солей. У 
помірних широтах солоність близька до середньої. У високих 
широтах солоність знижується внаслідок танення морського 
льоду і стоку рік (в Північній півкулі). 

Солоність морів залежить від тих самих факторів, що й со
лоність океанів, але змінюється в значно більших межах. Так, 
у Чорному морі вона становить 15—23 %о, в Балтійському — 
З—20, в Середземному — 39, а в Червоному досягає навіть 40— 
42 %о. У відкритих морях солоність майже така, як в океані, з 
яким вони межують. 

І хоча кількість розчинених солей у водах морів може знач
но коливатися, але сольовий склад, співвідношення різних со
лей, що визначають їх солоність, скрізь на планеті однакова. 
Ця закономірність формулюється як властивість постійності 
сольового складу морських вод. Виняток становлять лише 
дуже опріснені води прибережних акваторій зі значним річним 
стоком. 

З глибиною солоність води помітно змінюється тільки у верх
ніх шарах. В цілому для Світового океану можна констатувати 
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деяке її підвищення з глибиною. При цьому хімічний склад 
води відзначається разючою постійністю. Вивчення давніх 
форм життя в океані показує, що склад води мало змінився за 
останні 600 млн років. 

Крім солей, в морській водах завжди наявні гази. Найпо
ширенішими з них є азот, кисень і вуглекислота. Азот є в оке
ані скрізь і майже в незмінній кількості. Кисень, який надхо
дить безпосередньо з атмосфери та в результаті процесів фото
синтезу, необхідний для морських організмів і для розкладу 
органічної речовини. Вміст кисню і вуглекислоти регулюється 
температурою поверхні океану: при підвищенні температури 
вони виділяються в атмосферу, при зниженні поглинаються 
водою з атмосфери. 

7.5. Циркуляція вод океаносфери 

Глибоке пізнання циркуляції вод є ключем до розуміння 
природи не тільки Світового океану, а і планетарних процесів, 
які протікають у географічній оболонці. Води океану перебува
ють у безперервному русі, з чим пов'язані їх обмін, пере
розподіл тепла, обриси берегів, циркуляція атмосфери та інші 
явища. Однією з найважливіших форм руху в океані є морські 
течії. Течії — це більш-менш правильні горизонтальні пере
міщення величезних мас води в певному напрямі на великі від
стані. Кожна течія захоплює порівняно неглибокий шар води, 
має відносно довжини невелику ширину і почасти нагадує 
ріки, що течуть у "берегах" з води. Розрізняють поверхневі і 
глибинні течії. Поверхневі течії найкраще вивчені, вони віді
грають основну роль у планетарному переміщенні вод і пере
розподілі тепла. 

Течії в океанах з'являються та існують під дією двох сил: 
тертя і сили тяжіння; відповідно вони поділяються на фрик
ційні та гравітаційні. Причин же, що породжують течії, може 
бути кілька: вітер, різниця густини, різниця рівнів, яка ство
рена атмосферним тиском, опадами, випаровуванням, припли
вами і відпливами, притоком води з рік тощо. Ці фактори при-
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водять у рух океанічні води. Якщо причини, що викликають 
поступальний рух води, діють короткочасно, то течії мають 
епізодичний строк існування — це тимчасові течії. Якщо ж 
визначальний фактор діє тривало, стійко, то утворюється так 
звана постійна течія. Такі течії забезпечують обмін вод між 
різними частинами океану, вони переносять тепло і холод, роз
чинені і завислі речовини, тобто здійснюють єдність Світового 
океану. 

На течії впливають не тільки ті сили, що їх викликають, а й 
сили вторинні, які проявляються разом з виникненням течії: 
сили внутрішнього тертя (в'язкість) і сила Коріоліса. Ці сили 
істотно впливають на течії, що існують. Сила тертя на межах 
течії гальмує її, поглинаючи частину кінетичної енергії водно
го потоку, а сила Коріоліса змушує потік відхилятися від свого 
напряму в Північній півкулі праворуч, а в Південній — ліво
руч. 

Основною причиною руху води в океанах є вітри, які своїм 
тертям і тиском на навітряну сторону хвиль змушують їх руха
тися. Так утворюються дрейфові вітрові течії — найбільш по
ширені течії в океані. Особливо добре вони проявлені в тропіч
них і екваторіальних широтах, де постійно дмуть пасати. 
Яскравим прикладом дрейфових течій є Північна і Південна 
пасатні течії в Атлантичному і Тихому океанах. В Індійському 
океані постійною є тільки Південна пасатна течія. Між пасат
ними течіями в протилежному їм напрямі, із заходу на схід, 
проходить міжпасатна протитечія, яка за походженням є стіч
но-компенсаційною. В Атлантичному океані вона проявляєть
ся не завжди чітко і до того ж на деякій глибині від поверхні. 
Компенсаційні течії мають вторинний характер, вони попов
нюють будь-який відтік води. 

Стічні течії виникають в результаті нахилу рівня моря, 
зумовленого притоком вод з інших районів або відтоком в інші 
райони моря під дією зовнішньої сили. Такі умови виникають, 
наприклад, внаслідок припинення вітру, який нагнав воду до 
берегів. Тому не випадково саме з Мексиканської затоки, куди 
пасати завжди наганяють велику кількість води, бере початок 
потужна стічна Флоридська течія, яка поступово переходить у 
Гольфстрім. 
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Близькими за походженням до стічних течій є стокові (граві
таційні), які утворюються в результаті нахилу рівня води, 
зумовленого приносом річних вод, випаданням атмосферних 
опадів або випаровуванням. Вони формуються в морях і океа
нах під дією сили тяжіння і мають, особливо в помірних і по
лярних широтах, певні сезонні особливості, які пов'язані із 
зміною кількості опадів і особливостями водного режиму рік. 

Окрему групу утворюють густинні течії, які виникають між 
акваторіями з різною густиною води. Відмінності в густині 
визначаються несхожістю температури або солоності, або тим і 
іншим разом. Наприклад, води Середземного моря більш со
лоні, а рівень моря дещо нижчий, ніж в Атлантиці. Тому через 
Гібралтарську протоку з Атлантики до Середземного моря ру
хаються по поверхні більш легкі води, а по дну з моря до океа
ну через ту саму протоку — більш Течії аналогічного 
походження є між Чорним, Мармуровим і Середземним, а та
кож Балтійським і Північним морями. 

Густинні течії існують не тільки між різними морями, а і в 
межах окремих акваторій, а також у Світовому океані в ціло
му. Найбільш загальні закономірності розподілу густини води 
на поверхні океану наступні: вона збільшується від екватора 
до 50—60° широти. Це пов'язано з тим, що головна роль у фор
муванні густини води при порівняно високій температурі на
лежить саме останній, в результаті інтенсивного випаровуван
ня води густина дещо зменшується у більш високих північних 
широтах внаслідок зменшення солоності. 

Оскільки в екваторіальній області Світового океану густина 
води менша, то її питомий об'єм більший, ніж у полярних об
ластях. Тому рівень води біля екватора трохи вищий, ніж у ви
соких широтах. Це змушує води рухатися в сторону нахилу, 
тобто від екватора до полюсів. У високих широтах внаслідок 
охолодження вод розвивається вертикальна циркуляція (кон
векція), що приводить до опускання холодних вод і переміщен
ня їх у глибинних шарах до екватора. Важливим є поділ оке
анічних течій з точки зору їх кліматичної ролі. Теплими вва
жаються течії, які приносять воду більш теплу, ніж вода того 
району, куди вони заходять. Як правило, це течії, які рухають
ся з низьких широт у високі. Холодні течії — це ті, в яких тем-
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пература води нижча, ніж температура води того району, куди 
вони заходять. Холодні течії завжди рухаються в напрямі від 
полюсів до екватора. Такими є, наприклад, Лабрадорська, 
Каліфорнійська, Перуанська і Бенгальська течії. 

Для характеристики основних напрямів руху вод у поверх
невому шарі введено поняття загальної циркуляції гідросфери. 
Загальна циркуляція гідросфери Світового океану — це в ос
новному шляхи горизонтального переміщення величезних мас 
вод за тривалий час. Цей глобальний рух морських вод здійс
нюється внаслідок дії вітру, перепадів атмосферного тиску, 
припливів і відпливів, змін рівня океану під дією стоку, опадів, 
випаровування, відмінностей в солоності і температурі вод 
тощо. Всі морські течії зазнають впливу сили Коріоліса, яка 
відхиляє їх вправо у Північній півкулі і вліво — в Південній. 

Незважаючи на різні причини походження течій, істотні від
мінності в температурі і несхожість за деякими гідрохімічни
ми показниками, в загальній циркуляції вод трьох найбільших 
на Землі океанів проявляються певні закономірності. Так, па
сатні течії беруть початок в області постійних вітрів. Течії в 
кожному океані, крім Індійського, утворюють по два замкне
них кільця, які оточують області субтропічних максимумів. 
При цьому рух вод в кільцях Північної півкулі здійснюється за 
годинниковою стрілкою, а Південної — навпаки. В Індійсько
му океані добре розвинене тільки південне кільце океанічної 
циркуляції. 

У субантарктичних водах переважаючі західні вітри утво
рюють найпотужнішу течію Світового океану — течію Захід
них Вітрів, яка єдиним рухомим поясом охоплює всю земну 
кулю. За рік вона переносить у 200 разів більше води, ніж усі 
річки планети. Через часту штормову погоду і величезні оке
анічні хвилі висотою до 26 м ці широти вважаються найбільш 
неспокійними в океані. Вони мають назву "ревучих сорокових 
широт" і "несамовитих п'ятдесятих широт". І нині ці широти є 
суворим випробуванням для морських мандрівників. 

Крім горизонтальних рухів водних мас в океанах є й верти
кальні переміщення. Вони відбуваються, наприклад, внаслі
док конвекції, зумовленої відмінностями в густині вод, або 
внаслідок апвелингу — "здування" поверхневих вод від берега 
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тривалими постійними вітрами. На заміну їм з глибини здій
маються більш холодні води. 

У відкритому океані вертикальні рухи води досить часто ви
никають внаслідок явищ конвергенції та дивергенції. У місцях 
конвергенції відбувається сходження поверхневих вод. Нако
пичення вод спричиняє їх опускання. Конвергенція має місце, 
наприклад, в центральних зонах субтропічних антицикло
нальних кругообігів, куди морські течії постійно наганяють 
надлишок води. Дивергенція — явище протилежне, коли від
бувається розходження вод, що спричинює підняття глибин
них вод на поверхню. Дивергенція найкраще виражена в цик
лональних системах кругообігів помірних широт та поблизу 
екватора на межі пасатних течій з екваторіальними проти
течіями. 

Отже, вся величезна маса води океанів перебуває в постійно
му русі, особливо в поверхневих шарах. Ці рухи води супрово
джуються постійним перерозподілом енергії та речовини в гео
графічній оболонці. 

На основі викладеного можна бачити наскільки багатогран
ні і складні процеси протікають у Світовому океані, як тісно 
пов'язана циркуляція його вод з атмосферними процесами, а 
також із твердою оболонкою — дном, берегом і суходолом. Оке
ан дає початок кругообігам води в атмосфері, він же завершує 
їх, приймаючи до себе перероблену на суші воду у вигляді ма
терикового стоку або повернену з атмосфери у вигляді опадів. 

7.6. Ріки 

Як помітив ще цар Соломон, ріки течуть до моря, але воно 
не переповнюється, хоч ріки течуть віками. Довго вчені не мог
ли пояснити цю загадку, і лише вимірювання кількості дощо
вих опадів і витрат у ріках, зроблені в XVII ст. Парро, Маріотті 
і Галлеєм, привели до створення концепції кругообігу води 
(А. Аллісон, Д. Палмер, 1984 p.). 

Річний стік є важливою і найбільш зримою частиною водно
го балансу Землі. Щорічно в ріках земної кулі спливає 
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38,8 тис. км3 води. Величина стоку залежить від фізико-гео
графічних умов території, і перш за все від співвідношення 
опадів і випаровування, форми опадів, рельєфу, наявності лісів 
і боліт. У забезпеченні постійності стоку рік дуже велику роль 
відіграє ґрунтовий стік. Усі зазначені фактори створюють до
сить строкату картину в розподілі річного стоку на окремих 
материках або регіонах. Так, річний стік однієї лише р. Ама
зонки у її нижній течії становить 6930 км3. Цієї води вистачи
ло б для 130 таких рік, як Дніпро. 

Площа, з якої річка та її притоки одержують воду, нази
вається водозбірним басейном. До найбільших у світі належать 
водозбірні басейни Амазонки (7,18 млн км2), Конго (3,82 млн км2), 
Міссісіпі з Міссурі (3,27 млн км2), Обі (2,97 млн км2), Лени 
(2,49 млн км2). Площа водозбірного басейну Волги 1,46 млн км2, 
Дніпра — 504 тис. км2. Найбільшу довжину мають ріки Ніл 
(з Кагерою) — 6671 км, Амазонка — 6437 км, Міссісіпі з Міс
сурі — 5971 км. Для порівняння: довжина Лени становить 
4400 км, Єнісею — 4092, Обі — 3650, Волги — 3531, Дніпра 
— 2201, Дністра — 1352 км. 

Кожна ріка — це природний водотік значних розмірів, який 
має чітко виражене і сформоване самим потоком русло. У кож
ній річці розрізняють витік, верхню, середню, нижню течії та 
гирло. Витоком називають те місце, де ріка бере свій початок. 
Це можуть бути джерела (Волга, Дністер), болота (Амазонка, 
Дніпро, Прип'ять), озера (Нева, Ангара, Ніл). Верхів'ям ріки 
називається її верхня течія, яка досить часто утворюється 
внаслідок злиття декількох потоків. У середній та нижній течії 
долини рік найкраще виражені, вони складаються тут з русла, 
заплави і кількох терас. Руслом називають ту частину долини, 
яка постійно заповнена водою. Заплава покривається водою 
тільки під час повеней або паводків. їх поверхня як правило 
рівна і вкрита молодими алювіальними (річковими) відклада
ми. При заглибленні русел внаслідок зниження базису ерозії 
утворюються тераси — сходоподібні уступи різної ширини, які 
тягнуться вздовж схилів прилеглої місцевості. Рахунок терас 
ведуть від сучасної заплави — перша, друга, третя і т. д. Кожна 
вища заплава старша за віком. У поперечному плані долини 
рік асиметричні. Основна причина цього — вплив сили Коріолі-
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са, внаслідок чого води в ріках Північної півкулі сильніше під
мивають правий берег, а в ріках Південної — лівий. Таку зако
номірність в морфологічній будові річкових долин вперше по
мітив російський учений XIX ст. Бер, ім'ям якого згодом і був 
названий цей закон природи. 

Усі ріки закінчуються гирлом — місцем їх впадіння до моря, 
озера, або іншої ріки. За будовою розрізняють два типи гирл 
— дельти й естуарії. Дельти (назва походить від грецької букви 
D, форма якої відповідає формі гирла в плані) утворюються в 
ріках, які приносять у гирла велику кількість піску і мулу. Де
льти деяких рік досягають величезних розмірів (наприклад, 
дельта Міссісіпі займає площу 150 000 км2, Лени — 45 000, 
Волги — 18 000, Дунаю — 5640 км2). Естуарії часто утворю
ються внаслідок затоплення і розширення русел рік. Могутні 
естуарії сформувалися в гирлах Амазонки, Єнісею, Обі. Різно
видністю естуаріїв є лимани, які утворилися внаслідок опу
скання суші і проникнення в гирла рік морських вод. Так ви
никли, зокрема, добре відомі причорноморські лимани Куяль-
ницький, Хаджибейський, Березанський, Бурнас таін. 

Морфологія річкових долин, рівень і кількість води в ріках 
та напрям їх стоку не є постійними. Так, ріка Сан, яка тече по 
території південно-східної Польщі, є зараз правою притокою 
Вісли, що несе свої води в Балтійське море. Але в дольодовико-
вий час води Сану стікали з Карпат в русло Дністра, звідси зго
дом потрапляли в акваторію Чорного моря. Сьогодні відомим і 
одночасно дуже повчальним є інший приклад. Ріки Амудар'я і 
Сирдар'я нині ледве досягають Аральського моря, куди вони 
впадають, бо значна маса їх вод використовується на зрошення 
посушливих земель. Через це і відбулося катастрофічне об
міління Аральського моря. Цікаво, що в давнину колись пов
новодна Амудар'я несла свої води до Каспійського моря. Наве
дені приклади свідчать про те, що долини рік знаходяться в 
безперервному розвитку під впливом як природних, так і ант
ропогенних факторів. 

Велику роль у житті рік відіграє характер їх живлення, 
який є визначальним для водоносності рік. Живлення рік за
лежить, головним чином, від кліматичних умов. Так, в еква
торіальному поясі основним є дощове живлення, в субарктич-
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ному — снігове (взимку — ґрунтове), а в помірному — змішане. 
Стік більшості рік планети має чітко виражений сезонний хід. 
Враховуючи особливості шляхів живлення і водного режиму 
рік, М.І. Львович розділив їх на ряд типів. У наведеній класи
фікації ріка належить до змішаного типу, якщо жодне з дже
рел не дає 50 % води; якщо одне з джерел дає від 50 до 80 % 
води, то річка має переважне живлення; якщо ж більше 80 %, 
то значення джерела оцінюється як виключне. 

1. Амазонський тип — живлення виключно дощове, перева
жає осінній стік (Амазонка, Конго). 

2. Нігерійський тип — живлення переважно дощове, пере
важає осінній стік (Нігер, Ніл). 

3. Меконгський тип — живлення виключно дощове, перева
жає літній стік (Меконг, Парана, Мараньон). 

4. Амурський тип — переважно дощове живлення, перева
жає літній стік (Амур, Вітім, Яна). 

5. Середземноморський тип — виключно або переважно до
щове живлення, виражений зимовий стік (Рур, Темза, ріки 
Південного берегу Криму). 

6. Одеріанський тип — переважає дощове живлення і весня
ний стік (Одра, Тиса, По, Огайо). 

7. Волзький тип — переважне або переважаюче снігове жив
лення, переважає весняний стік (Волга, Дніпро, Міссісіпі, То
бол, Тигр). 

8. Юконський тип — переважне або переважаюче снігове 
живлення, панує літній стік (Юкон, Колорадо, Вілюй). 

9. Нурінський тип — переважає снігове живлення і майже 
виключно весняний стік (Нура, Інгулець). 

10. Гренландський тип — живлення виключно льодовикове, 
стік влітку тимчасовий. 

11. Кавказький — переважне льодовикове живлення і літній 
стік (Кубань, Терек, Рона). 

12. Чилійський тип — переважно підземне живлення, стік 
рівномірний (ріки пустель Чилі). 

Всі ріки виконують велику роботу в перерозподілі енергії та 
речовини на поверхні Землі. Руйнівна робота води починаєть
ся з ударів дощових крапель об поверхню землі, що спричинює 
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розвиток поверхневої площинної ерозії. Збір води в тимчасові 
потоки в тальвегах, ярах, балках, руслах сприяє прояву ліній
ної ерозії. Ріки розмивають породи на своєму шляху, перено
сять розчинені речовини, мулистий матеріал, волочать по дну 
великі уламки гірських порід. Завдяки постійному тертю 
транспортованого матеріалу розміри алювіальних частинок в 
міру їх руху вниз по течії поступово зменшуються. 

Річкова ерозія руйнує гірські породи відповідно до їх міц
ності, створюючи в долині ріки різні ерозійні форми. До них 
належать тераси, пороги, водоспади, каньйони тощо. Ріки від
кладають транспортований матеріал, якщо зменшується швид
кість течії або збільшується ширина річки. У результаті утво
рюються алювіальні конуси виносу, передгірні алювіальні рів
нини, прируслові вали, русловий і заплавний алювій, тераси, 
дельти. 

Підраховано, що протягом року ріки виносять з материків 
10—20 км3 твердої речовини і 3,3 млн т розчинених речовин. У 
середньому за кожні 125 тис. років з материків змивається од-
нометровий шар. При таких темпах тільки водна ерозія здатна 
знівелювати материки за порівняно короткий строк — 100 млн 
років. Але материки існують вже мільярди років. Отже, актив
на їх ерозія компенсується підняттям земної поверхні, зумов
леним тектонічними процесами. 

Ріки є окрасою будь-якого ландшафту. Кожна ріка надає 
яскравих індивідуальних рис місцевості, через яку вона проті
кає: своєю шириною, будовою долини, звивістю, характером 
течії, кольором води, особливостями поширення заплавної 
рослинності тощо. Здавна люди полюбляли селитися поблизу 
русла ріки, де вони знаходили різноманітні щедрі дарунки 
природи: будівельні матеріали, багаті ґрунти, буйні соковиті 
трави, вдосталь прісної води, риби, можливість добре відпочи
ти. Якщо ріка судноплавна, тоді по ній здійснюються вантажні 
та пасажирські перевезення. В окремих випадках лише по рі
ках можливий лісосплав або доставка необхідних для населен
ня продовольчих та промислових товарів, палива (наприклад, 
до заполярних районів Сибіру, внутрішніх районів Амазонії). 
У будь-яких горах найбільш доступними є річкові долини. У 
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басейнах деяких великих рік (Тигр, Євфрат, Ніл, Янцзи, Ху
анхе, Інд, Ганг) виникли і розвинулися навіть цілі цивілізації. 
Київська Русь також до певної міри завдячує своїй світовій 
славі Дніпру, по якому проходив історичний шлях "із варяг у 
греки". Столиці більшості держав світу теж не випадково роз
ташовувалися на берегах водних магістралей. На ріках спору
джено тисячі гідроелектростанцій, які виробляють дешеву за 
собівартістю електроенергію, причому можливості і обсяги її 
вироблення з плином часу не зменшуються. 

Але ріки не тільки притягують до себе людей і приносять їм 
різні вигоди. Під час повеней і паводків вони стають дуже пов
новодними і загрозливими для населення, яке проживає на ни
зинних землях. Особливо великої шкоди завдають господар
ству катастрофічні повені: вода, коли виходить з берегів, стає 
страшнішою за вогонь. Русла рік часто є природними рубежа
ми, що обмежують поширення окремих видів флори та фауни, 
а іноді і ландшафтів у цілому. Значні ріки дуже перешкоджа
ють сухопутним зв'язкам населення, яке проживає на різних 
берегах. З цієї причини по ріках часто проходять адміністра
тивні границі і державні кордони, а ріка Урал розділяє навіть 
різні частини світу — Європу і Азію. 

Ріки часто називають блакитними артеріями планети. Вони 
й справді несуть величезні маси прісних вод у різні частини су
ходолу. Річні води мають дуже велике значення для життя лю
дей, вони надзвичайно необхідні для водопостачання міст і сіл, 
для побутових потреб, їх у великій кількості використовують у 
багатьох галузях промисловості та сільського господарства. В 
останні десятиріччя екологічний стан багатьох рік, проте, 
значно погіршився внаслідок інтенсивної господарської діяль
ності в їх басейнах. Це настійливо вимагає здійснення ком
плексних заходів для відновлення чистоти їх вод і охорони цін
них природних комплексів, що місцями збереглися ще в ма
льовничих річкових долинах. 
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7.7. Озера 

Озера — це внутрішні водойми суші з застійними або слабо-
протічними водами. Вони розташовуються в замкнених улого
винах. Озера займають на земній кулі близько 1,8 % площі 
суші, або 2,7 млн км2. Найбільше озеро на Землі — Каспійське 
море — має площу 393—200 км2. Найбільш високогірне озеро 
Хорпатсо розташоване в горах Тибету на висоті 5400 м. Найни
жчу відмітку має Мертве море — озеро, рівень якого нижче рів
ня Світового океану на 392 м. Найбільшим за запасами прісних 
вод є озеро Байкал — 23 000 км3, що становить 1/5 світових за
пасів поверхневих прісних вод. Байкал є і найглибшим озером 
світу — максимальна глибина в ньому становить 1620 м. 

Улоговини, в яких зосереджена озерна вода, за походжен
ням неоднакові. Розрізняють такі типи озер. 

Тектонічні озера мають лінійно витягнуту форму і дуже 
значні глибини. Вони приурочені до тектонічних розломів у 
земній корі і поширені в сейсмічно активних районах Землі. 
Таким шляхом утворилися озера Байкал, Телецьке, Великі 
Африканські, Мертве море та інші. 

Вулканічні озера утворилися в кратерах і кальдерах. Крате
ри вулканів мають лійкоподібну форму завдовжки до кількох 
кілометрів. Кратерними є улоговини деяких озер Камчатки, 
Індонезії, маари (кілька невеликих за розміром і глибиною 
кратерів), найпримітивніші вулкани Франції. Термін "кальде
ра" виник при описанні величезного заглиблення на Ка-
нарських островах, названого La Caldera, яке має більше 5 км у 
діаметрі й оточений висотами майже 1000 м. Зараз термін за
стосовується для позначення заглиблення на вершині вулкана, 
здебільшого круглої або овальної форми з крутими схилами. 

Льодовикові озера сформувалися на територіях, що зазнали 
зледеніння. Вони утворилися внаслідок льодовикової ерозії, 
або льодовикової акумуляції, як правило неглибокі, мають ви
тягнуту форму і орієнтовані в напрямі руху льодовика. Поши
рені у Фінляндії, на Кольському півострові, Карелії, Білорусії, 
на півострові Лабрадор. У горах льодовикові озера називають 
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карами. Це невеликі заокруглені пониження на схилах хреб
тів, вироблені сніжниками і льодовиками четвертинного зле
деніння. Карові озера зустрічаються на Памірі, Тянь-Шані, 
Кавказі і навіть в найбільш високогірній частині Українських 
Карпат — на масивах Свидовець і Чорногора. 

Заплавні, або старичні, озера — це замкнені водойми видов
женої форми, які відокремлені від основного русла ріки і мо
жуть з'єднуватися з ним ненадовго лише під час повеней. 

Лагунні озера формуються в прибережній зоні на місці неве
ликих заток, бухт, внаслідок їх відокремлення від моря піща
ними косами і барами. Озера такого походження зустрічають
ся на берегах Балтійського, Північного, Середземного і бага
тьох інших морів. В Україні такими є, зокрема, озеро Сасик і 
Саки. Лиманні озера утворюються в результаті опускання і за
топлення річкових долин морськими водами. Саме таким чи
ном утворилися численні озера на узбережжі Чорного та 
Азовського морів. Найбільшим з них у нашій країні є озеро Ял-
пуг. Проте лимани і лагуни гідрологи частіше відносять не до 
озер, а розглядають як частини гирлових областей рік або 
морських акваторій. 

Обвальні, або загатні озера зустрічаються в гірських райо
нах і передгір'ях. Утворюються внаслідок обвалів величезних 
мас гірських порід у вузькі долини бурхливих потоків і річок. 
Такі явища мають місце під час сильних землетрусів або є ре
зультатом тривалих рясних дощів. Обвали гірських порід ство
рюють часом значні загати в долинах рік, вище яких нагрома
джується вода. Так, в 1911 р. на Памірі гігантський обвал 
гірських порід поховав під собою кишлак Усой разом з його 
жителями, утворивши в долині ріки Мургаб греблю завширш
ки 5 км і заввишки 600 м. Вище греблі внаслідок нагромадження 
води утворилося Сарезьке озеро довжиною 70 км, шириною 
400 км глибиною 505 м. До цього типу належить ще ряд озер 
Паміру, Тянь-Шаню, Гімалаїв, Кавказу. Серед них дуже відо
мим є озеро Ріца — надзвичайно мальовниче озеро в Кавказь
ких горах, яке приваблює до себе тисячі туристів і відпочиваю
чих на Чорноморському узбережжі. В Україні до цього типу 
озер належать Синєвір, яке знаходиться в Карпатах на висоті 
989 метрів. Місцеві жителі називають цю блакитну перлину 
гір "морським оком" через значну глибину і невелику площу. 
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Карстові озера поширені в областях, де достатньо легкороз
чинних гірських порід — вапняків, гіпсів, доломітів. Тривале 
їх розчинення водами призводить до утворення порівняно гли
боких але незначних за площею кількох улоговин. Тут же час
то зустрічаються провали, зумовлені вимиванням і виносом 
ґрунтовими водами порід, що залягають нижче. До карстових 
належать озера Ельтон і Баскунчак, Орхидське і Преспа на 
Балканах, Шацькі озера на Волині, а також, можливо, озера 
Мічиган, Онтаріо та ін. У деяких карстових печерах, напри
клад Кунгурській, Афонській, утворилися підземні озера. 

Термокарстові озера виникають в районах поширення бага
торічної мерзлоти в результаті її відтаювання і подальшої про
садки ґрунту. Ці невеликі за площею і глибиною озера зустрі
чаються в тундрі і тайзі. 

Суфозійні улоговини утворюються від просадки ґрунту 
внаслідок виносу ґрунтовими водами розчинних, а також му
листих частинок верхніх шарів кори вивітрювання. Суфозій
ними є котловини багатьох озер степової зони Західносибірсь
кої рівнини і Центральної Азії. 

Органогенні улоговини виникають на сфагнових болотах, 
коралових островах. Причиною їх утворення є нерівномірне 
наростання мохів у першому випадку і поліпів — у другому. 
Озера даного типу зустрічаються на території Західного Сибіру 
і островах Полінезії. 

Еолові озера утворюються на місцях дефляційних знижень 
— улоговин видування. Характерні для аридних районів зем
ної поверхні. 

Штучні озера — водосховища, ставки — створюються з ме
тою покращення водопостачання населених пунктів і про
мислових об'єктів, для забезпечення водою зрошувальних зе
мель. За своїми розмірами багато з них не тільки не поступаєть
ся природнім озерам, а й досить часто є більшими за них. 

За водним режимом озера поділяються на стічні та безстіч
ні. Перші з них скидають частину річного стоку, що надходить 
в них, униз за течією (як приклад можна навести такі озера, як 
Байкал, Онезьке, Ладозьке і багато інших). Частковим випад
ком стічних озер є проточні озера, через які здійснюється тран
зитний стік ріки (до числа таких водойм належать озера Чуд
ське, Зайсан, Сарезьке). 
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Безстічними вважаються озера, які отримують стік ззовні, 
витрачають його лише на випаровування, інфільтрацію та 
штучний водозабір, не віддаючи нічого в природний або штуч
ний водотік. Інакше кажучи, з таких водойм поверхневий стік 
відсутній (Каспійське й Аральське моря, озера Іссик-Куль, 
Балхаш). 

Більшість озерних улоговин заповнена прісними водами. 
Деякі озера, як наприклад, Каспійське море, колись з'єдну
валися з океаном, тому вони містять реліктову морську воду. 
Солоними є також деякі внутріконтинентальні озера, особливо 
в умовах сухого і жаркого клімату, що пояснюється сильним 
випаровуванням води або надходження з надр Землі розсолів і 
вод з підвищеною концентрацією солей. 

Води озер за ступенем мінералізації поділяють на прісні із 
вмістом солей до 1 г/л, солонуваті — від 1 до 25 г/л, солоні — 
більше 25 г/л. Озера з солоною і солонуватою водою поширені 
в Казахстані, Прикаспії, на узбережжях Азовського і Чорного 
морів, на Західносибірській рівнині і в Забайкаллі. Є вони і на 
інших материках. Найбільш солоні озера світу — Велике Соло
не (265,5 %) і Ельтон (291 % ) . 

Озера мають різнобічне географічне значення. Вони вплива
ють на клімат прилеглих районів. Розмір цього впливу визна
чається величиною водної поверхні. Випаровування з водної 
поверхні позначається на вологості повітря приозерного райо
ну. На берегах великих озер виникають рухи повітря з добовою 
періодичністю — бризи. Змінюється тепловий режим приозер
ної місцевості: літо тут в цілому дещо прохолодніше, а зима — 
трохи тепліша, ніж на більш віддаленій території. Озера досить 
часто є базисом ерозії для рік, які до них впадають. Зниження 
в озерах рівня води посилює ерозію в басейні ріки, а підвищен
ня, навпаки, сповільнює її прояв. Таким чином, вплив озер на 
рельєф поширюється на значну відстань і помітно перевищує 
площу самого озера. Режим і водність рік, які беруть початок з 
озер або протікають через них, менше залежать від особливос
тей в розподілі опадів за сезонами і роками. Інколи впливом 
озера обумовлено і незамерзання рік, хоча взимку над їх рус
лом "хрускотять" морози. 
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7.8. Підземні води 

Уся вода, що залягає нижче земної поверхні, дна водойм та 
водотоків, називається підземною. Вона проникає в земну кору 
на глибину 12—14 км. Вода заповнює тріщини та пори у шарах 
гірських порід, а також є складовою частиною значної маси 
гірських порід і мінералів. Глибинна магма теж містить певну 
кількість води. 

За походженням підземні води поділяють на інфільтрацій
ні, седиментаційні, конденсаційні і магматичні. 

Інфільтраційні води утворюються при інфільтрації (просо
чуванні) в ґрунт атмосферних опадів та інших поверхневих 
вод. Вони особливо поширені у верхніх горизонтах земної кори, 
де відбувається інтенсивний водообмін. До цього типу нале
жать прісні підземні води, що використовуються для водопо
стачання. 

Седиментаційні води утворюються в процесі осідання від
кладів на дні водойм. Так, вологість морського мулу в придон
них шарах досягає 80 %. Проте цей процес дуже повільний, до 
того ж при ущільненні морських відкладів вони втрачають 
значну кількість води. 

Конденсаційні води утворюються при конденсації водяних 
парів у ґрунтах. Хоча вони мають обмежене значення, в окре
мих випадках, як наприклад, в пустелях, конденсаційним во
дам належить основна роль в поповненні підземних вод. 

Магматичні води виділяються з остигаючих лав магми. 
Вперше їх охарактеризував у 1902 р. Е. Зюсс. Він назвав їх 
ювенільними (лат. juvenilis — юний). Питання про джерела 
магматичних вод є дискусійним. Вважають, що при русі магми 
до поверхні вона може поглинати води різного генезису. 

Вода зустрічається в земній корі в твердому, рідкому і газо
подібному станах. У вигляді льоду вона знаходиться в поверх
невих шарах тільки тих районів планети, де середньорічні тем
ператури нижчі 0 °С. В основному вода знаходиться в надрах 
Землі в рідкому та газоподібному станах. Розрізняють декіль
ка видів води в ґрунтах і гірських породах. 
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Кристалізаційна вода входить до складу кристалічних реші
ток мінералів. Прикладами можуть бути гіпс, лімоніт, міра
біліт. 

Гігроскопічна вода охоплює дуже тонкою плівкою поверх
ню зерен мінералів, гірських порід, структурних агрегатів 
ґрунту. Утворюється шляхом осідання водяних парів з повітря 
і випаровується тільки при їх сильному нагріванні. 

Плівкова вода утворює на поверхні зерен мінералів і про
дуктах вивітрювання гірських порід більш товстий шар, вода в 
ньому може переміщуватись під впливом молекулярних сил. 

Капілярна вода займає тонкі пори розміром до 1 мм. Утри
мується в них силами поверхневого натягу, в цілому є малору
хомою. Найбільш поширена в глинах, суглинках і супісках. 

Гравітаційна вода заповнює великі пори розміром більше 
1 мм. Вона здатна переміщатися від вищезалягаючих горизон
тів до нижчезалягаючих під впливом сили тяжіння. її ще нази
вають вільною. 

За умовами залягання підземні води поділяються на верхо
водку, ґрунтові, надпластові і міжпластові. 

Верховодка — поверхневий шар. Відзначається малою тов
щиною (1—2 м) і значною мінливістю рівня, найкраще вираже
на великими лінзами над водотривкими або слабо водопроник
ними породами. В посушливий час може зникати повністю. 

Ґрунтові води заповнюють пори і пустоти в ґрунтах і гірських 
породах. Вони знаходяться неглибоко від поверхні і меншою 
мірою залежать від кліматичних умов місцевості — температу
ри, кількості атмосферних опадів. Ґрунтові води мають винят
ково важливе значення для забезпечення рослин вологою, ви
користовуються для зрошення та в побуті. 

Надпластові води відрізняються від верховодки більш знач
ним поширенням і достатньою вираженістю в усі сезони року. 
Широко використовується для питних цілей. 

Міжпластові води знаходяться у водоносних шарах між дво
ма водотривкими шарами. За характером напору ці води поді
ляються на безнапірні і напірні. Останні називають артезіансь
кими (походить від назви провінції у Франції Артезіа, де вони 
вперше були описані). Вони найчастіше приурочені до шарів, 
що синклінально залягають (тобто вигнуті донизу) і тому зна-
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ходяться під постійним тиском. Якщо в цьому місці пробурити 
свердловину, то вода сама буде виливатися або навіть фонтану
вати. Структури, що включають декілька горизонтів ар
тезіанських вод, називають артезіанськими басейнами. Вони 
нерідко займають значні площі. Так, площа Московського ар
тезіанського басейну становить 300 тис. км2, а Дніпровсько-
Донецького — 350 тис. км2. Найбільшим у світі є Західносибір
ський артезіанський басейн площею 3 млн км2. Великі ар
тезіанські басейни відкриті на території Австралії і навіть на 
півночі найбільшої пустелі світу — Сахари. Артезіанські води 
у верхніх пластах земної кори, як правило, прісні і дуже чисті, 
тому вони широко використовуються для водопостачання міст 
і сіл та для зрошення. 

Артезіанські води в деяких випадках мають високу темпе
ратуру. Води, що мають температуру 37—42 °С, називають тер
мальними, більше 42 °С — гарячими. Гарячі підземні води зна
ходять все більше застосування при опаленні житлових будин
ків, виробництві електроенергії. Дармове природне тепло вод 
уже частково використовується в Ісландії, на Камчатці. Не 
виключено, що і термальні води Закарпаття теж скоро розши
рять сферу свого практичного застосування. 

З глибиною рух вод сповільнюється, вони стають все більш 
солоними і поступово перетворюються в розсоли, де концент
рація солей перевищує 50 г/л. Хімічний склад підземних вод 
залежить від складу гірських порід, з якими вони контакту
ють. З катіонів найчастіше зустрічаються Н+, Na+, K+, Mg2+, 
Са2+, Fe2+, Fe3+; з аніонів — ОН", СГ, HCO^.CO^.SOf. Крім 
того, в розчиненому стані у воді знаходяться гази: С02, 02 , Н2, 
СН2, Н2 та ін. Від хімічного складу вод і температури залежить 
їх розчинювальна здатність. Оскільки температура вод з гли
биною зростає, вони, як правило, більш насичені різними со
лями і речовинами. 

Підземні води, які виявляють бальнеологічний вплив на ор
ганізм людини, називають мінеральними. Вони поділяються 
на вуглекислі (такими є, наприклад, кавказькі боржомі, нар
зан); сульфідні або сірководневі (наприклад, води Мацести); 
залізисті і миш'яковисті, (мінеральні води Кавказу, Закарпат
тя, Уралу та інші), а також бромисті і йодисті; води з великим 
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вмістом органічних речовин (води Трускавця і Східниці); радо
нові води (Немирів, П'ятигорськ, Цхалтубо) таін. 

Прісні підземні води мають дуже важливе господарське 
значення. Вони належать до тих природних ресурсів, від яких 
залежить життя населення земної кулі, їх використовують 
для водопостачання населених пунктів, в сільському госпо
дарстві і промисловості. Неоціненну роль ці води відіграють в 
живленні різноманітного рослинного світу, вони незамінні як 
джерело пиття для всього живого на нашій планеті. Роль води 
в ґрунті академік Г.М. Висоцький (1962 р.) порівнював з рол
лю крові в живому організмі. З цим визначенням не можна не 
погодитися. 

7.9. Болота 

Болота — це надмірно зволожені із застійним водним режи
мом ділянки землі, на яких відбувається нагромадження ор
ганічної речовини у вигляді нерозкладених решток рослин
ності. До боліт належать торфовища, заболочені ліси, луки, 
ділянки тундри та інші перезволожені землі. 

Болота виникають, головним чином, у зв'язку із заболочу
ванням суші і шляхом заростання (заболочування) водойм. 

Заболочування суші властиве природним регіонам земної 
кулі. Воно відбувається при надмірному зволоженні, сприят
ливих геоморфологічних умовах (в зниженнях і улоговинах 
рельєфу), які створюють передумови для застійного водного 
режиму і нагромадження органічної речовини. 

Виділяють два основних типи заболочування суші: затоп
лення і підтоплення території. Затоплення території може бути 
викликане двома причинами. По-перше, переважанням опадів 
над випаровуванням в умовах слабкого дренажу ґрунтів. Так 
найчастіше утворюються болота в тропічних лісах і тундрі, ін
ших природних зонах. По-друге, затопленням території по
верхневими водами в умовах низовинного рельєфу прилеглої 
місцевості. Так утворюються болота на берегах рік, озер і морів. 
Підтоплення території звичайно пов'язане з підвищенням рів-
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ня ґрунтових вод, викликаного якими-небудь штучними захо
дами: спорудженням водосховищ і доріг, надмірним зрошен
ням тощо. 

Заростання або заболочування водойм властиве в основному 
умовам помірного і теплого клімату. Воно зазвичай починаєть
ся з берегів. На дні водойми відкладаються глинисті частинки, 
осідають рештки водних організмів, які в сукупності утворю
ють органічний мул — сапропель. Водойма міліє, в ній поселя
ються вищі рослини. Неповний розклад рослинних решток 
приводить до утворення торфу. Поступово водойма перетво
рюється в болото. 

Болота поширені на Землі у різних природних зонах. За
гальна площа боліт на земній кулі дорівнює 3,5 млн км2, або 
близько 2,4 % площі суші. В них зосереджено приблизно 12 тис. 
км3 води, або 0,03 % прісних вод гідросфери. Найбільш заболо
чені материки — Південна Америка і Євразія. 

За комплексом геоморфологічних, гідрологічних і геобо
танічних ознак болота поділяють на три типи: низинні, пере
хідні і верхові. 

Низинні болота звичайно мають вигнуту або плоску поверх
ню, яка сприяє застійному характеру водного режиму. Утво
рюються вони в пониженнях рельєфу. До низинних боліт нале
жать також заплавні і притерасові болота, болота в дельтах рік 
(так звані плавні з густими заростями очерету). 

Найважливіші особливості низинних боліт зумовлені не
глибоким заляганням рівня ґрунтових вод, переважанням у 
водному живленні поверхневих і ґрунтових вод — постачаль
ників мінеральних біогенних речовин. Часто поблизу таких 
боліт знаходиться водойма або водотік. Характерною рисою 
низинних боліт є євтрофні рослини, вибагливі до мінеральних 
речовин. Серед таких рослин — вільха, береза, інколи ялина, 
осоки, очерет, рогоза. 

Верхові болота живляться переважно атмосферними опада
ми, бідними на мінеральні біогенні речовини. Для верхових 
боліт характерні оліготрофні рослини, невибагливі до міне
ральних речовин. Це перш за все сосна, вереск, сфагнові мохи. 
Утворюються верхові болота звичайно на вододілах, а також в 
інших місцях внаслідок еволюції низинних боліт. 
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Проміжне положення займають перехідні: болота з плоскою 
або слабовипуклою поверхнею і мезотрофною рослинністю (по
мірного мінерального живлення). Найбільш типові рослини 
таких боліт — береза, іноді сосна, осоки, сфагнові мохи. 

Географія верхових боліт більш обмежена у порівнянні з ни
зинними. Основна область їх поширення знаходиться в лісо
степу і тайзі. Південніше вони зустрічаються рідше, а далі і 
зовсім зникають, оскільки мала вологість повітря і мінералізо
вані ґрунтові води перешкоджають розвиткові сфагнових 
мохів, характерних для верхових боліт. Вже на півдні зони мі
шаних лісів переважають перехідні болота. 

У зонах з аридним і семиаридним кліматом зустрічаються 
лише невеликі плями низинних боліт, і то переважно по запла
вах рік. Провідна роль серед перезволожених ґрунтів тут пере
ходить до солончаків. Особливість солончаків — наявність у 
поверхневому шарі легкорозчинних солей (від 1 % і більше). 
Вони утворюються в результаті випаровування мінералізова
них ґрунтових вод, які неглибоко залягають. Нині досить час
тими стали вторинні солончаки, які виникають на зрошуваних 
і недостатньо дренованих полях. 

Рослинність солончаків бідна, але своєрідна. Тут можуть рос
ти тільки галофіти — види, що пристосовані до засолених ґрун
тів. Багато з них є сукулентами з м'ясистим стеблом і листям. 
Найчастіше тут ростуть солянки, солерос, сарсазан, сведа. 

Сьогодні значна частина боліт осушена і використовується у 
сільському та лісовому господарстві. Торфові болота дають си
ровину для палива (торф), виготовлення теплоізоляційних 
плит, одержання кормових дріжджів, органічних добрив та ін. 
Для збереження окремих боліт і болотних масивів у природно
му стані здійснюються заходи щодо їх охорони. 

7.10. Льодовики 

Льодовики — це величезні маси природного рухомого льо
ду, які утворюються внаслідок нагромадження, ущільнення і 
перекристалізації багаторічних твердих атмосферних опадів. 
Льодовики вкривають близько 11 % (16,2 млн км2) поверхні 
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суші; 98,5 % цієї площі, або майже все сучасне зледеніння, 
припадає на Антарктиду, Гренландію і острови Північного 
Льодовитого океану, решту 1,5 % займають гірські льодовики. 
Найбільшої товщини досягають льодовики в Антарктиді — до 
4200 м. У горах вони мають значно менші розміри, які лише 
місцями перевищують сотні метрів. 

Утворення льодовиків пов'язують з хіоносферою. Так нази
вають оболонку холоду або морозну сферу, що оточує всю Зем
лю, в якій є можливим постійний позитивний баланс твердих 
опадів. Нижня межа цієї оболонки в основному збігається з 
кліматичною сніговою лінією — рівнем, на якому кількість 
твердих опадів дорівнює витратам на їх танення. Нижче цієї 
границі снігу надходить менше, ніж витрачається, а вище від 
неї за наявності твердої поверхні може відбуватися нагрома
дження снігу і поступове перетворення його у фірн і глетчер. 
Вони характеризують різні стадії ущільнення снігу і льоду. 
Сніг з часом перетворюється в зернистий лід — фірн, а 
останній під впливом тиску шарів, що залягають вище, пере
творюється в суцільну склоподібну масу — глетчерний лід. 
Підраховано, що на утворення 1 м3 глетчерного льоду витра
чається приблизно 11м 3 снігу. Область, де відбувається пере
творення снігу в лід, називається областю живлення. 

У разі відсутності в межах хіоносфери суші або льодової 
поверхні нагромадження снігу, а отже, й утворення льоду не 
відбувається навіть тоді, коли з хмар постійно випадають 
тверді опади. Тому нижня снігова лінія в середніх і низьких 
широтах не скрізь виражена. Положення ж її у високих горах 
визначається не тільки географічним положенням, а і кіль
кістю опадів: чим більше випадає твердих опадів, тим три
валіше вони танутимуть, тому рівень нижньої снігової лінії 
тут знижується. І навпаки — якщо снігу випадає мало, ниж
ня межа поширення снігу піднімається угору. Саме внаслідок 
такої нерівномірності в розподілі опадів нижня снігова гра
ниця розташована над екватором ближче до земної поверхні, 
ніж та, що розташована над тропіками. її висота в горах зале
жить також від експозиції схилів та особливостей орографії. 
В узагальненому виді хід нижньої снігової лінії на землі зоб
ражено на рис. 21 . 
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Рис. 21. Висота снігової лінії 
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Що ж стосується верхньої снігової лінії, то спостерігати її 
положення на земній поверхні ніде не можна, бо вона вище 
будь-яких нині існуючих гір. Але в атмосфері верхня межа без
умовно наявна, адже з підняттям угору кількість опадів змен
шується і на певній висоті з повітря може виділитися лише мі
зерна їх кількість, яка легко випаровується навіть при існую
чих тут низьких температурах. 

Оскільки положення і висота материків з часу останньої 
льодовикової епохи істотно не змінилися, стає очевидним, що 
зледеніння залежить безпосередньо від кліматичних умов. 
Зміни клімату були періодичними. За останні 20 млн років від
булося чотири головних наступання і відступання льодовиків. 
Так, на території Східноєвропейської рівнини збереглися слі
ди — це головним чином специфічні моренні відклади — Ок-
ського, Московського, Дніпровського і Валдайського зледенінь. 
Максимальним з них було Дніпровське, під час якого льодовик 
досяг, зокрема, районів, де нині розташовані міста Ковель, 
Рівне, Житомир, Київ, Чернігів, а по долині Дніпра його "язик" 
проник ще південніше — до широти Дніпропетровська. 

Для того щоб почався холодний льодовиковий або теплий 
міжльодовиковий період, необхідні незначні зміни клімату з 
пониженням або підвищенням температури лише на кілька 
градусів. Тому заслуговують на увагу гіпотези, які пояснюють 
розвиток зледенінь в умовах слабких коливань клімату земни
ми або позаземними причинами. 

До земних належать причини, що призводять до зменшення 
кількості сонячного тепла, яке досягає Землі, або зумовлюють 
зміни в розподілі тепла на її поверхні. Так, загальне планетар
не похолодання клімату може бути викликане зменшенням 
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прозорості атмосфери внаслідок попадання в повітря великої 
кількості вулканічного попелу. Зменшення кількості тепла, 
яке утримується Землею, може бути пов'язане зі зміною вміс
ту в атмосфері вуглекислого газу. Між іншим, сучасне потеп
ління клімату нерідко пояснюють саме збільшенням вмісту 
вуглекислого газу в повітрі. Регіональні зміни в розподілі теп
ла на поверхні Землі пов'язані перш за все зі змінами напряму 
руху океанічних і повітряних течій. 

Нині більшість учених віддає перевагу позаземним причи
нам зледенінь, їх пов'язують з коливанням сонячної актив
ності або зі змінами положення Землі відносно Сонця. 

Причини зледенінь ще до кінця не з'ясовані, але вони викли
кають великий інтерес у людей, бо їх життя суттєво залежить 
від клімату. Ми живемо у відносно сприятливий період розвит
ку нашої планети. Але загроза наступання льодовиків, які вкри
ли б великі площі родючих земель і відтіснили б людей з їх об
житих місць, існує. З іншого боку, коли б розтанули гігантські 
льодовики Антарктиди і Гренландії, то рівень води в океанах 
піднявся б на 60 м. В результаті цього з лиця Землі зникли б 
значні низинні території разом з багатьма великими містами. 

Вивчення сучасного зледеніння Землі показало, що за мор
фологічними і динамічними особливостями доцільно розрізня
ти два типи льодовиків: гірські та покривні. В гірських льодо
виках напрям руху і форма зумовлені рельєфом земної поверх
ні, їх ще називають льодовиками стоку. Здебільшого для них 
характерні довгі язики, в які, як у річку, впадають льодовики-
притоки. Рекордсменом щодо довжини є льодовик Беринга на 
Алясці завдовжки 220 км. Швидкість руху гірських льодови
ків — від 20 см до 3 м на добу. 

У покривних льодовиків (вони відомі ще як льодовики розті
кання) напрям руху і форма зумовлені розподілом живлення і 
витратою льоду, а не особливостями рельєфу. Найбільший з 
них — льодовик Антарктиди. Він займає площу 13,9 млн км2. 

Середня товщина цього льодовика близько 1720 м, а макси
мальна досягає 4200 м. Завдяки наявності могутнього льодово
го панцира середня висота материка становить 2040 м, що май
же в тричі перевищує середню висоту решти континентів. Під 
дією своєї величезної ваги льодовий щит Антарктиди повільно 
— від 10 до 130 м за рік — сповзає в океан і, обламуючись, 

16* 243 



Глава 7 

утворює айсберги (Eisberg у перекладі з німецької означає 
"льодова гора"). їх довжина часом перевищує 300 км. Висота 
айсбергів доходить до 600—700 м, причому їх надводна части
на становить 1/5 підводної. 

Покривні льодовики поділяються на льодовикові куполи 
(випуклі льодовики товщиною до 1000 м); льодовикові щити 
(великі випуклі льодовики товщиною понад 1000 м і площею 
більше 50 тис. км2); вивідні льодовики (льодовики, що швидко 
рухаються і через які відбуваються витрати льоду покривних 
льодовиків. Вивідні льодовики звичайно закінчуються в морі, 
утворюючи плаваючі льодовикові язики, що дають початок 
численним айсбергам невеликого розміру); шельфові льодови
ки (плаваючі або такі, що частково спираються на морське дно; 
вони є продовженням наземних льодових покривів, рухаються 
з берега до моря і утворюють дуже великі айсберги). 

Гірські льодовики за своїми розмірами значно поступають
ся покривним. У помірних і низьких широтах ними вкрито пе
реважно найбільш піднесені ділянки гір. У залежності від міс
цеположення гірські льодовики поділяють на вершинні, схи
лові і долинні. Багато з них характеризуються підвищеною 
рухливістю, швидкість переміщення донизу деяких з них ста
новить 50—200 м у рік. При швидкому сповзанні льодовик 
може перегородити річкову долину. Так, дуже відомий на Па
мірі льодовик Ведмежий, який через кожні 10—15 років почи
нає рухатися, нерідко створював загрозливі для людей ситуа
ції. Тому за поведінкою цього льодовика, як і багатьох інших, 
ведуться регулярні спостереження. 

Льодовики відіграють велику роль у географічній оболонці. 
Вони істотно впливають на рельєф, кліматичні і погодні умови 
Землі. Завдяки їм утворюються моренні відклади, гострі гре
бені гір та інші характерні форми рельєфу. Льодовики жив
лять чистою водою численні ріки, які беруть початок з гір. 
Вони містять величезні запаси прісних вод, які так необхідні 
населенню в деяких регіонах планети. Зараз активно опрацьо
вуються проекти використання запасів прісних вод, зосере
джених в айсбергах. Передбачається, зокрема, буксирування 
плаваючих льодових островів до берегів тих країн, де відчу
вається гострий дефіцит прісних вод. 
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7.11. Багаторічна мерзлота 

Багаторічна мерзлота поширена в районах, де середні річні 
температури від'ємні, а атмосферних опадів дуже мало. У та
ких умовах ґрунти і гірські породи верхніх шарів земної кори 
практично постійно знаходяться в мерзлому стані. Мерзлотою 
на суші зайнято більш 21 млн км2, або 14 % площі. Найбільші 
масиви багаторічної мерзлоти знаходяться на території Росії 
(де вони займають близько 11 млн км2 — більше половини те
риторії країни), на Алясці і в Канаді. У Південній півкулі мерз
лота займає лише 1 млн км2. Є підстави вважати, що під льодо
виковим куполом Антарктиди, як і Гренландії, суцільного 
мерзлотного шару немає. 

За походженням багаторічна мерзлота є реліктом минулих 
льодовикових епох четвертинного часу. Потепління клімату в 
післяльодовиковий час зумовило відтаювання мерзлих порід і 
поступове скорочення ареалів їх поширення. Доказами цього 
процесу є острівний характер поширення багаторічної мерзло
ти, інтенсивний процес відтаювання, знахідки в товщі мерзлих 
порід вимерлих видів флори і фауни (наприклад, мамонтів). 

Проте не всі вчені погоджуються з цією точкою зору. Деякі 
дослідники вважають, що багаторічна мерзлота є сучасним 
явищем. На підтвердження вони наводять численні спостере
ження за виникненням мерзлоти на островах, які недавно утво
рилися в дельтах великих сибірських рік. Основною причиною 
формування мерзлоти є низькі температури під час тривалої 
малосніжної зими та короткочасного літа, коли лід не встигає 
розтанути і накопичується в ґрунті. 

Лід не тільки цементує частинки породи, а й, заповнюючи в 
них пори, розширює їх розміри внаслідок збільшення об'єму 
води при її замерзанні. Поступово в мерзлому ґрунті утворю
ються жили, клини, маси льоду неправильної форми і продов
гуваті лінзоподібні прошарки, які можуть досягати великих 
розмірів. Особливо сприятливі умови для формування великих 
лінз виникають на слабо дренованих землях, які виповнені 
торфом або підстилаються глинами. 
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В районах розвитку багаторічної мерзлоти утворюються 
специфічні структури ґрунту, в складі яких наявні торф'яні і 
кам'яні круги, полігональні тріщини, кам'яні гірлянди і сму
ги. Подібні структури, які утворилися під впливом кріогенних 
процесів, можна спостерігати на багатьох вершинах гір, хоча 
нині мерзлоти там немає. 

Кільцеві структури можуть утворюватися внаслідок як за
мерзання води, так і промерзання ґрунту. В першому випадку 
формуються переважно торф'яні круги, пов'язані з перемін
ним замерзанням і відтаюванням води, розривом ґрунтового 
шару і розсуванням його, а там, де відбулося відокремлення, 
виникають морозобоїні тріщини. Другий характерний випа
док — утворення кам'яних кілець, пов'язане з промерзанням 
землі і виникненням тріщин просадки. Весняні талі води сті
кають у ці тріщини і виносять тонкозернистий матеріал, зали
шаючи на поверхні грубий уламковий матеріал. Так виникає 
полігональна система тріщин. 

На схилах, де є подрібнені маси порід, внаслідок поступово
го руху порушених ґрунтів ізометричні кам'яні круги витягу
ються в еліпси або вузли. їх називають гірляндами. Коли такі 
гірлянди потрапляють на більш стрімкі схили, вони продов
жують видовжуватися і таким чином набувають вигляду 
кам'яних смуг, паралельних кам'яних гребенів, витягнутих 
на сотні метрів. 

До особливостей рельєфу областей багаторічної мерзлоти 
належить поширення термокарстових заглиблень, які утворю
ються внаслідок розтавання прошарків льоду в ґрунті. На те
риторіях з мерзлими ґрунтами іноді зустрічаються гідрола-
коліти — горби з ядрами льоду всередині. На горбистій земній 
поверхні досить поширеним є процес соліфлюкції — сповзання 
мерзлих мас ґрунту по схилах. 

Товщина багаторічної мерзлоти в областях з дуже холодним 
кліматом коливається від нуля поблизу озер і гарячих джерел 
до 300 м і більше. Максимальна глибина постійного промер
зання порід перевищує 600 м. 

Багаторічна мерзлота створює особливі умови для розвитку 
рослинності, що позначається на її стані. Рослини тривалий 
час перебувають в умовах фізіологічного спокою. Коріння рос-

246 



Гідросфера 

лин не може заглибитись в ґрунт через шар мерзлоти. Дерева з 
поверхневою кореневою системою погано тримаються в землі, 
внаслідок чого в тайзі часто зустрічаються ділянки вітровалів. 

Вивчення особливостей різних компонентів природи в об
ластях поширення багаторічної мерзлоти має велике значення 
не тільки для освоєння величезних природних ресурсів від
повідних регіонів (лісів, гідроресурсів, різних видів корисних 
копалин тощо), а й для попередження шкідливих наслідків 
господарської діяльності людини. Природно-територіальні 
комплекси в умовах тривалого панування холоду відзначають
ся великою вразливістю. Порушені ландшафти відновлюються 
дуже повільно. Тому особливої гостроти набувають питання, 
пов'язані з охороною природи в областях поширення багаторіч
ної мерзлоти. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які складові гідросфери? 
2. У чому полягає єдність гідросфери? 
3. Які основні властивості води? Які з них є аномальними? 
4. Які основні чинники формують океанічні течії? 
5. Які є типи океанічних течій? Наведіть кілька прикладів 

кожного типу. 
6. Як впливають океанічні течії на розподіл ізотерм? 
7. Яка середня солоність вод Світового океану? 
8. Які іони визначають сольовий склад води? Чи є він ста

лим? 
9. Як поділяються ріки за характером живлення і особли

востями їх водного режиму? 
10. На які типи поділяють підземні води? 
11. Поясніть, чому біля екватора солоність вод океану ниж

ча, ніж біля тропіків. 
12. Який відсоток води гідросфери знаходиться у Світовому 

океані? 
13. Як розподіляються океанічні течії за температурою 

води? 
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14. Які основні форми рельєфу утворюють дно Світового оке
ану? 

15. Що належить до вод суходолу? 
16. Поясніть походження озерних улоговин. Наведіть конк

ретні приклади. 
17. Назвіть найдовшу річку світу. 
18. Як називають фонтануючі гарячі джерела у районах вул

канічної діяльності? 
19. Яка частина річкової долини затоплюється під час по

вені? 
20. Яке значення для України має річка Дніпро? 
21. Яке значення для України має Чорне море? 
22. Чим відрізняються верхові болота від низинних? До яко

го типу належать болота Полісся? 
23. Які епохи зледенінь виокремлюють в історії Землі? 
24. Яка площа сучасного зледеніння? 
25. Яку роль у формуванні сучасного рельєфу України віді

грало четвертинне зледеніння? 
26. Поясніть, чому в Кримських і Карпатських горах немає 

льодовиків. Чи були вони тут у минулому? 
27. Що таке кріосфера? 
28. Чому багаторічна мерзлота поширена майже виключно в 

Північній півкулі? Яка її максимальна товщина? 
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Глава 8 
БІОСФЕРА 

8.1. Загальні відомості 

Біосфера — загальнопланетарна оболонка, склад, будова й 
енергетика якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю 
всієї сукупності організмів на Землі. Біосфера виникла близь
ко 3,5 млрд років тому. Вона включає в себе верхній шар зем
ної кори, нижні шари атмосфери і всю гідросферу. Нижня (тер
мічна) межа біосфери зумовлена високими температурами 
глибинних верств земної кори, верхня (промениста) — наяв
ністю високих доз ультрафіолетового випромінювання, від 
якого живі організми захищені озоновим шаром. Біосфера є 
складною, цілісною, організованою і саморегульованою еколо
гічною системою, в якій під дією живих організмів відбуваєть
ся акумуляція, трансформація і перерозподіл величезних ре
сурсів речовини та енергії. 

Вперше термін "біосфера" вжив на початку XIX ст. фран
цузький природознавець Ж.Б. Ламарк. У науковій літературі 
цей термін вперше використав у 1875 р. австрійський геолог 
Е. Зюсс. "У своїй праці він висунув оригінальну ідею про кон
центричні оболонки, які обгортають земну кулю — літосферу, 
гідросферу, атмосферу і біосферу. Але поняття про біосферу як 
про середовище життя Е. Зюсс не розвинув. Заслуга створення 
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фундаментального вчення про біосферу належить видатному 
українському вченому, академікові В.І. Вернадському. 

Володимир Іванович Вернадський — класик сучасного при
родознавства, великий вчений-енциклопедист, один з актив
них організаторів Української Академії наук і її перший пре
зидент. Він був засновником багатьох нових наукових напря
мів, що інтенсивно розвиваються в наш час, — це генетична 
мінералогія, геохімія, біогеохімія, вчення про живу речовину, 
біосферу і ноосферу. Величезний внесок зробив учений в 
розробку і розвиток геології, біології, ґрунтознавства, геогра
фії, гідрології, екології, вчення про газовий режим Землі. 

В.І. Вернадський відкрив і сформулював низку важливих 
законів природи. Головними з них є закони про єдність зв'язків 
і взаємозв'язків людства і природи, єдність сущого на Землі з 
космосом. Вчення про біосферу і біогеохімічні процеси, про 
роль живої речовини в еволюції нашої планети є наріжним ка
менем сучасного природознавства і відіграє визначальну роль 
у розв'язанні екологічних проблем, які в наш час так гостро 
постали перед людством. Основи цього вчення, які були викла
дені В.І. Вернадським у книзі "Біосфера" та інших його пра
цях, зберігають свою актуальність і нині. 

В.І. Вернадський розглядав біосферу як область життя, ос
нова якої — взаємодія живої і косної (неживої) речовини. Він 
писав: "Живі організми є функцією біосфери і тісно матеріаль
но та енергетично з нею пов'язані, є величезною геологічною 
силою, що її визначає... Вони пов'язані з навколишнім середо
вищем біогенним током атомів: своїм диханням, живленням і 
розмноженням". Найістотніша особливість біосфери — це біо
генна міграція атомів хімічних елементів, яка зумовлена про
меневою енергією Сонця, процесами фотосинтезу й органічно
го розкладу. 

Згідно із сучасними уявленнями, біосфера — це своєрідна 
оболонка Землі, що містить всю сукупність живих і мертвих 
організмів і ту частину речовини планети, яка знаходилася або 
знаходиться в безпосередній взаємодії з ними. Основними ком
понентами біосфери є: 1) біомаса живих рослин, здатних шля
хом фотосинтезу фіксувати і перетворювати сонячну енергію в 
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потенційну і зберігати її у вигляді органічних сполук; 2) біома
са тварин і мікроорганізмів, які проживають на поверхні Землі 
і у верхніх шарах земної кори; 3) біогенна речовина — маса ре
човин, яка створена і перероблена організмами в минулому 
(наприклад, кам'яне і буре вугілля, крейдяні відклади і т. д.); 
4) біокосна речовина, створена одночасно і живими організма
ми, і процесами косної (неживої) матерії — такими є вся при
родна вода, тропосфера, кора вивітрювання; 5) радіоактивні 
елементи, що надходять з внутрішніх сфер Землі; 6) потік со
нячної енергії та речовин, що надходять на Землю з космосу. 

Біосфера перебуває в постійному розвитку, вона пройшла 
шлях від безжиттєвого геологічного розвитку Землі через 
низку все більш складних організмів до появи в ній людини 
(табл. 7) — вінця творіння природи. Формування різноманіт
них форм життя на Землі є, без сумніву, одним з найбільших 
її чудес, непізнанною вічною загадкою природи, що робить 
нашу планету унікальною серед інших небесних тіл. 

Таблиця 7. Формування біосфери Землі 

Основні етапи 
Безжиттєвий геологічний розвиток 
Поява автотрофних бактерій, синьозелених 
водоростей у водах суші і в океанах 
Початок фотосинтезу, розвиток водоростей, 
лишайників, мохів, формування первісної 
біосфери 
Розвиток і панування лісової рослинності, 
формування кисневої атмосфери, розвиток 
біосфери 
Розвиток трав'янистої рослинності, формуван
ня природних зон у біосфері, поступове похоло
дання, сухість клімату 
Льодовикові і міжльодовикові епохи, поява 
людини 
Післяльодовикова епоха 
Розвиток сільського господарства і техно-
індустріальна епоха 

Скільки років тому 
4,5 — 3-Ю 9 

3 — 2,5 -109 

1,5— 1,0 109 

0,5— 0,3 109 

100— 30 10е 

2— 3-Ю 6 

10— 20-10 3 

Сучасн.—20-103 
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Біосфера є не тільки оболонкою, в якій зародилося і розви
нулося життя у всій різноманітності його форм. Жива речови
на за час свого існування глибоко змінила первинну природу 
планети. Життя ніби саме пристосовувало середовище й оп-
тимізувало його умови. Глибоких змін зазнали гідросфера і лі
тосфера. З появою рослин на поверхні планети почалося поміт
не зменшення в атмосфері вмісту вуглекислоти і стала зроста
ти концентрація кисню. В стратосфері виник озоновий екран, 
який захищає живі істоти від згубної дії ультрафіолетових 
променів. Утворилися величезні осадові товщі вапняків і доло
мітів. Відновне середовище в літосфері і гідросфері змінилося 
окисним. Відповідно, трансформувалися умови міграції та осі
дання сполук заліза, марганцю, сірки, азоту. Без перебільшен
ня можна сказати, що по суті вся географічна оболонка вияви
лася нині значно переробленою організмами. 

Таким чином, чиста вода, кисень в атмосфері, родючість 
ґрунтів є результатом тривалої взаємодії сотень тисяч видів 
рослин, тварин і мікроорганізмів, які складають різні екосис
теми Землі. До цього варто додати, що люди значною мірою ви
користовують природні ресурси, створені організмами в ми
нулі епохи, запаси яких небезмежні. Тому підтримання стій
кості екосистем і якісного стану навколишнього середовища, 
яке залежить від збереження біологічного різноманіття і рів
новаги біосфери, має надзвичайно велике значення для життя 
майбутніх поколінь. 

8.2. Виникнення і еволюція біосфери 

Виникнення життя і біосфери є великою нерозв'язаною про
блемою сучасного природознавства. Нині існують з цього при
воду різні гіпотези, але їх суть можна звести до двох основних 
точок зору — гіпотези панспермії і гіпотези земного походжен
ня життя. 

Згідно з гіпотезою панспермії, життя виникло поза Землею 
і на неї занесено ззовні. Але прихильники цієї гіпотези ухиля
ються від відповіді на питання, як саме виникла жива речови-
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на, і стоять на позиціях агностицизму, тобто непізнаванності 
складних явищ природи. Ймовірність занесення органічної ре
човини на планету не слід беззастережно відкидати. Адже на 
метеоритах іноді знаходять сліди органічної речовини. Невідо
мо лише, належала вона небесним тілам ще у космосі чи потра
пила на них уже на Землі. На думку окремих учених знайдені 
на метеоритах амінокислоти утворилися внаслідок поступової 
хімічної еволюції речовин, які передують виникненню життя. 
Варто зазначити, що амінокислоти є органічними сполуками, 
які входять до складу всіх білкових речовин тваринних і рос
линних організмів. Вважають, що вуглеводні сполуки були за
несені на Землю кометами. 

Більшість учених схиляються все ж до гіпотези про земне 
походження життя. Воно виникло з неорганічної матерії на 
певному етапі її еволюції. Сталося це в давні геологічні епохи 
(приблизно 2—3,5 млрд років тому), коли атмосфера була на
сичена воднем, метаном, аміаком. Під впливом діяльності вул
канів, електричних атмосферних розрядів (блискавок) та ін
ших специфічних природних явищ могли синтезуватись пер
винні хімічні сполуки, аж до аміно- і нуклеїнових кислот. 
Пізніше з них утворилися найпростіші білкові речовини. 

Найкращі умови для виникнення життя на нашій планеті 
були в океанах, особливо на його мілководдях, де стикаються 
між собою три стихії: літосфера, гідросфера і атмосфера. Вода, 
як і повітря, захищала первісні примітивні організми від кос
мічного опромінювання. Первісні організми Землі не зберегли
ся у викопному стані, але вважають, що вони нагадували собою 
сучасні ультрамікроби, які були позбавлені оболонки. Ці ор
ганізми розмножувалися діленням, в них не було клітинного 
ядра. 

Поява перших багатоклітинних організмів була пов'язана з 
поступовим збільшенням в атмосфері і гідросфері кисню. У 
рослинному царстві панували синьозелені водорості. Тварин
ний світ характеризувався низьким рівнем розвитку і бідністю 
видів. Найчисленнішою була група бактерій. Вони брали ак
тивну участь у процесах розкладу, окислення й акумуляції не
органічних сполук. 
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У кінці протерозою з'явилися форамініфери, радіолярії, 
кремнієві губки, кишковопорожнинні, черв'яки і дрібні чле
нистоногі. Всі вони не мали твердого скелету і тому дуже рідко 
зустрічаються у викопному стані. 

На початку фанерозою (близько 600 млн років тому) відбу
лася важлива зміна в складі морської фауни. Багато організмів 
набули твердої частини тіла — скелету. Значно поширилися 
молюски. У них уже з'явилася нервова система і система трав
лення, органи чуття, серце, органи кровообігу. Більшість пред
ставників цього типу мали вапнякові раковини. Дуже своєрід
ною групою були трилобіти. Ці найдавніші членистоногі жили 
на морському дні, а деякі навіть вільно плавали. Плоске тіло 
тварини було вкрите твердим хітиновим панциром. 

У силурійському періоді велика кількість живої речовини 
планети виходить з океанічного середовища на сушу. Відбу
вається масове переселення багатоклітинних організмів (спо
чатку рослин, а пізніше тварин) на поверхню материків. Особ
ливо сприятливі умови первісні сухопутні організми знаходи
ли на територіях низьких широт, з підвищеною температурою 
і вологістю. Посушливі і напівпосушливі області були заселені 
пізніше. 

Наприкінці силурійського періоду відбувалося повільне 
відмирання примітивних форм. Вони звільнили життєвий про
стір більш досконалим формам, які і визначили подальший 
розвиток органічного світу. Тварини і рослини по долинах рік 
поширилися далеко в глибину континентів. 

На початку девонського періоду, приблизно 400—380 млн 
років тому, серед рослинності переважали вологолюбиві види, 
які росли на заболочених узбережжях. Пізніше їм на зміну 
прийшли плавуневі, хвощеві, папоротеві і голонасінні росли
ни. На суші в цей час уже жили скорпіони, багатоніжки і кома
хи. У кінці девонського періоду з'явилися хребетні. Це були 
земноводні. Серед морської фауни домінували риби. Значно 
розвинулися також молюски і корали. Вони разом із мшанка
ми і кораловими поліпами створили величезні рифові масиви, 
які збереглися донині на мілководдях океанічного дна у ви
гляді підводних бар'єрів і численних коралових островів. 
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Упродовж кам'яновугільного періоду (350—285 млн років 
тому) різко збільшилися кількість дерев'янистих форм. У лісо
вих ландшафтах досить сильно розвинулися чагарникові і ліа-
ноподібні. В екваторіальних тропічних областях росли вічно
зелені ліси. Вони складалися з деревоподібних плавуневих, 
хвощових і величезних деревоподібних папоротневих. У по
мірних широтах росли кондуїти, які досягали 30-метрової ви
соти і мали лінійно витягнуте листя. Серед тварин дуже розви
нулися земноводні, які за зовнішнім виглядом нагадували гі
гантських ящерів. 

У пермському періоді (285—230 млн років тому) на зміну 
споровим і примітивним голонасінним прийшли більш високо-
організовані голонасінні — цикадові гінгкові і хвойні. Із тва
рин активно розвивалися плазуни. Серед морських безхребет
них значного поширення набули представники форамініфер і 
головоногі молюски. 

В тріасовому періоді (230—195 млн років тому) продовжу
вався пишний розвиток цикадових і гінгкових. У наземній фа
уні головна роль належала плазунам, але в їх складі відбували
ся помітні зміни: котилозаврів і звіроподібних плазунів замі
нили динозаври. Серед морських тварин розквіту д осяг ли 
головоногі молюски. 

Дуже своєрідним був органічний світ юрського періоду 
(195—137 млн років тому). Це був час панування голонасін
них. Величезні простори займали хвойні, гінгкові, беннетитові 
і цикад офітові ліси. У фауні переважали плазуни, птахи, риби; 
з'явилися дрібні ссавці. Серед тварин цього часу особливо при
вертають до себе увагу динозаври через свої гігантські розміри. 
Довжина деяких з них досягала 20—25 м, а маса — ЗО—50 т. 

Протягом крейдового часу (137—65 млн років тому) розви
ток організмів та їх розселення вельми залежали від природно
го середовища. Відбувалася їх диференціація на поверхні Зем
лі залежно від екологічних умов. З'явилися представники ви
щої фауни — квіткові рослини, які згодом набули провідного 
значення в різних ландшафтах. З невідомих причин вимерли 
динозаври. Одна група вчених вважає, що динозаврів витісни
ли більш розвинені форми ссавців. Багато прихильників має і 
гіпотеза про раптову зміну кліматичних і космічних умов. 
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Проте, мабуть, загибель динозаврів має низку причин. Най
імовірнішою серед них є посилення впливу космічної радіа
ції, зменшення кількості кисню в атмосфері і надто загальне 
похолодання клімату, що настало в цей час. 

В останню еру історії Землі — кайнозойську — органічний 
світ за 70 млн років набув сучасних рис. Провідну роль серед 
рослин зайняли покритонасінні, виникли форми, близькі до 
сучасних. Величезні зміни відбулися в складі тварин. З'явили
ся хоботні, хижаки, примати, копитні, гризуни та ін. Залежно 
від ландшафтно-кліматичних умов переважала та чи інша гру
па ссавців. Найбільш знаменною подією цього періоду стала 
поява в біосфері людини. 

У кайнозої настає ускладнення географічної зональності та 
її диференціація, що не має аналогів у минулому. В палеогені 
виникають зони пустель і напівпустель, у неогені — зони степів 
і лісостепів, у другій половині плейстоцену — зони тайги і тун
дри, наймолодші ландшафтні зони Землі. Початок плейстоцену 
ознаменувався зледенінням у полярних і помірних широтах. 

Таким чином, біосфера, як і географічна оболонка Землі, 
перебуває у постійному розвитку. Пізнання історії цього роз
витку дозволяє зрозуміти і пояснити сучасні зональні і регіо
нальні особливості розподілу рослинного і тваринного світу, 
відтворити шляхи їх еволюції та географічного поширення на 
поверхні планети. 

8.3. Жива речовина 

Поняття про "живу речовину" було вперше розроблено 
В.І. Вернадським(1934,1936,1940 рр.). Під живою речовиною 
він розумів сукупність маси всіх організмів, які населяють 
нашу планету на даний момент. Вся жива речовина займає мі
зерну долю у порівнянні з будь-якою із зовнішніх оболонок 
земної кулі. Згідно із сучасними підрахунками загальна маса 
живої речовини в нинішню епоху дорівнює 2420 млрд т, тобто 
вона майже у 2000 разів поступається навіть сумарній вазі 
повітря. Але в якісному відношенні жива речовина є найбільш 
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високоорганізованою частиною матерії Землі. Живі організми 
надзвичайно активні та є носіями величезної енергії. У бороть
бі за своє існування організми здійснюють величезну роботу, 
визначаючи цим напрям геохімічних процесів і надаючи ланд
шафтам індивідуальних ознак. 

За 2,5—3 млрд років діяльності жива речовина докорінно 
змінила обличчя планети. Більша частина вуглецю атмосфери 
перейшла в гумусові горизонти сучасних і давніх ґрунтів, у 
товщі осадових порід і в різні форми корисних копалин, а та
кож у відклади карбонатів кальцію і магнію. Низька концент
рація кисню, яка була властива атмосфері на ранніх стадіях 
існування Землі, змінилася під впливом фотосинтезу. Внаслі
док цього атмосфера стала переважно киснево-азотною, а на 
великих висотах утворився шар озону, який захищає організ
ми від згубної дії ультрафіолетового випромінювання. 

Тривалий геологічний вплив живої речовини на гірські по
роди і дія на них різних видів вивітрювання сприяла форму
ванню величезних мас органогенного дрібнозему, товщ осадо
вих порід, ґрунтового покриву. Поява останнього стала мож
ливою завдяки пишному розвитку організмів на суходолі. 

Жива речовина нашої планети нині існує у вигляді величез
ної кількості різноманітних організмів. За способом живлення 
всі організми поділяють на автотрофні і гетеротрофні. Авто
трофні живляться безпосередньо неорганічними мінеральни
ми речовинами. До них належить більша частина рослин і де
які групи мікроорганізмів, вони є першоджерелом біомаси. 
Гетеротрофні організми живляться готовими органічними ре
човинами. До гетеротрофних належать тварини і більша час
тина мікроорганізмів. Гетеротрофні бактерії здійснюють один 
з найголовніших для кожного ґрунту процесів — розклад ор
ганічних решток до простих мінеральних солей. Цей процес 
відбувається залежно від характеру повітряного режиму в ае
робних (при вільному доступі кисню) або анаеробних умовах. В 
останньому випадку через нестачу кисню в перезволожених 
тривалий час породах утворюються і нагромаджуються закис
ні сполуки елементів. Більшість організмів біосфери належить 
до аеробних. л 
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Населення біосфери у видовому і морфологічному відношен
ні дуже різноманітне. На Землі нині нараховується близько 
2 млн видів організмів (табл. 8). 

Таблиця 8. Приблизна кількість видів основних типів мікроор 
ганізмів, рослин і тварин 

МІКРООРГАНІЗМИ 

Всього 
У тому числі 

Водорості 
Бактерії та гриби 

Лишайники 

Мохи 

Плавуневі 
Хвощеві 

Папоротневі 
Голонасінні 
Покритонасінні 

Кількість 
видів 
500 000 

25 000 
100 000 

18 000 

20 000 

800 
300 

6 000 
600 

200 000— 
300 000 

ТВАРИНИ 

Всього 
У тому числі: 
Найпростіші 
Губки 
Кишковопорож
нинні 
Черв'яки 
Молюски 
Членистоногі (без 
комах) 
Комахи 
Хордові (включаю
чи хребетних) 
Зних: 
Птахи 
Ссавці 

Кількість 
видів 

1 500 000 

15 000 
5 000 

9 000 
19 000 

105 000 

50 000 
1 000 000 

50 000 

10 000 
6 000 

Найпоширенішими в біосфері є бактерії. Вони зустрічають
ся в географічній оболонці практично скрізь, але особливо ба
гато їх у ґрунтах. Наприклад, в 1 г ґрунту їх нараховується сот
ні мільйонів, а в чорноземах кількість мікроскопічних організ
мів може досягати кількох мільярдів. У водоймах найбільша 
кількість бактерій міститься в поверхневих шарах, особливо 
поблизу від берега, де вода більш забруднена і багата поживни
ми речовинами. 

Серед рослин більше половини видів — це квіткові — по
критонасінні, які виникли в порівняно недавньому геологічно
му минулому на поверхні континентів. У видовому відношенні 
органічний світ суші більш різноманітний, ніж водного середо-
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вища. Так, кількість видів сухопутних тварин становить 93 %, 
а водних — тільки 7 %. Майже аналогічне співвідношення 
склалося і серед рослин: 92 % припадає на наземні види флори 
і 8 % на водні. Наведені дані свідчать, що можливості для ви
доутворення на суші більш сприятливі, ніж у воді. 

Рослинність тісно пов'язана з умовами середовища і зале
жить від нього. Ця залежність полягає в тому, що для розвитку 
рослин потрібні відповідні кліматичні умови і перш за все пев
на кількість тепла і вологи. Залежність рослинного світу від се
редовища виявляється в існуванні на суші різних фітоценозів 
— сукупностей рослин, які населяють певну ділянку, що ха
рактеризується більш-менш однорідними умовами існування. 

За ставленням до зволоження ґрунтів розрізняють кілька 
груп рослин з характерними для них особливостями. Напри
клад, гідрофіти — це рослини, які поселяються в надмірно зво
ложених місцях, вони мають здебільшого поверхневу кореневу 
систему. Інша група, мезофіти, поселяються в місцях із серед
ньою зволоженістю. Ще менше потребують вологи ксерофіти 
— рослини сухих ґрунтів. Ці рослини побудовані так, що, ма
ючи глибоке або дуже розгалужене коріння, вони завжди 
спроможні вбирати достатню кількість вологи з ґрунту. Ціка
вою групою є сукуленти — рослини пустельних областей, які 
накопичують запаси води в листях, стеблах або підземних ор
ганах. Ефемерами називають рослини, які мають дуже корот
кий період вегетації, вони ніби поспішають закінчити свій 
життєвий цикл за час, поки є волога. 

Тварини теж залежать від середовища, тільки на відміну від 
рослин вони можуть значною мірою обирати собі умови прожи
вання. Ця здатність розширює їх можливості до адаптації. 
Хоча границі ареалів проживання тварин не так чітко вира
жені в природі, як рослин, все ж вони обмежені певними тери
торіями. Разом з навколишнім середовищем рослини і тварини 
утворюють різні за видовим складом біогеоценози. 

Біогеоценоз — це історично сформований взаємозумовле-
ний комплекс живих і неживих компонентів певної ділянки 
земної поверхні або акваторії, які пов'язані між собою обміном 
речовин чи енергії. Біогеоценози є елементарною одиницею 

17* 259 



Глава 8 

біосфери. Кожному біоценозу властиві однорідність складу 
компонентів і певний характер матеріально-енергетичного об
міну між ними. Найважливіша роль у біогеоценозах належить 
зеленим рослинам, які створюють первинну органічну продук
цію. Межі біогеоценозів у вертикальному та горизонтальному 
напрямах переважно збігаються з межами рослинних угрупо
вань. 

8,4. Біологічний кругообіг речовин 

Під біологічним кругообігом речовин розуміють надходжен
ня речовин і хімічних елементів з ґрунту й атмосфери до жи
вих організмів, утворення в цих тілах нових складних сполук 
та їх повернення з організмів або продуктів їх розкладу до 
ґрунту й атмосфери (рис. 22). Біологічний кругообіг речовин 
— складний процес взаємозв'язку і взаємодії живих організ
мів як між собою, так і з навколишнім середовищем. Він скла
дається з циклів різної тривалості, які по-різному впливають 
на ландшафт. Розрізняють сезонні, річні, багаторічні і вікові 
цикли біологічного кругообігу. Найкраще виражені річні цик
ли кругообігу, які складаються зі споживання елементів жив
лення окремими організмами або їх формаціями, а також по
ступового повернення новостворених органічних речовин до 
навколишнього середовища. 

Найголовнішим джерелом енергії біологічного кругообігу є 
сонячна енергія. Завдяки сонячному випромінюванню в 
біосфері здійснюється один з найграндіозніших процесів — фо
тосинтез. Рослини поглинають енергію сонячного світла, за її 
допомогою засвоюють в своїх листях вуглекислоту і воду, роз
кладаючи їх на прості хімічні елементи. При цьому вуглець і 
водень рослини використовують на побудову своїх органічних 
тіл, а кисень, головним чином, виділяється ними в атмосферу. 
За участю кисню відбувається один з найважливіших життє
вих процесів — дихання. Не менше значення має й інший про
цес, в якому бере участь кисень, — тління і гниття рослин, роз
клад мертвих тварин. При цьому складні органічні сполуки 
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Рис. 22. Біологічний кругообіг речовини 

перетворюються в більш прості (вуглекислий газ, воду, азот 
таін.). Так завершується біологічний кругообіг речовин. Еле
менти, які вивільнилися в процесі кругообігу речовин, слу
жать вихідним матеріалом для наступного циклу кругообігу. 

Загальна кількість органічної речовини в екосистемах ви
значається, головним чином, природними особливостями те
риторії. Максимум нагромадження біомаси спостерігається в 
лісових біоценозах (табл. 9). У вологих тропічних лісах ця ве
личина досягає 5000 ц/га і більше. Значно менша біомаса ши
роколистяних і особливо хвойних лісів бореального поясу 
(1000—3300 ц/га). Ще меншу біомасу мають трав'яні угрупо
вання. Так, лучні степи дають у середньому 250 ц/га, а сухі 
степи — лише 100 ц/га. 

Привертає до себе увагу відсутність прямої залежності між 
біомасою (загальною кількістю живої органічної речовини в 
наземній та підземній сферах рослинних угруповань) і опадом, 
тобто кількістю щорічно відмираючої органічної речовини на 
одиницю площі. Так, в лучних степах щорічний опад у два-три 
рази перевищує кількість опаду широколистяних лісів, хоча 
біомаса перших у 16 разів менша за біомасу цих лісів. 
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Таблиця 9. Показники біологічної продуктивності основних 
типів рослинності (за Л.Є. Родіним, Н.І. Базилевич, 1965 р.) 

Типи рослинності 

Арктичні тундри 
Чагарникові 
тундри 
Я л и н н и к и пів
нічної тайги 
Я л и н н и к и серед
ньої тайги 
Я л и н н и к и пів
денної тайги 
Діброви 
Степи лучні 
Степи сухі 
Пустельні 
Субтропічні лис
тяні ліси 
Савани 
Вологі тропічні 
ліси 

Загаль
на кіль

кість 
біомаси, 

ц/га 

50 

280 

1000 

2600 

3300 
4000 

250 
100 

43 

4100 
666 

5000 

Річний 
приріст, 

ц/га 

10 

25 

45 

70 

85 
90 

137 
42 
12 

245 
120 

325 

Опад, 
ц/га 

10 

24 

35 

50 

55 
65 

137 
42 
12 

210 
115 

250 

Лісова під
стилка або 

трав'яні ре
штки мину
лих років, 

Ц/га 
35 

835 

300 

450 

350 
150 
120 

15 
— 

100 
13 

20 

Відношення 
підстилки 
до опаду 

зеленої час
тини 

14 

92 

17 

15 

10 
4 
1,5 
1 
— 

0,7 
0,2 

0,1 

Але не вся відмираюча органічна речовина зазнає перетво
рення, частина його нагромаджується на поверхні ґрунту у 
вигляді підстилки або трав'яної повсті. Найбільше нагрома
дження надземної органічної речовини спостерігається в ча
гарникових тундрах. Накопичення тут підстилки свідчить про 
низький рівень процесів розкладу органічної речовини, тобто 
про послаблення вивільнення енергії. У степах, саванах і воло
гих тропічних лісах, навпаки, весь опад дуже швидко міне
ралізується. Таким чином, за відношенням маси підстилки до 
кількості опаду зеленої частини можна робити висновок про 
інтенсивність розкладу органічної речовини. 

Разом з кругообігом органічної речовини в процесі жит
тєдіяльності рослинних організмів відбувається кругообіг хі-
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мічних елементів, вибірково захоплених рослинами з атмосфе
ри, гідросфери і літосфери. Накопичення і динаміка азоту і 
зольних елементів у біологічному кругообігу визначається 
продуктивністю рослинних угруповань, процентним вмістом і 
хімічним складом золи рослин, які складають біоценоз. 

Найбільша кількість азоту і зольних елементів міститься в 
рослинності вологих тропічних лісів (більше 10 000 кг/га), 
значним є вміст хімічних елементів у широколистяних лісах 
помірного поясу (5800 кг/га). У біомасі трав'янистої рослин
ності, порівняно з деревною, вміст азоту і зольних елементів 
знижується, але не пропорційно зміні кількості біомаси, ос
кільки, накопичуючи меншу біомасу, трав'яниста рослинність 
має більш високу зольність, ніж лісова рослинність. Тому в 
степовій зоні в ґрунт щорічно надходить у 5 разів більше хіміч
них елементів, ніж у ялинниках південної тайги, і в 2,5 раза 
більше, ніж у дібровах. 

Узагальнюючи найважливіші риси біологічного кругообі
гу, необхідно зазначити, що в географічному аспекті від тунд
ри до тайги, широколистяних лісів і степів відбувається збіль
шення величини річного приросту рослин, а також активі
зується інтенсивність біологічного кругообігу від азотного 
через азотно-кальцієвий до азотно-кремнієвого. У пустелях 
річна продукція органічної речовини різко знижується. В її 
біологічному циклі разом з азотом істотну роль відіграють га
логени — хлор і натрій. 

У поясі вологих субтропіків і тропіків річний приріст, єм
ність біологічного кругообігу зростає до максимальних вели
чин. Біологічний кругообіг характеризується високою інтен
сивністю, переважанням азотно-кремнієвого типу хімізму з 
участю алюмінію, заліза, марганцю. Кремнієві типи хімізму 
особливо поширені в екваторіальному поясі. Вони характерні 
для тропічних лісів, саван, рідколісь, трав'янисто-дерев'я
нистих формацій тугайного типу; в помірному поясі — влас
тиві внутріконтинентальним степовим областям. 

Отже, відповідно до зростанням впливу сонячної енергії на 
поверхню Землі від північних широт до південних відбуваєть
ся збільшення біологічної продуктивності, інтенсивності і різ
номанітності типів хімізму біологічного кругообігу елементів. 
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8.5. Ґрунти та їх роль у біосфері 

Ґрунтом називають тонкий поверхневий пухкий шар земної 
кори, що утворився внаслідок тривалої взаємодії рослинності, 
тваринного світу, мікроорганізмів, гірських порід, сонячного 
тепла і води. Засновником наукового ґрунтознавства є видат
ний російський учений В.В. Докучаев (1846—1903 pp.), який 
вперше дав визначення терміна "ґрунт", охарактеризував його 
основні ознаки і властивості, розкрив суть процесу ґрунтоутво
рення, сформулював закони широтної та вертикальної зональ
ності ґрунтового покриву. 

На думку відомого російського вченого в області ґрунто
знавства В.А. Ковди (1989 p.), ґрунтовий покрив є своєрідним 
"екраном життя" на нашій планеті, подібним до озонового 
"екрану". Озоновий шар захищає життя на Землі від косміч
них променів. Ґрунти ж забезпечують саме існування авто
трофної рослинності і разом з нею підтримують умови для фун
кціонування біосфери, численного світу гетеротрофних ор
ганізмів різного рівня розвитку. 

Багато вчених вважає, що ґрунтовий покрив і гумусова обо
лонка суші, мілководь і шельфу є загальнопланетарним утво
ром — педосферою, подібною до літосфери, гідросфери і атмо
сфери, з якими жива речовина утворює біосферу планети. Пе-
досфера є загально земною природною системою, що має 
здатність до саморозвитку, самоуправління і створення умов 
для відновлення живої речовини. Враховуючи це, розглянемо 
деякі особливості будови ґрунтів та їх значення в біосфері. 

Добре розвинений або зрілий ґрунт має характерний про
філь. У його будові простежується від верху до низу три-чоти-
ри основних горизонти, які позначаються індексами (буква
ми). Ці горизонти відрізняються за кольором, вологістю, 
структурою, щільністю, складом і товщиною. Горизонт Н — 
гумусовий — є верхнім шаром ґрунту. Він містить найбільше 
органічних речовин і продуктів їх розкладу, які і надають йому 
чорного або темно-сірого забарвлення. Середній горизонт у 
чорноземних, каштанових, бурих, лучних і дернових ґрунтах 
позначають HP, він називається перехідним. Горизонт Р є без-
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структурною і позбавленою будь-якого вмісту гумусу ґрунто-
утворюючою, або материнською, породою. Це, як правило, 
вивітрена осадова гірська порода, з якої відбувалося форму
вання мінеральної товщі ґрунту. 

Якщо ґрунти розвиваються під хвойним лісом і в умовах пе
реважання кількості опадів над величиною випаровування, в 
їх профілі можуть сформуватися елювіальний та ілювіальний 
горизонти. Вони позначаються індексами відповідно Е та / . 
Елювіальний горизонт морфологічно добре виражений через 
своє білясте або світле забарвлення, утворюється він в процесі 
інтенсивного руйнування мінеральної частини ґрунту і вими
вання продуктів руйнування в шари, що залягають нижче. Ін
коли опідзолення може розвиватися в нижній частині горизон
ту Н, де утворюється таким чином гумусово-елювіальний го
ризонт НЕ або Не (ознаки опідзолення ще менше виражені). 
Ілювіальний горизонт формується під елювіальним або гуму
совим горизонтом і дуже добре виявляється внаслідок своєї 
підвищеної щільності і бурого забарвлення. Цей колір йому на
дають оксиди заліза, алюмінію і марганцю, які вмиваються в 
нього з шарів, що залягають вище. Горизонти елювіальний 
(його ще називають горизонтом вимивання) та ілювіальний 
(або горизонт вмивання) особливо притаманні підзолистим, 
дерново-підзолистим і ясно-сірим лісовим ґрунтам. 

Головні фактори, які впливають на формування ґрунтів, — 
це клімат, рослинність і ґрунтові організми, рельєф, мате
ринські породи і час. Внаслідок їх сукупної дії сформувалися 
різні типи ґрунтів на поверхні землі (рис. 23). 

Ґрунтовий покрив знаходиться на межі взаємодії літосфери, 
атмосфери, гідросфери і біосфери. Одночасно він є компонен
том біосфери. Це зумовлює його специфічну роль у цій складній 
системі геосфер, його глобальні функції. В.А. Ковда і Б.Г. Ро
занов (1988 p.) виділяють п'ять глобальних функцій ґрунту. 

1. Ґрунт забезпечує існування життя на Землі. Майже всі 
живі організми суші одержують елементи мінерального жив
лення з ґрунту. Ґрунт є основою для закріплення вищих рос
лин, його населяють мікроорганізми, нижчі рослини, тваринні 
організми. Отже, ґрунт одночасно є наслідком і умовою існу
вання життя. У цьому полягає діалектична єдність біосферних 
процесів. 
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Рис. 23. Співвідношення площ основних типів грунтів світу, % 

2. Ґрунт є сферою постійної взаємодії великого геологічного 
і малого біологічного кругообігу речовини на Землі. У ґрунті 
відбуваються процеси вивітрювання мінералів і гірських порід. 
Продукти вивітрювання частково виносяться атмосферними 
опадами в гідрографічну сітку, а звідси — до Світового океану, 
де вони утворюють осадові породи, які внаслідок тектонічних 
рухів можуть знову опинитись на поверхні Землі і зазнати 
вивітрювання. За такою схемою відбувається великий геоло
гічний кругообіг речовин. 

Одночасно водорозчинні елементи засвоюються з ґрунту рос
линами і через ланцюг трофічних ланок знову повертається в 
ґрунт. Так здійснюється малий біологічний кругообіг речовин. 

3. Ґрунт здійснює регулювання біосферних процесів на Зем
лі. Завдяки динамічному відтворенню родючості в ґрунті і на 
його поверхні підтримується висока насиченість живими ор
ганізмами. 
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4. Ґрунт здійснює акумуляцію активної органічної речови
ни і хімічної енергії. Основною формою органічної частини 
ґрунту і носієм енергії є гумус. Акумульовані в ґрунті органіч
на маса і енергія економно витрачаються для підтримання 
життя і кругообігу речовин у природі. 

5. Ґрунт регулює хімічний склад атмосфери і гідросфери. 
Фізичні, хімічні і біологічні процеси, які відбуваються в ґрун
ті (дихання живих організмів, "дихання ґрунту", міграція 
хімічних елементів), підтримують певний склад приземного 
шару атмосферного повітря та визначають хімічний склад кон
тинентальних вод. 

Ґрунтовий покрив відіграє функцію біологічного поглина
ча, руйнівника і нейтралізатора різних забруднювачів, які 
потрапляють у землю або осідають на ній. Завдяки фільтрую
чій ролі ґрунтів і осадових гірських порід відбувається захист 
ґрунтових і підземних вод від забруднення побутовими відхо
дами і токсичними хімічними речовинами. Але очищувальні й 
обеззаражувальні функції земель небезмежні, внаслідок три
валого і сильного забруднення вони припиняють виконувати 
роль природного фільтра в біосфері, продуктивність ґрунтів 
знижується, а інколи вони внаслідок такого антропогенного 
впливу стають непридатними для сільськогосподарського ви
користання. 

Таким чином, ґрунти є незамінним посередником між не
живою і живою природою і дуже важливою ланкою в різно
манітних кругообігах, які наскрізь пронизують географічну 
оболонку. Якщо ця ланка буде зруйнована або знищена (на
приклад, ерозією ґрунтів або різними антропогенними вплива
ми), то природне функціонування біосфери необоротно пору
шиться. Тому нині, коли землі повсюдно інтенсивно викорис
товуються для цілей землеробства та інших господарських 
потреб, особливо актуальною є охорона ґрунтів — важливої за-
гальнопланетарної умови існування і відновлення живої речо
вини і життя на Землі. 
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8.6. Вуглець у біосфері 

Надзвичайно велика роль у біосфері належить вуглецю та 
його сполукам. Саме вони є основою життєдіяльності авто
трофних організмів, які володіють унікальною здатністю на
копичувати і перетворювати сонячну енергію в енергію ор
ганічних речовин, забезпечувати ріст, живлення і відновлення 
біомаси рослин, тварин і мікроорганізмів. 

Нині основна маса вуглецю (99,06 %) зосереджена в карбо
натних гірських породах і органічній речовині, розсіяний в 
осадових породах. Вуглець каустоболітів (паливних корисних 
копалин, вугілля, нафти, газу, сланців) становить близько 
0,18 %. На карбонатну систему Світового океану, тобто вуг
лець, який входить до складу розчинених у морській воді С02, 
СаС03 і Н2С03, припадає 0,66 %. Доля активного вуглецю, тоб
то тієї його частини, яка бере участь у кругообігу, становить 
тільки 0,0026 % його загальної маси, а до складу органічної 
речовини входить лише 0,0007 %. 

Хоча доля активного вуглецю є дуже малою, роль його в 
енергетичному балансі географічної оболонки величезна, ос
кільки він є тим діяльним каналом, через який постійно над
ходить (завдяки фотосинтезу) потік сонячної енергії. У процесі 
розкладу органічної речовини сонячна енергія, яка була затра
чена на синтез, переходить в географічну оболонку у формі 
тепла, а молекули вуглекислоти, що звільняються при цьому, 
повертаються в енергетичні цикли. Практично безмежна мож
ливість повторення даного процесу перетворює органічну ре
човину в безперервно діючий фактор розвитку компонентів 
географічної оболонки. 

Вміст вуглецю в атмосфері у минулі геологічні епохи був іс
тотно вищим. Саме цією обставиною пояснюється нагромад
ження в давніх осадових товщах земної кори великих мас до
ломітів, вапняків, карбонатів. З розвитком флори і фауни та 
включенням кальцію в склад живої речовини відбувалося при
скорення і посилення кругообігу вуглецю. Наростали процеси 
утворення карбонатів та їх геохімічна міграція в просторі. В 
океані, прибережних мілководдях, а пізніше і на суші стало 
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можливим утворення і захоронения в літосфері органічних ре
човин у вигляді покладів кам'яного вугілля, сланців, нафти, 
газу, сапропелю, торфу, асфальту тощо. Спільний вплив про
цесів фотосинтезу, вуглекислого вивітрювання й утворення 
похованих мас карбонатів та органічної речовини неодноразо
во посилювався в період пожвавлення вулканізму, яке супро
воджувалося періодичним збільшенням вмісту вуглекислоти в 
атмосфері. 

Аналіз розподілу карбонатних відкладів у земній корі не 
тільки допомагає відтворити минулу екологічну обстановку, в 
якій відбулося утворення тих чи інших осадових товщ, а й доз
воляє пояснити певні сучасні особливості географічного поши
рення і розподілу вуглецю на поверхні планети. Так, напри
клад, вміст гумусу (найбільш родюча частина ґрунту, в будові 
якої переважають сполуки вуглецю) збільшується від тайго
вих підзолистих ґрунтів до дерново-підзолистих і далі до сірих 
та чорноземів і знову падає до капітанових ґрунтів сухих степів, 
бурих напівпустинних і сіро-бурих пустинних (табл. 10). 

Таблиця 10. Середній вміст і склад гумусу деяких типів ґрунтів 
(за М.М. Коконовою, 1963 р.) 

Ґрунти 

Тундрові 
Підзолисті 
Сірі лісові 
Чорноземи (ти
пові і звичайні) 
Каштанові 
Бурі напівпус
тинні 
Сіроземи світлі 
Сіроземи 

Гумус, % 

близько 1,0 
2,5—4,0 
4,0—6,0 

7,0—10,0 
1,5—4,0 

1,0—1,2 
0,8—1,0 
4,0—6,0 

Вуглець, % загального вміс
ту в ґрунті 

гумінових кис
лот (чорного 
кольору, роз

чинних 
у лужних роз

чинах) 
10 

12—20 
25—30 

35—40 
25—35 

15—18 
17—23 
15—20 

фульво-
кислот 
(бурого 

кольору, роз
чинних 
У воді) 

зо 
25—28 
25—27 

16—20 
20—25 

20—23 
25—35 
22—28 

Співвідно
шення 

вуглецю 
гумінових 

кислот 
і вуглецю 
фульво-
кислот 

0,3 
0,6—0,8 

1,0 

1,7—2,5 
1 ,2-1 ,7 

0,5—0,7 
0,7 

0,6—0,8 
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Відповідно до процентного вмісту гумусу в ґрунтах зміню
ються і його запаси. Так, за даними І.В. Тюріна (1949 р.) і 
М.М. Кононової (1963 p.), загальний запас гумусу у метровому 
шарі підзолистих ґрунтів вимірюється величиною близько 
100 т/га, сірих лісових — 150—300, а в типових чорноземах 
перевищує 700 т/га. На південь від лучних степів запаси гуму
су швидко зменшуються і становлять в бурих напівпустинних 
ґрунтах лише 62 т/га. 

Характер розподілу гумусу в профілі різних ґрунтів також є 
неоднаковим. Так, в підзолистих і сірих лісових ґрунтах при
близно половина всього запасу гумусу концентрується в шарі 
0—20 см від поверхні землі. В чорноземах гумус розподілений 
на більшу глибину, і тому у верхньому шарі тут міститься лише 
25—ЗО % загального запасу метрової товщі. З просуванням на 
південь у каштанових і бурих напівпустинних ґрунтах знову 
спостерігається дещо більша концентрація гумусу в шарі 0— 
20 см. 

Ці закономірності пояснюються особливістю надходження 
рослинних решток, які є вихідним матеріалом вуглецевих спо
лук для утворення гумусу. В лісових ґрунтах головним джере
лом гумусових речовин служить підстилка, яка залягає на по
верхні землі, а в ґрунтах під трав'янистою рослинністю — під
земні кореневі залишки трав'янистої рослинності, маса якої в 
кілька разів перевищує надземну масу організмів. Тому гуму
сові речовини акумулюються в першому випадку переважно у 
поверхневих шарах ґрунту, а в другому — поширюються на 
значну глибину. 

8.7. Ноосфера — сфера розуму 

Поступова еволюція організмів у межах живої оболонки 
Землі приводить до зміни якісного стану біосфери. їх нинішня 
стадія розвитку одержала назву ноосфери, тобто оболонки ро
зуму. Ця нова оболонка є найбільш складною планетною систе
мою, в ній людське суспільство вперше стає вирішальною і 
найбільшою геологічною силою, яка за обсягами здійснюваної 
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роботи перевищує масштаби впливу природних фізико-геогра
фічних процесів. 

Для ноосфери характерна нова форма руху матерії — су
спільна діяльність людей. У ноосфері, на відміну від біосфери, 
відбувається величезне прискорення розвитку: в останні деся
тиліття буквально на очах змінюється природа окремих ре
гіонів, все більш реальними стають глобальні екологічні про
блеми планети внаслідок не завжди продуманої господарської 
діяльності людей. У зв'язку з цим виникає необхідність свідо
мого і цілеспрямованого управління біосферою. 

Неминучість еволюційного перетворення біосфери в ноосфе
ру як і необхідність свідомої діяльності людей — важливі ас
пекти вчення В.І. Вернадського про оболонку життя на Землі, 
керовану колективним розумом людства. 

Для ноосфери характерна низка таких специфічних ознак. 
1. Зростання кількості видобутку корисних копалин з надр 

літосфери. Зараз їх загальний обсяг в кілька разів перевищує 
масу матеріалу, яку виносять води всіх рік до океанів. 

2. Масове споживання біогенних речовин в енергетичних ці
лях. У зв'язку з цим в атмосфері поступово збільшується вміст 
вуглекислого газу. Цьому процесу сприяє також скорочення 
площ лісів — легенів планети і природних "фабрик" кисню. 

3. Відбувається інтенсивна трансформація і розсіювання 
енергії Землі, а не її акумуляція, що було характерним для 
біосфери. 

4. Створюються в масовій кількості нові речовини, в тому 
числі шкідливі, стійкі проти розкладу, збагачені металами. 
Відбувається забруднення біосфери. 

5. Для ноосфери характерна поява нових трансуранових 
хімічних елементів. Людство оволодіває ядерною енергією, 
яка є практично невичерпною за запасами. Одночасно постій
но зростає кількість небезпечних для живих організмів радіо
активних відходів з дуже великими періодами напіврозпаду. 

6. Ноосфера виходить за межі біосфери у зв'язку з освоєн
ням космосу. На порозі третього тисячоліття з'являється прин
ципова можливість створення штучних біосфер на інших пла
нетах та їхніх супутниках. 
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Нині питання раціонального природокористування і охоро
ни навколишнього середовища висуваються на перший план в 
різних куточках Землі. Наша планета порівняно невелика за 
розмірами і збереження її природи можливе тільки за наяв
ності доброї волі і спільних зусиль всіх країн, як великих, так 
і малих. Проте протиріччя сучасного суспільства породжують 
ймовірність використання досягнень науки і техніки для 
розв'язання світових воєн. Тому постійна боротьба за мир і за
борону ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї є необхідною 
умовою самого існування людства — єдиних розумних істот 
ноосфери. 

Не меншу загрозу для ноосфери Землі, ніж ядерна світова 
війна, представляє небезпека екологічної катастрофи. Індуст
ріальне виробництво, транспорт, зростаюче населення спожи
вають біомасу, кисень, паливо органічного походження, вико
ристовують прісну воду, виділяючи одночасно величезні маси 
шкідливих газів, промислові відходи і токсичні речовини. Зем
леробство, лісне і водне господарство, які виробляють біомасу, 
частково споживають органічні і механічні відходи, поглина
ють вуглекислоту. Необхідно забезпечити наукову організацію 
взаємодії між техногенними і біогенними областями діяльності 
людей на основі закономірностей, які склалися в біосфері і 
котрі були відкриті В.І. Вернадським. І це завдання людству 
треба негайно виконувати. 

Подолання небажаних наслідків господарської діяльності 
на нинішньому етапі — предмет вивчення багатьох природни
чих і суспільних наук. Доведено, що людство в змозі ліквідува
ти численні недоліки виробничого процесу і значно покращити 
умови свого життя. Це один з найважливіших сучасних напря
мів досліджень біосфери і ноосфери. 



Біосфера 

Контрольні запитання і завдання 

1. Дайте наукове визначення терміна "біосфера". * 
2. Хто з учених є основоположником науки про біосферу,} 

Землі? 
3. Який склад біосфери? ,.,,., 
4. Коли виникли перші живі організми? 
5. Коли і де з'явилися перші люди? 
6. У чому полягає відмінність між автотрофними і гетеро

трофними організмами? 
7. Де утворюється більша кількість біомаси — на матери

ках чи в океанах? 
8. Що називається біогеоценозом? 
9. У чому полягає планетарне значення вуглецю і його спо

лук? 
10. Яка роль ґрунтів у біосфері? 
11. Які типи ґрунтів найбільше поширені на суходолі? 
12. Дайте господарську оцінку ґрунтів України. Проаналі

зуйте особливості їх будови, закономірності поширення, $у!£ 
рактер використання і заходи, спрямовані на їх охорону. і( u 

13. У чому полягає унікальна роль лісів планети? и >t: . 
14. Поясніть, як діяльність людини впливає на зшщцнЩ. 

біосфері Землі. 
15. Що таке ноосфера? Назвіть її специфічні ознаки. 
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Глава 9 " 
СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ 

9.1. По ясно-зональні і а зональні структури 

Географічна оболонка як величезна планетарна цілісна при
родна система має дуже складну структуру. Основними її скла
довими є материки і океани, в межах яких проявляється одна 
з найбільших закономірностей природи Землі — географічна 
зональність. Вона найбільш характерна для розподілу кліма
тичних показників, рослинних угруповань, ґрунтів, ланд
шафтів. В основі географічної зональності лежить відома зако
номірність надходження на земну поверхню сонячної радіації, 
прихід якої зменшується від екватора до полюсів. Подібність і 
відмінність особливостей геокомплексів зумовлені зональним 
розподілом променевої енергії. Від величини її надходження 
залежить кількість тепла в кожному місці, різна інтенсивність 
кругообігу мінеральних і органічних речовин та неоднаковий 
хід геоморфологічних, гідрологічних, ґрунтових, біологічних 
та інших процесів 

Вчення про зони природи було створене наприкінці XIX ст. 
В.В. Докучаєвим на основі дослідження ґрунтів Східноєвропей
ської рівнини і Кавказу. Він трактував зональність як світовий 
закон. Ученим була висловлена думка, що кожна природна 
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зона утворює закономірний комплекс, в якому явища живої та 
неживої природи тісно пов'язані і взаємозумовлені. На основі 
цього вчення була розроблена перша класифікація природних 
зон. 

У другій половині XX ст. географічну оболонку почали ді
лити на географічні пояси і зони (табл. 11). Географічні пояси 
— найвища зональна одиниця поділу. Виділяються вони за 
відносною однорідністю основних кліматичних рис. У кожно
му широтному і висотному поясі відповідно до кількості тепла, 
яку він дістає, відбуваються специфічні фізико-географічні 
процеси, які відображаються на рослинності, ґрунтах, тварин
ному світі та ін. 

Таблиця 11. Географічні пояси та зони 

Пояси 
1 

Полярні 

Субполярні 

Помірні 

Субтропічні 

Зони 
2 

Пустель 
Арктотундр 
Тундр 
Лісотундр і передтундрових рідколісь 
Приокеанічних луків і рідколісь 
Тайги 
Мішаних лісів 
Широколистяних лісів 
Лісостепів і прерій 
Степів 
Напівпустель 
Пустель і напівпустель 
Хвойних лісів 
Вічнозелених і напіввічнозелених мішаних лісів 
Напіввічнозелених листяних лісів 
Лісів, рідколісь і чагарників середземноморського 
типу 
Напівпустель 
Пустель 
Літньовологих рідколісь і чагарників 
Степів 
Прерій і лучних степів 
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Закінчення табл. 11 
1 

Тропічні 

Субеква
торіальні 

Екваторіальні 

2 
Пустель 
Напівпустель 
Рідколісь і чагарників, саван і високогірних степів 
Напіввічнозелених сезонно вологих лісів 
Вічнозелених постійно вологих лісів 
Вічнозелених вологих і помірно вологих лісів 
Напіввічнозелених вологих і помірно вологих лісів 
Вічнозелених напівсухих лісів і чагарників 
Листопадних помірно вологих і сухих лісів 
Вологих і помірно вологих саван і рідколісь 
Сухих і опустинених саван, рідколісь і чагарників 
Вічнозелених надмірно вологих і вологих лісів 
(гілей) 
Листопадно-вічнозелених лісів 

Географічні пояси, незважаючи на відособленість один від ін
шого, всередині себе не є однорідними за режимом зволоження і 
континентальністю. Переважання в одних частинах поясу 
морського повітря, а в інших — континентального приводить до 
секторної диференціації поясів. Сектори відрізняються не тіль
ки за кількістю опадів і сезонною ритмікою атмосферних опадів, 
а й за інтенсивністю біогеохімічних процесів. Кожен сектор має 
свій неповторний набір і географічне розташування зон. 

Географічні зони є другою за величиною зональною геогра
фічною одиницею поділу географічної оболонки. Зони відріз
няються від поясів більшою єдністю і подібністю природних 
умов. Формування особливостей кожної географічної зони 
зумовлено головним чином різною кількістю і співвідношен
ням тепла й вологи на різних територіях. 

Зовнішній вигляд географічних зон визначається насампе
ред видовим складом природного рослинного покриву, який 
відображає найважливіші особливості їх будови: кліматичні, 
геоморфологічні, ґрунтові, зоогеографічні. Тому за характе
ром рослинності можна визначити деякі важливі особливості 
інших компонентів природної зони, наприклад їх географічне 
поширення, динаміку тощо. 
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На поверхні Землі виділяють 13 географічних поясів: два 
полярні, два субполярні, два помірні, два субтропічні, два 
тропічні, два субекваторіальні та екваторіальний. В основі 
формування особливостей природи кожного поясу лежить 
взаємодія ендогенних та екзогенних факторів. 

Основними екзогенними факторами, які формують особли
вості природи кожного поясу, є радіаційний баланс і загальна 
циркуляція атмосфери. Куляста форма зумовлює зональний 
розподіл тепла, а обертання Землі впливає на особливості цир
куляції атмосфери. Але ендогенні фактори, які створили мате
рики й океани та їх макрорельєф, внесли істотні корективи в 
цей розподіл. Тому пояси не мають форми правильних широт
них смуг. Вони бувають значно зміщені як на північ, так і на 
південь. 

Природні зони розташовані в різних частинах материків не
однаково, але в певному порядку. Горизонтальні географічні 
зони закономірно змінюють одна одну не тільки за широтою 
від полюсів до екватора, а й за довготою — від океану в глибину 
материка. Це останнє пов'язано зі збільшенням континенталь-
ності клімату та зміною співвідношення тепла й вологи всере
дині материка. Зони послідовно повторюються в однакових по
ясах і секторах різних материків обох півкуль. 

Географічним зонам властива також періодичність. На ма
териках при русі від полюсів до екватора природні умови до 
певної міри повторюються всередині різних поясів. Так, на
приклад, лісові зони є в екваторіальному, субекваторіальному, 
тропічному, субтропічному і помірному поясах. Степи і пустелі 
теж поширені в кількох поясах. Наявність однотипних геогра
фічних зон і різних поясів пояснюється, на думку А.О. Гри-
гор'єва і М.І. Будико, повторенням однакових співвідношень 
тепла і вологи. Ця закономірність отримала назву періодично
го закону зональності. 

Хоча зони і повторюються у різних географічних поясах, 
жодна з них не є повним аналогом будь-якої іншої. Те ж саме 
можна сказати і про географічні зони та пояси Північної і Пів
денної півкуль в цілому — їхні однакові природні зони ніколи 
не є взаємним дзеркальним відображенням. 
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У кожного географічного поясу є свій набір зон і своє їх роз
ташування. Це пояснюється тим, що суша й море на Землі роз
міщені нерівномірно, одні береги омиваються теплими течія
ми, інші — холодними. Дуже різноманітним є також рельєф 
материків. У різних поясах неоднаковий характер циркуляції 
атмосфери, від якого залежить перенесення тепла і вологи. 
При переважанні меридіонального перенесення повітря зо
нальність більш широтна, а при пануванні західного чи східно
го переміщення повітряних мас зони розміщуються у вигляді 
смуг, плям тощо. 

Західно-східне простягання зон або близьке до нього най
краще простежується у внутрішніх частинах материків, які 
мають найбільшу ширину (Євразія, північна частина Африки, 
північ Північної Америки). Але нерідко на материках або їх 
частинах природні зони бувають витягнуті вздовж меридіана. 
Яскравим прикладом цього є Північна Америка. Там лісостеп, 
прерії та степ простягаються в цілому меридіонально. Причи
на такого розташування криється у Кордильєрах, які переш
коджають кліматичному впливу Тихого океану на внутрішні 
частини материка. Ще більш видозмінене простягання зон має 
місце на окраїнах материків. У приокеанічних, як і внутріш
ньоматерикових, частинах, або секторах, материків утворю
ється по кілька своєрідних несуцільних зон. 

Зональність — один з основних законів географічної обо
лонки. Проте їй властиві й азональні явища. Справа в тому, що 
природа на Землі скрізь формується під впливом не тільки зов
нішніх, а й внутрішніх сил. Зокрема, внаслідок дії сонячної 
радіації формується клімат і зональність, а під впливом внут
рішньої енергії проявляється найчастіше азональність. 

Типовим вираженням азональності є висотна поясність — 
своєрідна закономірна інверсійна зміна ландшафтів у горах, 
яка зумовлена зміною висоти над рівнем моря. Висотний пояс 
являє собою відносно вузьку смугу, іноді переривчасту, з верх
ньою і нижньою межею, характер простягання яких залежить 
від орографічних умов. Зміна поясів з висотою відбувається в 
цілому так, як і зміна горизонтальних зон від екватора до по
люсів. 
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Досить часто азональність природно-територіальних ком
плексів спричиняють регіональні та місцеві геолого-геоморфо-
логічні фактори: рельєф, експозиція макросхилів, літологія 
антропогенних порід, глибина залягання та хімічний склад 
ґрунтових і підземних вод. Під дією цих факторів формуються 
"чужі" ландшафти, відмінні від загального фону даної геогра
фічної зони. Так, серед рівнинних мішано-лісових ландшафтів 
України чітко виділяється Словечансько-Овруцький кряж з 
височенними природно-територіальними комплексами, яким 
притаманні північно-лісостепові риси. Проявом азональності є 
вертикальна диференціація ландшафтів на Подільській та 
Придніпровській височинах, вершинні поверхні яких у мину
лому, як правило, були зайняті широколистяно-лісовими, а 
схили та прилеглі рівнини — різнотравно-лучними ландшаф
тами. 

Таким чином, в різних районах земної кулі формуються не
однакові спектри (набори) природних зон, які відображають 
наявні особливості в розподілі тепла і вологи. Тому зональність 
цілком справедливо розглядають як одну з найбільш характер
них особливостей природи на Землі. 

9.2. Особливості географічних поясів і зон суші 

Кожен географічний пояс і кожна зона суші мають свою не
повторну природу. Нижче подаємо короткий опис найбільш 
характерних особливостей їх компонентів. 

Арктичний пояс характеризується дуже низькими значен
нями радіаційного балансу. Тільки протягом літа переважають 
позитивні температури (у липні в середньому до +6 °С). Скрізь 
поширена багаторічна мерзлота, а в місцях активної взаємодії 
арктичного і морського помірного повітря утворюються льодо
вики (Гренландія, східна частина Канадського арктичного ар
хіпелагу, деякі острови російської Арктики). Дуже мала кіль
кість тепла сповільнює біогеохімічні процеси і виключає роз
виток вищих рослин. Рідко зустрічаються мохи і лишайники. 
Небагатий на види й тваринний світ. Із ссавців представлені 
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білі ведмеді, песці, лемінги, вовки та мускусний бик (останній 
— в Гренландії і на півночі Канадського Арктичного архі
пелагу). З птахів найбільш поширені кайри, чистики, мала га
гарка та інші, які влітку на скелях утворюють так звані "пта
шині базари" — масовий збір разом багатьох особин. 

Природні умови антарктичного поясу ще більш суворі. Май-
ЛСЄ В С Я Антарктида знаходиться під дуже товстим шаром льо
довика, який місцями спускається до моря, утворюючи шель
фовий лід. Вільні від льоду лише окремі невеликі ділянки 
вузької прибережної смуги і так звані "оазиси" (іноді вони роз
ташовані далеко від берега). Антарктичні "оазиси" вкриті мо
хами і лишайниками. На морському узбережжі гніздяться ко
лоніями пінгвіни. 

Субполярні пояси теж характеризуються малою кількістю 
тепла. Низькі температури повітря зумовлюють надмірну во
логість. Багаторічна мерзлота перешкоджає просочуванню 
ґрунтової вологи і спричиняє заболочування місцевості. Рос
линність пригнічена. Геохімічні і біологічні процеси протіка
ють повільно. Дуже поширеними є процеси фізичного вивітрю
вання і соліфлюкції. 

Зона тундри поширена тільки в Північній півкулі. Вона об
межена ізотермами найтеплішого місяця +5° на півночі та +10° 
на півдні. На неглибоких глеєво-болотних ґрунтах ростуть 
мохи та лишайники, а також низькорослі чагарники, які сте
ляться по землі. Тваринний світ теж дуже бідний на види. 
Влітку, правда, можна побачити досить багато звірів і птахів, 
але на зиму залишаються в основному лемінг і песець. 

Зона лісотундри також поширена тільки в Північній пів
кулі, її південна межа збігається здебільшого з ізотермою най
теплішого місяця +14°. Поширені багаторічна мерзлота, боло
та, гідролаколіти, термокарст. За характером рослинності яв
ляє собою складний комплекс криволісся, тундр, боліт і лук. 
Тваринний світ більш різноманітний, ніж у тундрі: біла куріп
ка, різні види гусей, качок, куликів та ін. Переважна частина 
лісотундри зайнята в теперішній час оленячими пасовищами. 

Помірний пояс охоплює в Північній півкулі великі просто
ри між 40° і 60° широти, а в Південній у цих самих широтах 
суша дуже звужена і навіть зовсім виклинюється. Для поясу 
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характерні великі сезонні коливання температур повітря. Теп
ла тут вистачає лише для зростання хвойних і листопадних 
лісів. У південній частині континентального сектора помірно
го поясу поширені степи і навіть пустелі. 

Природним процесам властива чітка сезонна ритмічність. 
Добре виражені періодичність снігового покриву, замерзання і 
скресання річок, вегетація рослинності, міграція тварин та ін. 
Весь рік панівним є західне перенесення повітря і активна цик
лонічна діяльність, які зумовлюють багато опадів, особливо в 
західних секторах материків. У східних секторах основною є 
мусонна циркуляція. Для поясу характерна значна активність 
поверхневих текучих вод і пов'язані з нею ерозійні процеси. 

У помірному поясі має місце дуже своєрідне розташування 
географічних зон внаслідок значної відмінності в континен-
тальності та зволоженості окремих районів. Природні зони в 
західних частинах материків зсунуті на північ під впливом 
теплих океанічних течій і постійного західного перенесення 
повітря. На сході ж материків, навпаки холодні океанічні течії 
у поєднанні з повітряною циркуляцією зумовлюють зміщення 
зон на південь. 

Внаслідок різкого звуження суші в Південній півкулі і впли
ву холодних вітрів та морських течій з боку Антарктики при
родні зони помірного поясу мають субмеридіональне простя
гання і розташовані ближче до жарких поясів, ніж їх аналоги 
в Північній півкулі. 

Субтропічні пояси займають менші площі, ніж помірні. Роз
ташовані вони в основному між 30° і 40° широти в обох півку
лях. Тільки в окремих випадках під захистом гірських хребтів 
ці межі розширюються до 46°, а на східних окраїнах материків 
під впливом холодних вітрів і океанічних течій вони відсунуті 
в нижчі широти — до 35°. 

Субтропічним поясам властива сезонна зміна помірного 
(взимку) і тропічного (влітку) повітря. Різні співвідношення 
тепла й вологи зумовлюють дуже складну конфігурацію при
родних зон. Для західного приокеанічного сектора характерні 
середземноморські жорстколистяні ліси та чагарники, для 
континентального сектора — напівпустельні і пустельні, які 
займають величезні території. Тривалість сезону зволоження 
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при русі до східного узбережжя материка збільшується і ре
жим опадів стає більш рівномірним. Пустелі і напівпустелі 
змінюються степами і преріями, які через рідколісся перехо
дять у мусонні ліси. 

Для тропічних географічних поясів найбільш характерні пу
стельні і напівпустельні ландшафти, які разом з аналогічними 
ландшафтами субтропічних і помірних поясів займають 24,5 % 
суші. Тропічні пояси займають найбільші площі між 30° і 18° 
широти в обох півкулях. Тільки східні сектори материків зай
няті мусонними лісами і рідколіссями. Сильне прогрівання 
суші в умовах постійного високого атмосферного тиску зумов
лює скрізь недостатнє зволоження. 

Завдяки стійкій пасатній циркуляції західні приокеанічні 
сектори в тропічному поясі відсутні. Пустелі виходять безпосе
редньо до океану. Але берегові пустелі відрізняються від кон
тинентальних підвищеною вологістю повітря. 

В субекваторіальних поясах мають класичний прояв еква
торіальні мусони. Влітку панує вологе повітря мусонів, узим
ку — сухе тропічне повітря пасатів. Вони зумовлюють добре 
виражену сезонність у зволоженні і, отже, сезонний ритм у 
природі взагалі. Оскільки тривалість вологого сезону в різних 
частинах поясів неоднакова, далеко не схожі й особливості 
природи в них. 

Найбільш поширені у субекваторіальному поясі зони мусон
них лісів і саван. Перша з них займає внутрішні (приеква-
торіальні) й східні (при океанічні) частини поясу. Зона саван і 
рідколісся знаходиться у внутрішніх притропічних частинах 
поясів та на заході й у центрі. 

Екваторіальний пояс на суші, в його західній і центральній 
частинах зайнятий постійно вологими вічнозеленими лісами 
(гілеями). Зі сходу і півдня до цієї зони примикають листопад
но-вічнозелені ліси. Біогеохімічні і геоморфологічні процеси 
протікають тут надзвичайно інтенсивно протягом усього року і 
проявляються в утворенні величезної кори вивітрювання, 
особливих типах ґрунтів і рослинності. 

В екваторіальному поясі створюється величезна маса ор
ганічної речовини. Річна продукція фітомаси може перевищу
вати 40 т/га. Під лісами рослинний опад повністю мінералі
зується, органічних речовин у ґрунті нагромаджується дуже 
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мало. Інтенсивне промивання ґрунтів і кори вивітрювання зу
мовлює винос розчинених сполук і нагромадження в них най
менш рухливих елементі — оксидів заліза й алюмінію. В умо
вах слабкого дренажу розвиваються болотні ґрунти, на краще 
дренованих — латеритні опідзолені ґрунти. 

Гілеї та листопадно-вічнозелені ліси характеризуються 
древністю і багатством флористичного складу. Чагарники і 
трав'яний покрив пригнічені. Дуже різноманітним і числен
ним є тваринний світ екваторіального поясу. 

9.3. Особливості океанічних географічних 
поясів 

Систему географічних поясів в океані та їх основні риси 
можна представити в такому вигляді. 

Арктичний пояс через суворість умов має своєрідний, бід
ний за видовим складом і численністю тваринний світ. Океан 
вкритий багаторічним льодом. Позитивна температура під 
льодом підтримується, головним чином, Гольфстрімом. 

Антарктичний пояс перебуває під впливом ще суворіших 
умов Антарктиди. Характерні дуже сильні південно-східні віт
ри. Води багаті планктоном та іхтіофауною. 

Для субполярних поясів характерне інтенсивне конвекцій
не перемішування вод до глибини кількох сотень метрів. У літ
ній час тут достатньо тепла для пишного розвитку фіто- і зоо
планктону, який приваблює сюди косяки риб, зграї птахів і 
навіть китів. 

Для океанів помірних широт дуже характерними є часті 
шторми, сильні тумани і рясні опади. Це пояс інтенсивної цик
лонічної діяльності. Вода збагачена киснем і поживними речо
винами. Наявність великої кількості фітопланктону надає воді 
зеленуватого кольору. Завдяки своїм кормовим угіддям північ
ний помірний пояс найбагатший на рибу. Він забезпечує близь
ко половини світового видобутку риби. Вирує життя в цьому 
поясі й у Південній півкулі. Там також є сприятливі умови для 
розвитку планктону, яким живляться риби, птахи й кити. 
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У субтропічних океанічних поясах висока солоність, воде 
майже скрізь дуже чиста, прозора. Бездощове тепле літо зумов
лює високе випаровування і підвищену солоність. Тепла і соло
на вода легка, тому навіть узимку вона майже не перемішуєть
ся. Через це кисню в ній міститься мало, а з глибини підні
мається небагато поживних солей. Ці обставини не сприяють 
розвитку фіто- і зоопланктону. 

У воді тропічних поясів через незначне вертикальне перемі
шування теж мало кисню і поживних речовин, отже, й планк
тону. Внаслідок цього вода прозора, синя. Морські організми, 
при невеликій чисельності більш різноманітні за кількістк 
видів, ніж субтропічні. Для них характерні різні яскраво за
барвлені риби та інші тварини. У Південній півкулі в цьому по
ясі поширені дрібні організми — мільярди коралових поліпів. 
Вони відіграють важливу роль в утворенні коралових островів, 
яких особливо багато в теплих водах Тихого океану. 

У субекваторіальному поясі має місце сезонна зміна тропіч
ного й екваторіального повітря. Під їх впливом влітку пасатні 
течії Північної півкулі перетікають далі на північ, ніж узимку. 
Слабке вертикальне перемішування води обумовлює нестачу Е 
ній кисню і низький вміст планктону. В напрямі до екватора 
хмарність і кількість опадів сильно зростають. 

Екваторіальний океанічний пояс — найтепліший пояс Зем
лі. У зоні пасатної конвергенції при висхідному перенесенні 
повітря формується компенсаційна західна протитечія. В ек
ваторіальному поясі має місце значна турбулентність вод, ще 
сприяє їх перемішуванню і збагаченню киснем. Це створює 
добрі передумови для розвитку численних і різноманітних жи
вих організмів. За кількістю планктону пояс поступається 
лише перед помірними широтами. Як і на суші, в ньому спо
стерігається максимальна на Землі різноманітність життя. 

Таким чином, всі географічні пояси в океані і на суші мають 
свої характерні особливості. Природні відмінності океанічних 
поясів проявляються через температуру і солоність вод, течій, 
хвилювання, льодовитість, колір води, своєрідність органічно
го світу. 
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9.4. Вертикальна зональність 

Прояв вертикальної зональності в горах та її схожість із зо
нальними типами ландшафтів на рівнинах суші земної кулі 
мимоволі наводить на думку про однаковість їх природи. На
справді це не так. З підняттям у гори зменшується тиск повітря, 
вміст у ньому пилу, діоксиду вуглецю і навіть водяних парів, а 
інтенсивність сонячної радіації зростає на 10 % за 1 км висоти. 
Ще більше зростає ефективне випромінювання, особливо дов
гохвильове (теплове). Це викликає зниження температури 
повітря з висотою і різкі її амплітуди при переході зі світла в 
тінь і з дня в ніч. Кількість ультрафіолетових променів з висо
тою зростає, тому активізується фотосинтез, а в повітрі змен
шується кількість бактерій. 

Обсяг атмосферних опадів збільшується в горах лише до 
певної висоти: в помірних широтах і у вологих тропіках — до 
2000—3000 мм, в сухих тропіках — до 4000 мм і вище, в при
полярних широтах — до 1000 мм. З висотою зростає в кілька 
разів поверхневий стік, покращується дренаж. Одночасно по
силюється ерозія. Болота на верхніх частинах гір практично 
відсутні, гірські тундри змінюються криволіссям і луками. 

Розвиток біокомпонентів гірських ландшафтів йшов пара
лельно з підняттям самих гір, тому вони мають багато спіль
них з рівнинами видів рослин і тварин. Але в цілому гірська 
флора більш різноманітна у порівнянні з рівнинною, в її складі 
часто трапляються ендемічні види. Все це зумовлює відмін
ність вертикальної зональності від рівнинної. Будь-яка зона в 
горах, як правило, дуже мало нагадує відповідні аналоги на 
рівнинах. 

Висотна поясність кожної гірської системи має індивідуаль
ні особливості. Структура вертикальної зональності в горах за
лежить від положення гір в тому чи іншому географічному по
ясі або секторі і, звичайно, від їх висоти, експозиції схилів і 
давності флори. Та найбільше на природу гір, формування 
структури їх висотної зональності впливають особливості в 
розподілі тепла і вологи. -•>..-•. .• , ( 
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Кількість вертикальних поясів у горах буває різна, бо зале 
жить від висоти гір: на високих горах їх більше, ніж на низь 
ких. Ця кількість зменшується від екватора до полюсів. Най 
повніша і найскладніша система вертикальних поясів у низь 
ких широтах, а найменше їх у високих широтах. Якщо горі 
розташовані в тундрі, то їх висотним поясом може бути лиш< 
пояс вічного холоду. У напрямі від екватора до полюсів збіль 
шується й подібність вертикальних поясів з відповідними ланд 
шафтними зонами. 

У різних горах сформувалися свої спектри висотних при 
родних зон. Особливості їх клімату, рослинності, ґрунтів, бага 
тьох геохімічних процесів і явищ пов'язані з тими ж фактора 
ми, що і на рівнинах, тільки вони мають більш складний ха 
рактер. 

9.5. Ландшафтна структура 

В теперішній час у фізичній географії міцно утвердилось 
уявлення про складну територіальну диференціацію земної по 
верхні, яка є однією з важливих особливостей географічно 
оболонки. Вона проявляється у великій різноманітності стій 
ких поєднань природних комплексів, які зустрічаються в ме 
жах географічних зон. Такі ділянки отримали назву природно 
територіальних комплексів, або ландшафтів. 

Слово "ландшафт" запозичене з німецької мови і дослівні 
перекладається як "пейзаж", "краєвид". У цьому розумінн 
його часто вживають художники, журналісти. Але географіч 
ний ландшафт і пейзаж — поняття не тотожні. В географії цеі 
термін найчастіше означає велику за площею ділянку поверх 
ні Землі, яка має однорідну геологічну будову, однотипниі 
рельєф і однаковий клімат. Ландшафт є основною одинице* 
фізико-географічного поділу природи земної поверхні. 

Компонентами ландшафтів є гірські породи, вода, лід, сніг 
ґрунт, повітряні маси, рослини і тварини. Вони утворюют 
його ярусну структуру. Внутрішньо ландшафтні зв'язки міл 
компонентами здійснюються шляхом обміну речовиною т 
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енергією. Кожний компонент природи має свою будову, влас
тивості, швидкість реакції на вплив процесів, зумовлених про
меневою сонячною енергією та внутрішньою енергією Землі. 

Будь-який ландшафт має свою індивідуальну морфологічну 
структуру, яка не повторюється в інших ландшафтах. Під 
структурою ландшафту розуміють склад його упорядкованих 
морфологічних частин — фацій, урочищ і місцевостей, які 
взаємопов'язані між собою і утворюють характерний вид (ви
гляд, фізіономію, обличчя) ландшафту. Принципова відмін
ність природного ландшафту від морфологічних частин поля
гає в тому, що перший утворений під впливом ендогенних сил, 
а другий — екзогенних. 

Теорія морфологічної структури ландшафтів була розробле
на М.А. Солнцевим — одним з основоположників сучасного 
ландшафтознавства. Він вперше запропонував виділяти фації 
та урочища. Кожна з цих одиниць має свої характерні ознаки, 
за якими вони можуть бути розпізнані. 

Фація є найменшою і найпростішою одиницею фізико-гео
графічного поділу земної поверхні. Саме в межах фації прояв
ляється однорідність природних умов, оскільки на всьому її 
протязі панує однаковий клімат, одні й ті самі осадові відкла
ди, поширені схожі форми рельєфу, на яких розвинулися одна 
ґрунтова відмінність і певне рослинне угруповання. Ці природ
ні комплекси утворюються в межах одного елементу мезо
рельєфу або окремої форми мікрорельєфу. Для прикладу роз
глянемо яр. У його межах виділяють декілька фацій: схили 
північної експозиції (верхня частина схилу, його підніжжя), 
схили південної експозиції, фації днища яру. Подібні групи 
фацій, які розташовані на одному елементі рельєфу (схили 
яру, зсувні схили долин, складні днища улоговин та ін.) і утво
рюють генетично пов'язаний комплекс, часто об'єднують і 
виділяють під назвою підурочища. 

Урочищами називають більш складні природно-тери
торіальні комплекси, які утворені різними фаціями або під-
урочищами, але котрі тісно пов'язані між собою. Урочища 
формуються на однорідній літогенній основі мезоформ рельє
фу на однакових поверхневих відкладах. Для урочищ харак
терна спільна для всього комплексу загальна спрямованість 
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основних природних процесів: стоку, міграції хімічних еле
ментів, денудації або акумуляції тощо. Прикладом урочища 
може бути заболочена котловина з верховим болотом, морен
ний горб, яр, заплава ріки, борова тераса, межиріччя тощо. 

Найбільшою за площею структурною частиною географіч
ного ландшафту є місцевість. Вона являє собою поєднання 
спільних за походженням типів урочищ, сформованих на мак-
роформі рельєфу. Звичайно виділення їх у межах ландшафту 
пов'язане з літогенними особливостями геологічної будови, 
відмінностями в розчленуванні рельєфу, мезоклімату та ін. 

Багато сучасних ландшафтів зазнали значних змін під впли
вом господарської діяльності людини. їх прийнято називати 
антропогенними ландшафтами. У таких ландшафтах змінили
ся кругообіги енергії, вологи, мінеральної та органічної речо
вини, видовий склад рослин і тварин, а також зовнішній ви
гляд. Характерними елементами антропогенних ландшафтів є 
господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, 
шляхи. Розрізняють змінені, порушені і перетворені антропо
генні ландшафти. У зміненому ландшафті діяльність людей 
позначилася на окремих компонентах, зокрема біоті. Ланд
шафт, що зазнав інтенсивного нераціонального господарського 
впливу (знищення лісів, розорювання стрімких схилів, суціль
на забудова тощо) називають порушеним. У перетвореному 
ландшафті природні компоненти і зв'язки між ними змінено 
цілеспрямовано (наприклад, внаслідок здійснення системи 
меліоративних або природоохоронних заходів). Серед останніх 
розрізняють культурні і штучні ландшафти. Перші з них сві
домо змінені людиною для задоволення своїх потреб (сади, 
плантації, лісопосадки), другі — фактично створені людиною 
(терикони, кар'єри, рекультивовані землі, греблі, водосхови
ща, міста та ін.). 

Внаслідок постійного зростання інтенсивності використан
ня природних ресурсів площа антропогенних ландшафтів у 
всьому світі постійно збільшується. У зв'язку з цим дуже акту
альним завданням сучасної географії є глибоке пізнання особ
ливостей будови різних ландшафтів Землі, охорона їх непов
торної природи. Вивчення впливу господарської діяльності на 
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навколишнє середовище має важливе значення для збережен
ня наявних, у тому числі унікальних природно-територіаль
них комплексів, а також для покращення екологічного стану 
окремих регіонів планети і географічної оболонки в цілому. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які причини зумовлюють зональність природи на земній 
поверхні? 

2. Які основні одиниці структурного поділу географічної 
оболонки? За якими ознаками вони виокремлюються? 

3. Які основні кліматичні пояси розміщені в Північній пів
кулі Землі? 

4. Які перехідні кліматичні пояси розміщені в Північній 
півкулі Землі? 

5. Чому географічні пояси поділяють на сектори? 
6. Як впливають холодні течії на формування клімату та 

природних зон узбережжя материків? Наведіть приклади. 
7. Покажіть взаємозв'язки різних компонентів природного 

комплексу Землі. 
8. Які фактори визначають відмінності клімату в однако

вих кліматичних поясах Північної і Південної півкуль Землі? 
9. Які чинники визначають розподіл на земній поверхні 

географічних зон? 
10. Поясніть, чому природні зони суходолу Південної пів

кулі більше зволожені, ніж у Північній півкулі. 
11. Розкрийте основні закономірності зміни природних угру

повань при русі з півночі на південь. 
12. "У чому причина нерівномірного розподілу рослинного і 

тваринного світів у океані? 
13. Що таке азональність? 
14. Які фактори викликають висотну поясність? 
15. У яких фізико-географічних зонах знаходиться тери

торія України? 
16. Що називається природно-територіальним комплексом? 

Як його ще називають? 
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17. Які чинники визначають різноманітні типи ландшафті 
та їх структуру? 

18. Як утворюються антропогенні ландшафти? 
19. Як класифікують ландшафти за ступенем антропогенни 

змін? 
20. Наведіть приклади найсуттєвіших видів антропогенни 

порушень природних ландшафтів на території України. 
21 . Побудуйте ландшафтний профіль за вибором: а) Укра 

їнських Карпат; б) Кримського півострова; в) рівнинної терн 
торії України. Завдання студенти отримують індивідуально з 
вказаними викладачем меридіанами або паралелями. 
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Глава 10 
ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

10.1. Демографічна проблема 

Людина появилася на Землі близько 2 млн років тому. І хоча 
це була знаменна подія в історії розвитку біосфери, досить три
валий час людина за характером і ступенем свого впливу на 
природу мало відрізнялася від тварини. Однак поступово, у 
міру зростання чисельності населення і переходу його від кочо
вого до осілого способу життя, розвитку землеробства, а згодом 
і промисловості, масштаби впливу людей на навколишню при
роду ставали все помітнішими. Тому цікаво буде орієнтовно 
оцінити темпи зростання чисельності населення, бо переписи 
населення стали проводитися порівняно недавно, до того ж не 
в усіх країнах. Допускають, що в стародавньому і середньому 
кам'яному віці, тобто з моменту виділення людини з тваринно
го світу і приблизно до шостого тисячоліття до нашої ери чи
сельність населення Землі коливалася в межах 2—5 млн чо
ловік. У бронзовому віці (третє і друге тисячоліття до нашої 
ери) на Землі проживало 20—40 млн чоловік, а в епоху антич
ного рабовласництва (до 250 р. н. є.) — 100—200 млн. В епоху 
феодалізму (до 1500 р.) кількість населення зросла до 300— 
400 млн. У середині XVII ст. населення Землі досягло 500 млн 
і проживало воно у все ще порівняно мало зміненому госпо
дарською діяльністю людини природному середовищі. 
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Тільки в 1820 р. чисельність населення досягла 1 млрд чс 
ловік, а уже в середині 30-х років XX ст. — 2 млрд (рис. 24 
Одночасно почався тотальний наступ людства на навколишн 
природне середовище з метою задоволення своїх все зростак 
чих потреб. У 1959 р. на планеті проживало 3 млрд, в 1974 р 
— 4 млрд, у 1987 р. — 5 млрд чоловік. І, нарешті, у 2000 р. чи 
сельність населення Землі перевищила 6 млрд. Таким чином 
зростання чисельності населення Землі у XX ст. виявилось 
безпрецедентним в історії людства. Високі темпи зростанню 
збережуться і в найближчі десятиліття. У зв'язку з цим багат< 
писалося, особливо в популярній пресі, про "демографічнш 
вибух", про прискорення і геометричну прогресію зростанні 
чисельності населення планети, про небезпеку в недалекому 
майбутньому катастрофічної перенаселеності. 

Населення, •"•' 
млрд чол. і 

6 

5 

4 
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Рис. 24. Зростання населення планети в XIX і XX ст. 

Прогнозувати зараз темпи зростання чисельності населення 
у XXI ст. вкрай важко, бо на цей процес впливатимуть числен
ні нові соціально-економічні чинники, які позначаться на де
мографічних темпах. За розрахунками демографічної комісії 
ООН, чисельність населення планети в середині XXI ст. стано
витиме близько 10 млрд, а в кінці століття — 11—12 млрд чо
ловік. На цьому рівні можна чекати повної зупинки або лише 
незначного зростання. Проте деякі вчені передбачають і більш 
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.нтенсивні теми. Однак у будь-якому випадку є серйозні під
стави сумніватися в тому, що правильна геометрична прогресія 
/ збільшенні людства буде витримуватися і надалі. 

Населення на планеті розподіляється досить нерівномірно. 
Найбільш густо населений континент — Азія, де зараз прожи-
зає близько половини всього людства. Тільки в Китаї та Індії 
чисельність населення перевищує 2 млрд чоловік. До найбільш 
багатолюдних країн належать також Мексика, Бразилія, Ні
герія, Пакистан, Бангладеш, Індонезія. 

Значна частина суші мало придатна для розселення людей. 
Більшість населення Землі живе в субтропічному та еква
торіальному поясах, тобто 2/3 людства проживає на території, 
іка трохи більше 1/13 частини суші. Середня густота населен
ая на найпридатніших для життя землях становить 250 чо
ловік на 1 км2, тоді як на малообжитих територіях — менше 
1 людини на 1 км2. Середня густота населення світу в 1950 р. 
становила 18 чоловік на 1 км2, в 1970 р. — 27, в 1980 р. — 32, а 
s 2000 р. — 40 чоловік. У країнах Азії особливо густо заселені 
райони інтенсивного поливного землеробства: долини рік Янц-
зи, Сіцзян, Хуанхе, Ганг, Брахмапутра, Меконг. Тут густота 
яаселення перевищує 1000 чоловік на 1 км2, а в деяких райо-
яах о. Яви досягає 1500 чоловік. В Африці райони з високою 
густотою — понад 800 чоловік на 1 км2 — це долина ріки Нілу, 
прибережні райони Тунісу і Алжиру, де в основному мешкає 
сільське населення. Майже незаселені величезні простори пу
стель і напівпустель. На значній частині зони вологих тропіків 
також надзвичайно мало населення. Слабообжитими є важко-
ірступні і гористі місцевості. 

Нерівномірність у розподілі населення на різних континен
тах, в природних регіонах і країнах зумовлює неоднаковий ан
тропогенний "тиск" на навколишнє середовище. Оскільки 
зростання чисельності населення на Землі відбувається в гео
метричній прогресії, то і вплив людей на навколишнє середо-
зище відповідно здійснюється все більш прискореними темпа
ми. В цьому і полягає суть демографічної проблеми, або пере
населеності деяких регіонів планети. Зв'язок антропогенного 
'тиску" з кількістю населення трансформується через соці-
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ально-економічні умови суспільства й особливості природного 
середовища. 

Ось приклади, які ілюструють ці положення. Велика густо
та населення Європи та Японії призвела за тривалий час лише 
до часткового руйнування ландшафтів. В той самий час при 
низькій густоті населення вічнозелені ліси Африки були пере
творені у вторинні савани (тропічні ліси практично не віднов
люються після вирубки), а напівпустельні пасовища — в пу
стелі. Отже, істотне значення має стійкість природного середо
вища до антропогенного впливу. Крім того, важливу роль 
відіграє характер цього впливу. Варто нагадати, що соціаль
ний та економічний розвиток Західної Європи і Японії відбу
вається переважно за рахунок імпорту ресурсів з інших регіо
нів світу, в тому числі з Африки. 

Зростання чисельності населення само по собі, яким би 
швидким воно не було, не є прямою загрозою навколишньому 
природному середовищу в цілому, якщо воно не супрово
джується негативними соціально-економічними факторами. 

Наприкінці XVIII ст. англійський священик Мальтус висту
пив з реакційною теорією абсолютного перенаселення, згідно з 
якою чисельність населення нібито зростає в геометричній 
прогресії, а кількість засобів існування — в арифметичній. 
Спираючись на цей "закон", послідовники Мальтуса — маль-
тузіанці — до цього часу намагаються довести, що в бідності і 
злиднях народів винні не соціальна і економічна несправед
ливість, а непохитні закони природи і самі бідняки, які роз
множуються надто інтенсивно. Тому, на думку мальтузіанців, 
війни, епідемії, стихійні лиха є "благом", що регулює співвід
ношення між населенням і кількістю засобів існування. Звідси 
і сучасні ідеї про "нульове зростання", про насильне стриму
вання збільшення чисельності населення країн, що розвива
ються і т. д. 

Дійсно наукова об'єктивна постановка проблеми народона
селення не має нічого спільного з мальтузіанством. Всупереч 
твердженням Мальтуса співвідношення між виробництвом за
собів існування і зростанням чисельності населення не має 
надприродного абсолютного характеру. Так, в Європі за остан
ні тисячоліття середні щорічні темпи приросту чисельності на-

294 



Людина і навколишнє середовище 

селения збільшувалися з 0,09 % до 0,64 %, а темпи приросту 
сільськогосподарської продукції — з 0,12 % до 0,70 %. 

Разом з тим очевидно, що демографічна проблема не може 
бути розв'язана без контролю над народжуваністю. До цього 
спонукають дві основні причини: 1) необхідність підвищення 
матеріального добробуту і безперервне підвищення культурно
го розвитку людей; 2) обмеженість життєвого простору і неста
ча продуктів харчування на Землі. 

Над аналізом нинішнього стану демографічної проблеми і 
способами її розв'язання працюють учені багатьох країн світу. 
Заслуговують на увагу висновки спеціалістів ООН з народона
селення, зроблені на основі досліджень в Індії. На їх думку, те
перішнє неконтрольоване зростання чисельності населення 
Індії є реальною небезпекою погіршення добробуту людей, ос
кільки: 1) темпи нарощування виробництва продуктів харчу
вання можуть відстати від темпів зростання населення; 2) кіль
кість сімей, які живуть за межею бідності, постійно зростати
ме, а разом з цим буде погіршуватися здоров'я нації; 3) об
меженість площ сільськогосподарських земель і збільшення 
числа безробітних призведе до ускладнення відносин між різ
ними верствами суспільства і породить у ньому жорстокість; 
4) погіршиться екологічна обстановка, будуть зникати ліси, 
що призведе до почастішання повеней і посух. 

На думку експертів ООН, потрібно здійснити систему за
побіжних заходів, які здатні попередити такий розвиток подій. 
З цією метою необхідно ліквідувати неписьменність і безробіт
тя серед жінок і надати зайнятим на виробництві матерям піль
ги і права, які створювали б належні умови для виховання ді
тей. Йдеться перш за все про гарантовану державою тривалу 
відпустку для догляду за дитиною, надання жінкам можли
вості працювати неповний робочий день і тиждень, покращен
ня умов праці та інші привілеї. 

Очікується, що в країнах Південної Азії, Латинської Аме
рики і Африки зниження темпів зростання чисельності насе
лення настане у першій чверті XXI ст., а стабілізується вона 
після 2075 р. Подібна демографічна динаміка буде наслідком 
не масового голоду та інших катастроф, а змін, зумовлених до-
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сягненням високого рівня розвитку як в економіці, так і в со 
ціальній та культурній сферах. . 

Зрозуміло, що між різними країнами існують значні роз 
біжності щодо кількості населення і принципів розв'язанню 
демографічної проблеми. І все ж нинішня глобальна екологія 
на криза, першоджерелом і першопричиною якої є демогра
фічний вибух, не може залишити байдужим будь-кого. 

Сучасне багатомільярдне населення Землі повинно буде ви
рішувати уже на самому початку третього тисячоліття вкрай 
складні екологічні проблеми, щоб не допустити необоротної де
градації біосфери і поступової загибелі цивілізації. Природа 
вже зараз не скрізь витримує антропогенний тиск внаслідок 
надто швидкого зростання чисельності населення лише за де
кілька останніх десятиріч. Тому дуже важливим є об'єднання 
зусиль різних народів у пошуках способів зменшення негатив
ного впливу на довкілля. 

Людство сьогодні завдяки своїй чисельності, розумовому 
потенціалу, технічній оснащеності вже може радикально змі
нити природні системи, які формувалися на планеті протягом 
багатьох мільйонів років. Темпи окремих локальних і навіть 
регіональних змін настільки великі, що за ними не завжди 
встигають сучасні науково-технічні знання і можливості вче
них оцінювати та осмислювати відповідну екологічну ситуа
цію, її реальну небезпеку для суспільства. 

Пасивне очікування майбутніх катастроф було б для люд
ства короткозорою стратегією. Набагато розумніше спрямува
ти інтелектуальні сили вчених світу на всебічне глибоке ви
вчення природи і пізнання законів її розвитку. Особливо важли
вою справою на сучасному етапі є розробка і застосування ме
тодів боротьби з антропогенними впливами, які створюють 
загрозу для біосфери. Досягнення науки повинні приносити ко
ристь людям, а не створювати потенційну небезпеку для них. 

Нині питання охорони навколишнього середовища і раціо
нального природокористування висуваються на перший план в 
різних куточках Землі. При наявності доброї волі і узгоджених 
спільних дій всіх країн народи Землі можуть і повинні зробити 
все для розв'язання глобальних економічних проблем і збере
ження унікальної живої природи нашої планети. 
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10.2. Світова продовольча криза 

На сучасному етапі розвитку людства однією з найгострі-
ших проблем є продовольча. За останні ЗО—40 років темпи 
зростання чисельності населення в багатьох країнах світу ви
переджають темпи зростання виробництва сільськогоспо
дарської продукції, що призвело до гострої нестачі продуктів 
харчування. Особливо це стосується країн, що розвиваються, 
на які припадає переважна більшість населення планети, яке 
недоїдає та голодуючих. За даними ФАО (продовольча і сільсь
когосподарська організація під егідою ООН), у світі зараз 
близько півмільярда людей постійно голодують і вдвічі біль
ше недоїдають. 

Гострою є проблема якісного складу їжі. Найважливіша 
складова частина повноцінної їжі — тваринний білок. Основ
ними джерелами тваринного білка є молоко, м'ясо, риба і яйця, 
а рослинного — продукти зернових і бобових культур. Міні
мальною нормою в помірних кліматичних умовах було б спо
живання 1 г білка на 1 кг маси людини в день. Проте майже 
2/3 населення Землі за добу споживає менше 15 г тваринного 
білка, тобто живе на межі голоду. 

Недостатнє споживання особливо позначається на дітях. 
Майже 300 млн дітей в країнах Азії, Африки і Латинської Аме
рики внаслідок поганого харчування відстають у фізичному і 
розумовому розвитку. Щоденно від голоду там помирає близь
ко 12 тис. чоловік. 

За даними ФАО, харчових продуктів у всьому світі вироб
ляється в цілому достатньо для того, щоб прогодувати все насе
лення Землі. Проте основна причина світової продовольчої 
кризи полягає не в тому, що продукти розподіляються між 
країнами невідповідно до кількості населення, хоча така про
блема й існує. Дослідники вважають, що продовольча криза 
викликана збігом демографічних, екологічних і енергетичних 
проблем з впливом несприятливих погодних умов, а також ко
лосальним зростанням витрат на військові потреби. 

В 1975 р. слаборозвинутим країнам не вистачало близько 
5 % необхідної кількості продовольства. У 2000 р. дефіцит про-
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дуктів харчування приблизно потроївся. Ці країни змушені 
розширювати імпорт сільськогосподарської продукції, особли
во зерна, що призводить до значного зростання їх фінансової 
заборгованості. 

Загострення продовольчої проблеми негативно позначаєть
ся на індустріалізації країн, що розвиваються, оскільки знач
на доля валютної готівки витрачається на закупівлю продо
вольства за рубежем, а розширення національного виробниц
тва сільськогосподарської продукції обмежує капіталовкла
дення в розвиток власної промисловості. 

Вчені вважають, що за сучасного рівня науки і техніки мож
на розв'язати глобальну проблему забезпечення населення 
продовольством. Для цього слід інтенсивніше нарощувати об
сяги виробництва продовольства, суттєво знизити втрати сіль
ськогосподарської продукції, забезпечити належний розподіл. 

Підраховано, що для достатнього забезпечення продуктами 
харчування всіх людей, а також відгодування домашніх тва
рин і птахів світове виробництво зерна слід уже зараз потроїти. 
Досягнути цього в найближчій перспективі просто нереально, 
незважаючи на великі потенційні можливості ґрунтів земної 
кулі. Аналіз використання земель у країнах з високорозвине-
ним сільським господарством свідчить про необхідність глибо
кого знання екологічних і особливо ґрунтових умов кожного 
господарства, регіону, природної провінції та зони. Лише на 
цій основі і з урахуванням передового досвіду можна розроби
ти диференційовану систему заходів, яка забезпечить значне 
зростання врожаїв. Крім того, потрібно освоїти угіддя, які нині 
не використовуються, підняти врожайність сільськогосподар
ських культур у два-три рази, а також зменшити втрати вро
жаю, які щорічно становлять майже одну третину і пов'язані з 
примхами погоди, недосконалістю збиральних машин і транс
портування, незадовільними умовами зберігання тощо. 

Вагомим резервом для вирішення продовольчої проблеми є 
Світовий океан — величезна житниця тваринного білку. Нині 
для 3/4 населення планети морський промисел є основним 
джерелом одержання тваринного білку. 

Вся океанічна біомаса становить 20—ЗО млрд т. Традиційно 
людство використовує біопродукцію кінцевих ланок складно-
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го ланцюжка Світового океану, головним чином нектон (риби, 
ссавці, головоногі). Сумарна щорічна кількість нектонових ор
ганізмів у Світовому океані оцінюється в 200 млн т. При цьому 
Світовий океан є могутнім джерелом й інших видів промислу 
(криль та інші форми зоопланктону, водні і лікарські рослини 
і т. д.). Однак основне багатство морів і океанів — риба. 

Сучасна наука вказує шляхи збільшення продовольчих за
пасів. Це підвищення родючості земель, збільшення біологіч
ної продуктивності морських і океанічних вод, ефективніше 
використання сонячної енергії для фотосинтезу органічної 
маси, одержання білків з таких речовин, як нафта, горючі гази 
та ін. Багато вчених світу вважають, що наявних біологічних 
ресурсів планети при нинішньому масштабі розвитку продук
тивних сил та існуючих технологіях достатньо для забезпечен
ня продуктами харчування 20 млрд чоловік. Прогноз, як бачи
мо, досить оптимістичний для прийдешніх поколінь. 

10.3. Екологічні проблеми сільського 
господарства 

Виробництво сільськогосподарської продукції є одним з 
найпоширеніших видів людської діяльності. У процесі веден
ня сільського господарства змінюються екологічні умови нав
колишнього середовища. Площі, зайняті лісами, чагарниками 
і луками з різноманітною природною рослинністю зменшують
ся. Зазнають істотних змін природний біологічний кругообіг 
внаслідок втрати величезної маси хімічних елементів, радіа
ційний і водний баланс величезних територій, гідрологічний 
режим. Погіршуються природні умови проживання тварин і 
птахів. Забруднюються атмосфера, гідросфера і педосфера. 
Ґрунти в процесі тривалого господарського використання втра
чають свою природну родючість, деградують або повністю руй
нуються. 

Дуже поширилась на земній поверхні вітрова та водна ерозія 
ґрунтового покриву. В давні геологічні періоди інтенсивність 
ерозійних процесів була незначна. Проте під їх впливом відбу-
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валося поступове нівелювання рельефу, формування схилів : 
акумулятивних рівнин. Такого роду ерозію називають геоло 
гічною, або нормальною. Сучасну ерозію, яка пов'язана з гос 
подарською діяльністю людини, називають прискореною. Особ 
ливо значна інтенсивність розмиву ґрунтів спостерігається НЕ 
орних землях, розташованих на схилах рельєфу. Тому і 
гірських районах темпи ерозії при нераціональному природо
користуванні, як правило, найбільш великі. 

Ерозія проявляється на всіх материках. Водна ерозія охоп
лює майже дві третини всіх земель суходолу. Вона найбільш 
притаманна розчленованим регіонам гір та височин, а також 
землям рівнин, що надмірно розорані. За даними польових об
стежень ґрунтів України, ерозією різного ступеня пошкодже
но 9,9 млн га, що становить майже третину всієї площі орних 
земель. Боротьба з ерозією вимагає планомірної комплексної 
роботи і величезних капітальних вкладень. За реалізацієк 
програм протиерозійних заходів потрібний постійний держав
ний контроль. 

Зниження продуктивності сільськогосподарських культур 
спричинене не тільки ерозією. Впливають на урожайність і 
такі природні явища, як посухи або, навпаки, надлишки ат
мосферних опадів, холодні безсніжні зими, коли вимерзають 
озимі, тощо. Слід зазначити, що амплітуда коливань урожаїв 
постійно зростає в міру збільшення середніх врожаїв, що, зокре
ма, пов'язано зі зменшенням стійкості нових високоврожай
них сортів і коливаннями погоди. 

Нині досить поширеним явищем стало пошкодження куль
турних рослин різними хворобами і шкідниками. Вирощуван
ня одних і тих самих видів рослин на великих площах робить 
їх більш вразливими щодо захворювань, а також створює спри
ятливі умови для розвитку окремих видів шкідників. Останнє 
наглядно можна проілюструвати на прикладі колорадського 
жука. Перші його екземпляри були випадково завезені разом з 
картоплею з Америки до Європи спочатку на Піренейський пів
острів. Звідти і почалася його поступова експансія на схід, де 
він знаходив досить сприятливі умови для свого розвитку. За
раз його можна зустріти практично на будь-якому картопляно
му полі. 
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У боротьбі зі шкідниками і хворобами застосовуються різні 
засоби (отрутохімікати, сівозміна, агротехніка, біологічні), але 
проблема в цілому ще далека від розв'язання. Крім того, вико
ристання хімічних засобів захисту рослин призводить до збіль
шення забруднення навколишнього середовища. 

Серйозні проблеми для навколишнього середовища виника
ють у зв'язку із застосуванням в сільському господарстві міне
ральних добрив. Внесені на поля, вони лише частково поглина
ються рослинами. Значна кількість азоту і фосфору потрапляє 
в ґрунтові і підземні води, а з них мігрує до рік і озер. Найбіль
ше їх накопичується в слабопроточних водоймах. Однак веден
ня інтенсивного сільського господарства без застосування доб
рив неможливе, бо нереально було б підтримувати і збільшува
ти родючість ґрунтів. Тому важливо знати деякі властивості 
основних видів добрив. 

Азот особливо необхідний для формування нових клітин, 
тому його найактивніше поглинають молоді рослини. В залеж
ності від забезпеченості ґрунту поживними речовинами і 
сільськогосподарської культури на поля вносять від 100 до 
300 кг/га. Надлишок азоту небажаний, бо він зумовлює над
мірний ріст вегетативних органів та погіршує якість рослинної 
продукції. Він особливо небезпечний в нітратній формі, бо 
може бути причиною отруєння організмів. Частина азоту випа
ровується в атмосферу у вигляді газоподібних сполук, забруд
нюючи ними повітря. 

Значна частина фосфорних добрив також не поглинається 
рослинами. Незважаючи на низьку розчинність фосфорних 
добрив та їх слабку міграційну здатність, все ж головні геохіміч
ні напрями їх глобального кругообігу спрямовані у бік озер, 
гирл рік, морів і шельфів океану. В малих водоймах сполуки 
фосфору сприяють евтрофікацїї (протуханню) озер. У карбо
натних ґрунтах, де рухомість фосфору особливо низька, може 
мати місце їх зафосфачування. Однак основна проблема поля
гає у вичерпності ресурсів фосфору, що веде до порушення не
обхідного співвідношення N : Р : К (бажане співвідношення — 
у межах від 1 : 1 : 1 до 1 : 2 : 2,5). 

Дуже важливим елементом живлення є калій. Використо
вують калійні добрива різного складу. Найчастіше вносять 
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хлорид калію. Проте його застосування веде до нагромаджен
ня у ґрунті іону хлору, який є шкідливим для багатьох сільсь
когосподарських культур. Наприклад, у картоплі він зумов
лює водянистість. 

У більшості країн світу не досягнуто оптимальних норм вне
сення добрив. Проте в деяких високорозвинених країнах (Ні
меччині, Бельгії, Голландії, Англії, США) є приклади застосу
вання надмірних їх кількостей. У зв'язку з цим виникає загро
за погіршення якості продуктів харчування і забруднення 
навколишнього середовища агрохімікатами. 

Використання у сільському господарстві отрутохімікатів 
дає можливість зберегти значну частину врожаю. При обробці 
посівів пестицидами основна їх частина нагромаджується на 
поверхні ґрунтів і рослин. Вони адсорбуються органічною ре
човиною ґрунту і мінеральними колоїдами. Надлишок пести
цидів може мігрувати з низхідними токами вологи і потрапля
ти до ґрунтових вод. 

Існує проблема відходів сільськогосподарського виробниц
тва і пов'язаної з ним переробної промисловості. Нинішнє сві
тове виробництво зернових дає щорічно 1700 млн т соломи, 
більша частина якої не використовується і забруднює середо
вище. Великі відходи дає виробництво бавовни і цукрової трос
тини. Значна кількість відходів вирощеної сільськогоспо
дарської продукції опиняється на смітниках. Органічні реш
тки в багатьох випадках просто спалюють, викидають на вітер 
нагромаджену віками ґрунтову родючість. Значно доцільніше 
було б, проте, на основі відходів рослинної продукції готувати 
компости і органічні добрива. Регулярне і достатнє внесення їх 
на сільськогосподарські поля дозволить більш ефективно ви
користовувати земельні угіддя. 

Кожна галузь сільського господарства по-різному впливає 
на навколишнє середовище. Так, землеробство досить помітно 
змінює водний баланс і гідрологічний режим агроландшафтів. 
Створення великих відгодівельних комплексів нерідко супро
воджується забрудненням ґрунтів і вод екскрементами тварин, 
нагромадженням гною. Серйозною проблемою залишається за
бруднення гідрографічної сітки відходами боєнь, м'ясопере-
робних і молочних підприємств. 
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У гірських районах тваринництво є провідною галуззю сіль
ського господарства. У зв'язку зі швидким зростанням народо
населення збільшується попит на м'ясомолочну продукцію, 
вовну, шкіру. Це змушує постійно нарощувати кількість вели
кої рогатої худоби, оленів, яків, лам, кіз, овець, що призводить 
до надмірного випасу. Послаблення ж дернового покриву супро
воджується ерозією ґрунтів, яка нерідко повністю знищує ро
дючі горизонти. 

Отже, сучасне сільське господарство створює для жителів 
планети цілу низку гострих екологічних проблем. їх успішне 
розв'язання можливе тільки на основі раціонального природо
користування, здійснення комплексної системи заходів з охо
рони природи і підвищення продуктивності землеробства і тва
ринництва. 

10.4. Екологія та енергетика 

У міру витрачання запасів нафти, газу і вугілля виникає 
необхідність їх заміни іншими видами палива. У другій поло
вині XX ст. вважалося, що найбільш рентабельною та перспек
тивною є ядерна і термоядерна енергетика. Справді, запаси 
ядерної сировини для атомних енергетичних реакторів достат
ні для забезпечення всіх людей Землі енергією на сотні років. 
Здавалося б, що у зв'язку з цим не може бути ніяких проблем, 
пов'язаних з енергетикою майбутнього. Проте масштабна 
аварія на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 p., 
з усією гостротою висвітлила екологічні проблеми, пов'язані з 
використанням ядерного палива. 

При існуючих темпах збільшення сумарного споживання 
енергії виникає проблема захисту від екологічних порушень. 
Споживання енергії за рахунок спалювання хімічного, ядерно
го і термоядерного палива веде до виділення тепла від власних 
джерел нашої планети. Така ситуація може виявитися небез
печною, як тільки обсяг цієї енергії зрівняється з обсягом енер
гії, що отримує наша планета від Сонця. Це зовсім не означає, 
що існують межі споживання енергії. Можна вказати на прак-
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тично безмежні можливості споживання енергії в космос 
куди можна винести найбільш потужних її споживачів для ві 
робництва різних металів, шкідливих хімічних речовин, сиі 
тетичних харчових продуктів тощо. Проте на Землі важлиі 
використовувати тільки такі джерела енергії, які не можут 
призвести до екологічних проблем. Цим вимогам у повній мі] 
задовольняє лише сонячна енергія. Використання її як джері 
ла енергії принципово не може привести до необмеженого зро< 
тання споживання. З іншого боку, сонячна енергія є практик 
но невичерпною. 

Потужність світлового випромінювання, яке йде від Сонц 
на Землю, дуже велика. Для порівняння: використовувана ЗІ 
раз людським суспільством енергія майже в 10 000 разів МЄЕ 
ша за енергію, що надходить від Сонця. Це свідчить про вели* 
потенційні можливості споживання екологічно безпечної енеї 
гії на Землі. Проте виникає проблема вибору перспективни 
шляхів використання сонячної енергії. 

До недавнього часу споживання сонячної енергії пов' язувал] 
головним чином з використанням сонячних батарей на суші 
жарких районах Землі, у меншій мірі — енергії сили вітрів 
Проте можливості ефективного використання сонячної енергі 
в океані ще більш перспективні. Перш за все у Світовому оке 
ані, який покриває 71 % нашої планети, акумулюється велик; 
частина сонячної енергії. Крім того, сонячна енергія в океан 
трансформується не тільки в тепло, нагріваючи водні маси, а 
проявляється у вигляді енергії потужних течій, постійний 
циркуляцій та численних циклонів. Із сонячною енергією і 
значній мірі пов'язана також енергія поверхневих хвиль 
Лише енергія припливів не зв'язана з енергією сонячного світ 
ла, а визначається рухом відносно Землі небесних тіл — Міся 
ця і в меншій мірі Сонця. Таке багатство форм прояву сонячно: 
енергії в океані дозволяє створювати різні системи перетворен 
ня енергії. 

Найбільше сонячної енергії запасено в океані у вигляді теп
ла. Основні термальні ресурси Світового океану зосереджені і 
екваторіальній та тропічній зонах. Підрахунки спеціалістів 
свідчать, що загальні запаси енергії Світового океану в 100 ра
зів перевищують нинішнє загальне споживання енергії. По 
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суті, наведена цифра визначає межі зростання споживання 
енергії на Землі. 

Енергія морських припливів суттєво менша за термальну 
енергію океану. Проте в різних районах Світового океану енер
гія припливів виявляється настільки великою, що доцільність 
її використання не викликає сумнівів. Перша припливна елек
тростанція стала до ладу у Франції в 1960 р. В Росії в 1968 р. 
була споруджена експериментальна Кислогубська електро
станція на шельфі Кольської затоки. У Канаді діє з 1983 р. по
тужна електростанція, турбіни якої обертаються водами веле
тенських припливів у затоці Фанді. 

У теперішній час у країнах, які мають значну довжину 
морських кордонів, особливу увагу приділяють пошукам шля
хів використання енергії морських хвиль. Там створені від
повідні науково-інженерні центри з дослідження можливих 
шляхів перетворення енергії морських хвиль у корисну енер
гію. 

Сьогодні хвильова енергія вже перейшла від стадії дослі
джень до практичного застосування й ефективно використову
ються в економіці ряду країн, особливо після успішного пуску 
в 1986 р. першої дослідно-промислової установки в Бергені 
(Норвегія) і досить хорошої роботи збудованих услід за цим 
хвильових електростанцій в Японії, Англії, Австралії та Індії. 
В Україні пошуки нетрадиційних джерел енергії (сонячної, 
вітрової, геотермальної, біомаси тощо) також мають прискори
ти розв'язання питань використання сили хвиль Чорного та 
Азовського морів. 

Енергія морських хвиль у цілому має невичерпні екологіч
но чисті поновлювальні ресурси. Потужність потоку хвильової 
енергії досягає у відкритому морі 130, а в океані — 600 кВт на 
1 м хвильового фронту. З іншого боку, максимально можлива 
її кількість, яка може бути відібрана в океані, становить лише 
тисячні частки від її загального обсягу, що гарантує збережен
ня природної рівноваги і не становить жодної загрози навко
лишньому водному середовищу. А хвилегасна дія хвильоенер-
гетичних установок біля узбережжя лише підвищує екологіч
ну чистоту прибережної зони та гарантує збереження берега. 
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Цілком ймовірно, що одержана з океанічних і морських 
джерел енергія буде використана для виробництва такого пер
спективного палива, як водень. Методи отримання водню мо
жуть бути різними — електрохімічними, термохімічними, 
хімічними і т. д. Розробкою цих технологій активно займають
ся в теперішній час спеціалісти різних галузей науки, і в цьому 
напрямі уже зроблено чимало. Слід відмітити практично необ
межені можливості використання води Світового океану для 
одержання водню. Водень називають паливом майбутнього. 
Перш за все йому властива значна енергоємність. Теплотворна 
здатність водню майже втричі більша, ніж у нафти, і приблиз
но в чотири рази — ніж у кам'яного вугілля. При згоранні вод
ню в середовищі кисню утворюються тільки пари води, тому 
його застосування як основного палива найбільш перспектив
не з точки зору екології. 

Всі енергетичні джерела Світового океану дозволяють отри
мати електричну енергію, не завдаючи жодної шкоди навко
лишньому середовищу. Приборкати грізну силу океанічних 
хвиль і примусити працювати на людину водень, суттєво підви
щити ефективність використання інших енергетичних дарів 
природи — життєво важливі завдання науки в недалекому 
майбутньому. 

10.5. Антропогенні зміни навколишнього 
середовища 

Людина змінює навколишнє середовище як стихійно, так і 
свідомо. У першому випадку це є побіжним і одночасно дуже 
попіиреним наслідком її трудової діяльності, спрямованої на 
забезпечення своїх життєвих потреб. У процесі господарського 
освоєння незайманих земель відбувалося поступове руйнуван
ня природних екосистем і заміна їх антропогенними, порушу
валася рівновага між окремими видами рослинного і тварин
ного світу. Цей небажаний вплив трудової діяльності на приро
ду особливо проявляється на сучасному етапі розвитку людства, 
який характеризується надзвичайно стрімким демографічним 

306 



Людина і навколишнє середовище 

зростанням і швидким науково-технічним і соціально-еконо
мічним розвитком суспільства. У міру збільшення чисельності 
населення зростають негативні наслідки тотального наступу 
на природу, що вкрай загострює проблему екологічної кризи. 

Одночасно в усі періоди свого існування людина цілеспря
мовано впливала на оточуюче середовище, використовуючи 
його різноманітні природні ресурси. Однією з перших свідомих 
змін природного середовища було будівництво людиною жит
ла та виготовлення предметів одягу, з допомогою яких вона 
підтримувала необхідний температурний режим, охороняла 
себе від несприятливих кліматичних впливів, забезпечувала 
відповідні умови свого повсякденного життя. Поступово дуже 
великих змін зазнало навколишнє середовище під впливом ви
рубок величезних масивів лісів, розорювання земель, розробки 
родовищ корисних копалин, промислової діяльності, здійснен
ня різного роду меліорацій тощо. 

Невід'ємною ознакою сучасних сильно видозмінених ланд
шафтів стала наявність майже у всіх куточках земної кулі ма
лих і великих населених пунктів. Особливо багато їх на землях 
з благодатним кліматом і розвиненим сільським господар
ством, а також в районах з інтенсивною гірничорудною про
мисловістю, в долинах рік і гірських улоговинах, на узбере-

багатьох морів та океанів. Відчуження містами, селища
ми, селами, промисловістю величезних територій разом з їх 
здебільшого родючими ґрунтами збіднює видовий склад рос
линного і тваринного світу. 

Окрім земель, зайнятих під житлове будівництво, на знач
ній площі колись продуктивних угідь зараз прокладені дороги, 
побудовані різні господарські і промислові об'єкти. До еколо
гічних втрат слід віднести також території, зайняті різними 
складами, кар'єрами, підземними шахтами, териконами, ви
робничими відходами, газо- і нафтопроводами, лініями елект
ропередач тощо. Загальна площа земель на планеті, які зайняті 
нині населеними пунктами, промисловими підприємствами, 
гірськими розробками і надземними комунікаціями, становить 
близько 3 млн км2. Це в 5 разів більше за територію України. 

Зі зростанням кількості населених пунктів і виробничих 
об'єктів, інтенсивною розробкою родовищ корисних копалин 
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тісно пов'язана проблема накопичення побутових і промисло
вих відходів, які забруднюють навколишнє середовище. Це по
гіршує санітарно-гігієнічний стан у багатьох містах та селах і є 
однією з причин поширення епідемічних захворювань, особли
во в країнах з жарким кліматом. Звалища сміття завдають ве
ликої шкоди ґрунтам і підземним водам внаслідок забруднен
ня їх токсичними речовинами. 

Іншим потужним джерелом забруднення місць компактно
го проживання населення є масове застосування в народному 
господарстві і побуті хімічних речовин. Так, лише в побуті за
раз використовуються тисячі речовин, які потенційно шкід
ливі для природи. Серед них, наприклад, багато інгредієнтів 
косметичних засобів, кремів, шампунів, пральних порошків, 
синтетичних клеїв, лаків, фарб тощо. Своєрідними забрудню
вачами навколишнього середовища є деякі сучасні види ме
дичних препаратів. 

Головні джерела забруднення повітря — промисловість, 
транспорт, а також паливо, яке використовується для обігрі
вання житлових будинків. Промисловість серед них — на пер
шому місці. Кількість забруднюючих промислових газів знач
ною мірою залежить від якості палива, яке використовується, 
його мінеральних компонентів і вмісту сірки, а також від тех
нічного стану промислових установок. Найінтенсивніший ви
хід відпрацьованих газів відбувається на електростанціях, за
водах з виробництва кольорових і чорних металів, вуглезбага
чувальних установках, хімічних і нафтопереробних підпри
ємствах. Вони викидають шкідливі речовини в атмосферу 
через високі димові труби, численні витяжні установки або 
безпосередньо з промислових цехів. 

Забруднюють повітря також відпрацьовані гази автотранс
порту. Вміст оксиду вуглецю у повітрі великих міст поблизу 
транспортних комунікацій досягає значних величин і переви
щує гранично допустимі концентрації. Вздовж доріг зі жвавим 
автомобільним рухом в ґрунтах нагромаджується свинець. 

Пилові викиди теплових електростанцій, котелень, цемент
них заводів і промислових підприємств зумовлюють видимі за
бруднення навколишнього середовища. Розрізняють грубий 
пил, що швидко осідає, дрібний пил, що осідає повільно (обид-
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ва ці різновиди називаються седиментаційним пилом), і висо
кодисперсний (завислий) пил з дуже низькою швидкістю осі
дання. 

Потрапляючи до атмосфери, багато забруднювачів зазнає 
хімічних і фотохімічних перетворень за участю компонентів 
повітря. Кінцеві продукти хімічних перетворень вимиваються 
з атмосфери опадами або осідають з аерозолями на поверхню 
ґрунту, біологічні об'єкти, будівельні конструкції, посилюючи 
фізико-хімічні процеси руйнування органічних речовин, ме
талів і неорганічних матеріалів. 

Останнім часом серйозною екологічною проблемою стали ки
слотні дощі, які викликають загибель лісів, зниження продук
тивності сільськогосподарської рослинності, корозію пам'ят
ників і будинків. Джерелом утворення кислотних дощів є про
мислові викиди в атмосферу газів, які містять сірку, азот або 
хлор. Ці елементи, потрапивши в повітря, легко вступають у 
хімічні сполуки з водою, утворюючи дуже агресивні сірчану, 
азотну і хлор-водневу кислоти. Майже половина кислотних ви
кидів, пов'язаних з діяльністю людини (ЗО—40 млн т), припа
дає на Європу, де дуже широко використовують для палива 
буре вугілля і нафту з високим вмістом сірки. 

Велику стурбованість у людей викликає стан прісних вод на 
планеті. Регулярне скидання в ріки, моря, на поверхню ґрунту 
або під землю стічних вод (промислових, побутових, сільсько
господарських) забруднює водні джерела, робить воду непри
датною для пиття та навіть шкідливою для здоров'я. Забруд
нюються перш за все поверхневі води. Підземні води ще зали
шаються майже чистими, бо ґрунт є чудовим природним 
фільтром. Серед хімічних забруднювачів води зараз часто 
зустрічаються нітрати. 

Однією з нерозв'язаних проблем залишається забруднення 
вод нафтою і нафтовими продуктами, що уповільнює здатність 
води до самоочищення у зв'язку з утворенням газонепроник
них поверхневих плівок. Нафтопродукти значно знижують 
якість вод і є причиною масової загибелі багатьох видів водних 
організмів. 

Зросла роль людини в руйнуванні ґрунтового покриву пла
нети. Вирубівання лісів і чагарників для забудови і палива, 
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для землеробства і тваринництва, перевантаження пасовий 
поголів'ям худоби і знищення трав'яного покриву, засолення 
зрошуваних територій зменшують інфільтрацію вологи в 
ґрунт, збільшують випаровування води, сприяють появі пило
вих бур, водної ерозії, рухомих пісків, збільшенню континен-
тальності і сухості, що призводять до зменшення біопро-
дуктивності природних екосистем і родючості ґрунтів. Най
більше при цьому руйнуються ландшафти степів і саван. Цей 
досить поширений нині на Землі процес одержав назву опусте-
лювання суші. 

Забір води на зрошення посушливих земель, спорудження 
водосховищ знижує повені і посилює соленакопичення в доли
нах рік та їх дельтах, зменшує площу озер і морів. Так, одне з 
найбільших у світі внутрішніх морів — Аральське — нині пе
ребуває практично на межі екологічної катастрофи, воно знач
но обміліло і втратило майже половину свого об'єму води. 
Внаслідок недосконалості зрошувальних систем, переполивів 
ґрунтів відбувається підняття рівня ґрунтових вод, переміщен
ня солей з глибоких горизонтів землі в поверхневі. Це веде до 
вторинного засолення ґрунтів. 

У водосховищах, як відомо, нагромаджуються великі запа
си прісних вод. Однак вони, як з'ясувалося в останні десяти
річчя, практично гублять ріки, їх унікальні природні екосис
теми і прилеглі території. З поверхні водосховищ випарову
ються величезні маси води, в їхніх акваторіях розмножуються 
синьозелені водорості. У донних відкладах проходять відновні 
реакції з утворенням метану, сірководню, сульфідів, соди, що 
різко знижує якість води. Крім того, затоплюються заплави і 
низькі річні тераси разом з цінними пасовищами і сінокосами, 
підтоплюються, заболочуються і засолюються великі площі 
прилеглих родючих ґрунтів. 

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції з усією 
гостротою показала страшенну небезпеку для біосфери радіо
активного забруднення. За масштабами свого негативного 
впливу на навколишнє середовище ця катастрофа не має ана
логів у світі. Тому вчені багатьох країн нашої планети об'єднали 
свої зусилля у пошуках способів ліквідації наслідків цієї 
аварії. 

310 



Людина і навколишнє середовище 

Україна, здобувши в 1991 р. омріяну багатьма поколіннями 
незалежність, стала першою країною в світі, яка добровільно 
позбулася ядерної зброї. До речі, загальний потенціал цієї 
смертоносної зброї поступався лише потужності ядерних арсе
налів США та Росії. Народи Землі сподіваються, що й інші 
ядерні держави поступово зменшать, а ще краще — повністю 
ліквідують свої запаси атомної зброї і ніколи не повторять жах
ливих трагедій міст Хіросіми та Нагасакі. Сучасна світова 
атомна війна була б фатальною для людства і стала б однією з 
причин небачених раніше катастрофічних змін у біосфері. 

У цьому розділі коротко висвітлено лише деякі зміни при
родного середовища під впливом господарської діяльності лю
дини. Попри всю складність порушених питань, вчені на
строєні оптимістично. Вони вважають, що широкомасштабні 
комплексні дослідження навколишнього середовища, здійс
нення глобального контролю за станом усіх складових геогра
фічної оболонки та їх розвитком, а також широке впроваджен
ня у виробництво новітніх досягнень науки і техніки дозволять 
надійно захистити унікальну природу Землі від екологічної 
катастрофи. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які основні етапи взаємодії людства та природи? 
2. Які причини зумовлюють сучасну екологічну кризу Зем

лі? Назвіть ознаки сучасної екологічної кризи. 
3. Які проблеми називають глобальними проблемами люд

ства? 
4. Назвіть основні причини забруднення атмосфери та їх 

можливі наслідки. 
5. Назвіть основні причини забруднення гідросфери та їх 

можливі наслідки. 
6. До яких змін клімату, рельєфу, річкової системи може 

призвести знищення лісів? 
7. Виділіть позитивний і негативний вплив людини на 

ґрунти. 
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8. Чи однаково реагують на забруднення навколишнього се
редовища різні компоненти географічної оболонки? 

9. Які екологічні проблеми виникають у разі нераціональ
ного використання земельних ресурсів? 

10. У чому полягає негативний вплив різних видів транспор
ту на навколишнє середовище? 

11. У чому полягає суть парникового ефекту? 
12. Яку небезпеку приховує для біосфери руйнування озоно

вого шару атмосфери? 
13. Яка чисельність населення Землі? 
14. У чому суть демографічної проблеми в світі? Які процеси 

її породжують та які є шляхи розв'язання цієї проблеми? 
15. У чому полягають особливості демографічної ситуації в 

країнах Східної Європи? 
16. Чому проблеми ресурсозабезпечення та екології особливо 

гостро постали перед людством у другій половині XX ст.? 
17. Як позначилася катастрофа на Чорнобильській АЕС на 

екологічній ситуації в Україні? 
18. Які заходи щодо охорони природи і раціонального вико

ристання природних ресурсів проводять у вашій місцевості? 
19. Складіть план природоохоронних заходів щодо своєї річ

ки, озера, джерела. 
20. У чому суперечність взаємодії сучасного суспільства з 

природою? 
21. Визначте поняття природокористування. Наведіть при

клади оптимізації природокористування. 
22. Що таке моніторинг? 
23. Чому для розв'язання екологічних проблем людства не

обхідне міжнародне співробітництво? 
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КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
ТА ПОНЯТЬ 

АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ КЛІМАТУ — зміни кліматичних 
мов, які зумовлені діяльністю людини (зростання вмісту вуг-
екислого газу, аерозолів, сульфатів, пилу, руйнування озоно-
ого шару тощо) та станом земної поверхні (вирубування чи 
асадження лісів, розорювання земель, меліорація сільсько-
осподарських угідь, створення штучних водоймищ). Антро-
огенні зміни клімату поділяють на глобальні, що пов'язані зі 
міною клімату на всій планеті, та регіональні, тобто місцеві, 
'лобальні зміни клімату Землі створюють умови для виник
ання регіональних антропогенних змін клімату, прояви яких 
осилюються впливом сільськогосподарського та промислово-
о виробництва: збільшенням площ орних земель, інтенсивніс-
ю їх експлуатації, вирубуванням і насадженням лісів, ство-
енням штучних водосховищ, будівництвом великих міст і 
ромислових комплексів. У результаті антропогенних змін 
;лімату дедалі більшого значення набувають екологічні захо-
и щодо захисту повітряного басейну від забруднення, змен-
іення шкідливого впливу діяльності людини на клімат. У 
в'язку з сучасними антропогенними змінами клімату виникає 
отреба міжнародного співробітництва щодо охорони повітря-
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ного басейну. З метою збереження чистоти довкілля Україна 
приєдналася до Міжнародної конвенції про транскордонне за
бруднення атмосферного повітря на великі відстані та Міжна
родної конвенції про охорону озонового шару. 

АНТРОПОГЕННІ ПРОЦЕСИ — позитивні та негативні про
цеси, які виникають у природному навколишньому середови
щі під впливом діяльності людини. Позитивними антропоген
ними процесами є ті, які спрямовані на збереження екологіч
ної рівноваги, раціональне використання природних ресурсів, 
оптимізацію природного довкілля та пов'язані із заходами 
щодо його охорони. Проте багато напрямів господарської діяль
ності людини супроводжуються негативними антропогенними 
процесами. Так, внаслідок оранки та обробітку сільськогоспо
дарських земель спостерігається механічна деградація ґрун
тів. Осушення територій зумовлює зниження рівня ґрунтових 
вод, а понаднормовий полив при зрошуванні призводить до 
вторинного засолення ґрунтів, заболочування. Все це викли
кає іригаційну ерозію. Внаслідок видобування корисних копа
лин розвиваються карстоутворення та просадки земної поверх
ні в місцях вироблених підземних вугільних і соляних шахт. З 
гідротехнічним будівництвом пов'язаний підпір підземних 
вод, затоплення заплав, зсувоутворення, обвалювання берегів 
рік тощо. Внаслідок недостатньо обґрунтованого будівництва 
міст можуть посилитися ерозія, обвалювання схилів, нагро
мадження промислових і побутових відходів. Аби надалі не до
пускати подібних згубних для екології явищ, в Україні дер
жавними органами здійснюється екологічний контроль, роз
робляються наукові рекомендації щодо захисту від шкідливих 
антропогенних процесів. 

БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА — міжнародний орган, який заснований у 
1974 р. Об'єднує близько 70 природоохоронних організацій 
різних європейських країн. Штаб-квартира — у м . Брюсселі. 
Сприяє співробітництву своїх членів, відстоює їхні інтереси в 
Європейському економічному співтоваристві. Основний на-
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прям в екологічній роботі — охорона природи в різних галузях 
господарської діяльності. 

ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ — одна з найважливіших законо
мірностей функціонування географічної оболонки. Об'єднані у 
складні комплекси, вони пов'язані між собою так, що зміна од
ного з них спричиняє зміну інших. Так, під впливом ендоген
них (внутрішніх) факторів змінюється конфігурація материків 
і океанів, формуються гори, низовини, плато тощо. Неоднако
ве їх гіпсометричне положення дуже впливає на інтенсивність 
розвитку екзогенних (зовнішніх) процесів. Рух Землі навколо 
Сонця, відмінності у розподілі суші і моря, наявність гір на 
шляху переміщення повітряних мас, термічні особливості оке
анічних течій, коливання сонячної активності — все це суттє
во впливає на клімат. Від загальних і регіональних особливос
тей клімату залежать характер ґрунтового покриву, стан рос
линного і тваринного світів. У теперішній час антропогенний 
фактор впливає на взаємодію факторів, порушуючи їх природ
ні зв'язки. 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ДОВИЩА — день масових екологічних заходів, які здійсню
ються за підтримки урядів і організацій світу з метою збере
ження навколишнього середовища. Встановлений 2 7-ю сесією 
Генеральної Асамблеї ООН у 1972 р. за пропозицією Сток
гольмської міжнародної конференції з проблем навколишньо
го середовища. Відзначається різними країнами щорічно 
5 червня. 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ — день солідарності тури
стів і туристських організацій. Встановлений рішенням III сесії 
Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації (вере
сень 1979 р.) у м. Торреліоліносі (Іспанія). Проводиться щоріч
но 27 вересня на національному рівні під певним девізом. 

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ДИКОЇ ПРИРОДИ — міжнародна 
неурядова організація, створена у 1961 р. за участю МСОП, 
ЮНЕСКО, ФАО та ін. Займається збиранням коштів від 
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держав, організацій та приватних осіб для створення і реаліза
ції конкретних проектів щодо охорони диких тварин і приро
доохоронних ділянок (наприклад, "Операція тигр" — всесвіт
ній облік тигрів і створення для них спеціальних резерватів). 
Має власні друковані органи. Фонд заснував "Золоту медаль", 
якою нагороджуються установи або окремі особи за значний 
внесок у дослідження та охорону дикої природи. 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ) 
— міжурядова спеціалізована установа ООН. Заснована 
22 липня 1946 р. з метою організації світової спільноти для 
покращення здоров'я населення на земній кулі. Сприяє між
народному співробітництву національних організацій охорони 
здоров'я. Надає допомогу державам, особливо слаборозвину
тим, у боротьбі з епідеміями, в охороні здоров'я матерів і дітей, 
покращенні санітарного стану довкілля. 

ВСЕСВІТНЯ ПРОГРАМА ДІЙ ООН НА XXI СТОЛІТТЯ В 
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
РОЗВИТКУ — назва матеріалів конференції ООН з питань нав
колишнього середовища і розвитку, яка відбулася у м. Ріо-де-
Жанейро з 3 по 14 червня 1992 р. Найважливішим документом 
Всесвітньої програми є Декларація про навколишнє природне 
середовище та розвиток, яка складається з 27 керівних при
нципів. У них, зокрема, проголошується, що людина стоїть у 
центрі уваги сталого розвитку. Вона має право на здорове і про
дуктивне життя в гармонії з природою. Держави володіють су
веренним правом на експлуатацію власних природних ресурсів 
згідно зі своєю політикою стосовно навколишнього середови
ща. Право на розвиток повинне реалізовуватися так, щоб спра
ведливо задовольнити потреби нинішніх і прийдешніх по
колінь. Держави мають співпрацювати у дусі глобального пар
тнерства для збереження, охорони та відновлення здорового і 
цілісного стану екосистеми Землі. Вони несуть спільну й вод
ночас диференційовану відповідальність за глобальну еколо
гічну деградацію довкілля. Для досягнення сталого розвитку 
та вищої якості життя людства держави мають зменшувати 
шкідливий вплив виробництва на навколишнє середовище, а 
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також сприяти розвиткові належної демографічної політики. 
Екологічні проблеми необхідно вирішувати за участю всіх за
цікавлених громадян. Кожен індивідуум повинен мати належ
ний доступ до інформації стосовно навколишнього природного 
середовища, якою володіють органи державної влади, включ
но і до інформації про небезпечні матеріали та види діяльності 
в їх спільнотах, а також мати змогу брати участь у процесах 
прийняття рішень. Держави повинні нести юридичну відпові
дальність і надавати компенсацію за шкідливі наслідки еколо
гічної шкоди, заподіяну діяльністю в межах їхньої юрисдик
ції, дотримуватися міжнародного права, яке забезпечує захист 
навколишнього середовища. Мир, розвиток та охорона навко
лишнього природного середовища є взаємозалежними і не
роздільними. 

ВСЕСВІТНЯ ХАРТІЯ ПРИРОДИ — міждержавний доку
мент, який засвідчує необхідність охорони навколишнього сере
довища і розвитку міжнародного співробітництва у цій галузі 
щодо спільних програм (першочергових і довгострокових), 
спрямованих на збереження та захист навколишнього середови
ща. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 28 жовтня 1982 р. 

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ — частина географічної 
оболонки, яка безпосередньо пов'язана з життям і діяльністю 
людини. Оскільки для забезпечення своїх потреб люди освою
ють і використовують усе нові території, нові сторони і скла
дові частини природи, то загальний обсяг елементів, які вклю
чаються в поняття географічного середовища, збільшується. В 
перспективі межі географічного середовища і географічної обо
лонки можуть збігтися. Нині людство існує фактично не в од
ному, а в двох взаємопов'язаних середовищах: 1) у природньо-
му навколишньому середовищі, так чи інакше порушеному 
антропогенним впливом; 2) у техногенному навколишньому 
середовищі, елементи якого переважно створені людиною. Різ
ні вчені неоднаково пояснюють роль географічного середовища 
в житті суспільства. Прихильники так званого географічного 
детермінізму вважають, що природні умови є визначальними у 
розвитку суспільства і впливають навіть на поведінку та ха-
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рактер людей, їх побут і господарство. Вчені, які дотримують
ся поглядів географічного нігілізму, навпаки — заперечують 
будь-який вплив природи на розвиток цивілізації. Є й інші 
трактування цього питання. Так, згідно з теорією посибілізму 
природне середовище лише створює передумови для розвитку 
суспільства, а вже від останнього залежить — використає воно 
чи ні наявні природні умови і ресурси. Сучасна географічна на
ука аналізує складні взаємовідносини природи і людини крізь 
призму наявних суспільних відносин у тій чи іншій країні. 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ — науково обґрунтоване перед
бачення розвитку географічного середовища та його окремих 
компонентів. Залежно від об'єкта дослідження розрізняють 
географічні прогнози комплексні і галузеві (прогноз погоди, 
зволоження, засолення, стоку тощо). За просторовими масш
табами географічні прогнози поділяють на глобальні, регіо
нальні та локальні, за часом — на коротко- і довготермінові. 
Географічний прогноз є необхідним для перспективного пла
нування, розробки заходів щодо раціонального природокори
стування тощо. 

ЕЛЬ-ШНЬЙО — тихоокеанська течія біля західних берегів 
Південної Америки, яка епізодично (приблизно раз на десять 
— дванадцять років) поширюється від екватора до 10—12° пів
денної широти. Це викликає декількамісячні значні зміни клі
мату на прилеглих територіях і, можливо, є причиною корот
котермінових змін клімату в деяких інших регіонах планети. 

ЙОГАННЕСБУРЗЬКИЙ САМІТ — назва Всесвітньої конфе
ренції зі сталого розвитку, яка відбулася з 26 серпня по 5 верес
ня 2002 р. у м. Йоганнесбурзі (Південно-Африканська Респуб
ліка). Сталий розвиток реалізується через стратегію розвитку 
суспільства, яка передбачає взаємоузгодження та гармоніза
цію економічної, екологічної та суспільної складових на основі 
політики використання природних ресурсів, що враховує інте
реси сьогоднішніх і прийдешніх поколінь. У Європейському 
регіоні впродовж останнього десятиріччя відбулися фундамен
тальні зміни, які привели до виникнення нової групи країн із 
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перехідною економікою, до яких належить і Україна. Кожна з 
них нині стоїть перед необхідністю розв'язання питання ба
лансованого використання природних ресурсів. Але людський, 
виробничий і науковий потенціали цих країн зазнають перена
пруження та значних втрат, які підсилюються впливом про
цесів глобалізації. Вирішення проблеми реструктуризації сис
теми виробництва шляхом поетапної відмови від ресурсови-
тратних і енергомістких технологій, проблем бідності та охорони 
здоров'я населення здійснюються в мінливих соціально-еконо
мічних умовах перехідного періоду. В підсумковому документі 
Йоганнесбурзького саміту відображені інтереси країн перехід
ного періоду та зобов'язання світового співтовариства про на
дання допомоги та сприяння країнам з перехідною економікою 
у розбудові суспільства на засадах сталого розвитку. 

КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ — назва міжнародного доку
мента, який був прийнятий 23 травня 2003 р. у м. Києві на 5-й 
Всеєвропейськіи конференції з охорони довкілля. В документі 
визначені проблеми правового інституціаційного характеру, 
які є важливими для збереження біологічного різноманіття 
краю, стійкого туризму, місцевого та транспортного розвитку, 
а також ризики, потреби енергетики, лісокористування і водо
споживання. Було зазначено, що Карпати є природною перли
ною світового значення, регіоном, який визначає стан природ
ного середовища всієї Європи. Унікальність Карпатської при
родної системи пов'язана також з особливою культурною 
спадщиною, яка впродовж століть об'єднувала різні національ
ності й етнічні групи. Карпатська конвенція має об'єднати і 
скоординувати природоохоронні зусилля всіх країн, на тери
торії яких пролягає Карпатський хребет. 

КРУГООБІГ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ — процеси 
перетворення і переміщення речовин та енергії в природі, що 
повторюються і мають більш-менш циклічний характер. За
гальний кругообіг речовин та енергії складається з окремих 
процесів (кругообіг води, газів, тепла, хімічних елементів), 
котрі не є повністю оборотними, оскільки відбувається розсію
вання речовин та енергії, зміна їх складу і т. ін. З появою жит-
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тя на Землі велику роль у кругообігу речовин та енергії відігра
ють живі організми (кругообіг кисню, вуглецю, водню, каль
цію та інших біогенних елементів). Глобальний вплив на 
кругообіг речовин та енергії справляє діяльність людини, 
внаслідок чого виникають нові та змінюються усталені в при
роді шляхи міграції речовини. Глибоке вивчення перетворень 
речовин та енергії в природі і врахування наслідків, пов'язаних 
із впливом на ці процеси діяльності людини, є необхідною умо
вою збереження навколишнього середовища в придатному для 
життя стані. 

МІЖНАРОДНЕ АГЕНСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ 
(МАГАТЕ) — автономна міжнародна організація, утворена 
29 липня 1957 р. відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН з метою координації зусиль світової спільноти щодо 
розв'язання питань мирного використання ядерної енергії. 
Штаб-квартира МАГАТЕ — у м . Відні. Здійснює контроль за 
близько 900 ядерними установками в декількох десятках країн 
світу. МАГАТЕ надає щорічні звіти Генеральній Асамблеї 
ООН, а за необхідності й Раді Безпеки ООН про свою діяльність 
щодо реалізації політики ООН, спрямованої на дотримання 
миру та сприяння роззброєння відповідно з міжнародними уго
дами, укладеними в рамках політики стосовно забезпечення 
міжнародної безпеки нерозповсюдження ядерної зброї. 

МІЖНАРОДНЕ ПРИРОДООХОРОННЕ СПІВРОБІТНИЦ
ТВО — скоординована природоохоронна діяльність різних 
країн, яка ґрунтується на визнанні глобального характеру про
блем навколишнього середовища, відповідальності кожної 
країни за розв'язання екологічних питань як перед своїми на
родами, так і перед світовим співтовариством. Україна бере 
участь у цих програмах, а також забезпечує виконання на своїй 
території відповідних зобов'язань. Зокрема бере участь у ро
боті урядових і позаурядових організацій. Від 1981 р. вона є 
членом Ради керуючих Програми ООН з навколишнього сере
довища (ЮНЕП), співпрацює з Європейською економічною ко
місією (ЄЕК), у діяльності якої питанням охорони природи 
визначено дуже важливе місце. У 1984 р. Україна вступила до 
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Міжнародної довідкової системи інформації про навколишнє 
середовище (ІНФОТЕРРА). 

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ СОЮЗ (МГС) — міжна
родна наукова організація, яка об'єднує національні геогра
фічні організації. Входить до Міжнародної ради наукових со
юзів (МНРС), яка працює під егідою ЮНЕСКО. У складі МГС 
понад 80 країн. Мета МГС — допомога і сприяння розробці на
уково-географічних проблем, які вимагають об'єднання зусиль 
та участі вчених багатьох країн у реалізації програм цієї ор
ганізації. 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ПРИ
РОДНИХ РЕСУРСІВ (МСОП) — неурядова міжнародна органі
зація, метою якої є об'єднання зусиль багатьох країн світу для 
розв'язання екологічних проблем. Створений у 1948 р. як Між
народний союз захисту природи за ініціативою ЮНЕСКО на 
базі Міжнародного бюро охорони природи (1928 р.). За ініціа
тиви МСОП прийнята Конвенція про міжнародну торгівлю ви
дами дикої флори та фауни, які перебувають під загрозою 
зникнення. Розроблена та прийнята Всесвітня стратегія охоро
ни природи. Утворено Всесвітній фонд охорони природи та ін. 
МСОП разом з ЮНЕП та ЮНЕСКО щороку видає бюлетень, у 
якому подає перелік національних парків та інших територій, 
що охороняються. 

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРИ
РОДИ — багатосторонні міжнародні угоди, які укладаються 
між державами щодо взаємних прав і обов'язків у галузі охо
рони довкілля та розв'язання екологічних проблем. Україна є 
учасницею таких конвенцій: Договір про заборону випробову
вання ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під 
водою (1963 p.); Договір про морське дно (1971 p.); Конвенція 
про заборону розробки, виробництва і нагромадження запасів 
бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та їх знищення 
(1975 p.); Конвенція про заборону воєнного або будь-якого ін
шого ворожого використання засобів впливу на навколишнє 
природне середовище (1978 р,); Конвенція про охорону озоно-
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вого шару (1988 р.); Конвенція про континентальний шельф 
(1964 р.). 

ПАРНИКОВИЙ (ТЕПЛИЧНИЙ) ЕФЕКТ АТМОСФЕРИ — 
властивість атмосфери регулювати променевий теплообмін 
Землі з космічним простором. Полягає у здатності атмосфери 
пропускати короткохвильову сонячну радіацію до поверхні 
Землі та поглинати переважну частину довгохвильового ви
промінювання від поверхні нашої планети. Є наслідком погли
нання довгохвильового випромінювання Землі водяною парою 
та вуглекислим газом тропосфери і додаткового впливу на цей 
процес активних газових компонентів у високих шарах атмос
фери — стратосфері та мезосфері. Випромінювання Землі зу
мовлене нагріванням підстилаючої земної поверхні потоками 
короткохвильової сонячної радіації, котра проникає крізь атмо
сферу. Лише частина ультрафіолетового випромінювання по
глинається озоновим шаром атмосфери. Основна його маса 
проникає до земної поверхні, частково відбивається від неї, але 
більшість цієї енергії поглинається, завдяки чому підтриму
ється пересічна температура земної поверхні (близько +15 °С). 
Внаслідок нерегульованої, здебільшого шкідливої, безконт
рольної господарської діяльності виникає глобальна екологіч
на проблема — в нижньому шарі атмосфери зростає кількість 
вуглекислого та інших газів, що супроводжується підвищен
ням температури атмосфери і поверхні Землі, а також загаль
ним потеплінням клімату в цілому. Цей процес виявляється 
регіонально, залежно від природних умов територій та дії ант
ропогенних факторів. Надходження до атмосфери значної 
кількості вуглекислого та інших газів посилює парниковий 
ефект. Враховуючи глобальне значення цієї проблеми, з ініціа
тиви ООН розроблено Всесвітню кліматичну програму науко
вих досліджень щодо змін клімату на Землі. Вчені України бе
руть участь у цих дослідженнях. В Україні у 1986 р. ратифіко
вано рішення Міжнародної конвенції про охорону озонового 
шару. У 1988 р. Всесвітньою метеорологічною організацією ра
зом з відповідними підрозділами ООН створено спеціальну мі
журядову раду, котра досліджує питання впливу кліматичних 
змін на біосферу, екологію, економіку і здоров'я людей, а та-
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кож можливості запобігання цим змінам. Зокрема у 1988 р. 
було підписано Монреальський протокол, який забороняє за
стосування речовин, які руйнують озоновий шар. 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ — компоненти і сили природи, які 
використовуються або можуть бути використані як засоби ви
робництва та предмети споживання для задоволення матеріаль
них і духовних потреб суспільства. За оцінкою вичерпності 
природні ресурси поділяють на невичерпні і вичерпні. Неви
черпні природні ресурси у свою чергу поділяються на безумов
но невичерпні (енергія сонця, припливи, вода, що тече і падає, 
вітер, внутрішнє тепло Землі) і умовно невичерпні (ті, що хоч і 
не вичерпуються, але можуть частково або тимчасово псувати
ся у зв'язку з використанням — чиста вода, чисте повітря та 
ін.). Вичерпні природні ресурси теж поділяються на вичерпні 
поновлювані (здебільшого біогенного походження: рослинний 
та тваринний світ, ґрунти тощо) і вичерпні непоновлювані 
(здебільшого викопні: нафта, вугілля, торф та ін.). В основі 
економічних класифікацій природних ресурсів лежить поділ 
їх на засоби виробництва і предмети споживання. Розрізняють 
природні ресурси виробничого і невиробничого, промислового 
і сільськогосподарського, галузевого і міжгалузевого, одноці-
льового і багатоцільового призначення. Зараз, коли суспіль
ство усвідомило економічні та екологічні межі експлуатації 
природних ресурсів, дуже важливим є завдання їх раціональ
ного використання. Крім того, в умовах, коли охорона природи 
набула життєво важливого значення, особливо актуальними 
стають якість використовуваних компонентів природи (чисто
та повітря, води тощо) і середовищезахисні властивості при
родних ресурсів. 

РИТМІЧНІ ЯВИЩА — своєрідний різновид кругообігів у 
географічній оболонці Землі. Розрізняють дві форми ритміки: 
періодичну і циклічну. Під періодами розуміють ритми одна
кової тривалості (наприклад, час обертання Землі навколо 
своєї осі, період її обертання навколо Сонця). Ритми змінної 
тривалості називаються циклами (наприклад, різні сонячно-
зумовлені цикли, варіації припливоутворювальних сил Міся-
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ця тощо). Вчені вважають, що в історії Землі все відбувається 
циклічно: розвиток літосфери, її компонентів, рельєфу, кліма
ту, зледенінь, діяльність вулканів і землетрусів тощо. Пізнан
ня і вивчення ритмічних явищ у географічній оболонці має 
важливе значення для прогнозування її розвитку. 

СИМЕТРІЯ І ДИСИМЕТРІЯ (АСИМЕТРІЯ) В ПРИРОДІ — 
найбільш загальні особливості внутрішньої та зовнішньої бу
дови Землі в цілому та окремих поширених на ній природних 
об'єктів і явищ. Різним геосферам властива, наприклад, ку
ляста симетрія, яка формується під впливом сили земного 
тяжіння. Крім того, спостерігається дзеркальна симетрія у 
розподілі відносно екватора багатьох елементів природи: по
ширення географічних поясів і зон, розподіл температури, ат
мосферного тиску, вологості, повітряних і океанічних течій 
і т. ін. Особливо вражає своїм повсюдним вираженням симетрія 
у будові рослин, тварин, а також людей. Вона виявляється, 
зокрема, у великій подібності правої та лівої частин будь-якого 
організму, формі крони дерева, морфологічному вигляді листя 
тощо. Явища порушення симетрії називаються дисиметрією. 
Суть дисиметрії земної кори полягає у відсутності гранітного 
шару у складі океанічної кори. Дисиметрія кріосфери вираже
на двояко: 1) у районах із холодним морським кліматом утво
рюються льодовики, а в районах холодного континентального 
клімату — багаторічна мерзлота; 2) температура льоду в льодо
виках різна: наприклад, в Антарктиді до -50 °С, Гренландії до 
-28 °С, а в Альпах, на Кавказі, у Скандинавії та багатьох інших 
горах близько 0 °С. Поруч із дисиметрією твердої фази води 
можна говорити і про дисиметрію гідросфери взагалі, тому що 
гідросфера — переривчаста оболонка Землі, розділена на час
тини виступами материкових мас. Для води як речовини є і 
термічна дисиметрія: температура води в океанах на їх серед
ній глибині (3790 м) близько 0 °С, тобто близька до точки за
мерзання; на цій же глибині під сушею — майже +115 °С, тобто 
близька до точки кипіння при відповідному тиску. Детальний 
аналіз географічного поширення рослинного і тваринного 
світів на земній кулі свідчить про значну кількість прикладів 
асиметричного розподілу рослин і тварин. Так, у Південній 
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півкулі, наприклад, відсутня зона типових тундр. На островах 
Південного океану на тих широтах, де аналогічно з Північною 
півкулею має бути тундра, простягається зона океанічних лук 
або тундрово-лучна зона. Вічнозелені ліси Нової Зеландії, Тас
манії дуже відрізняються від тайги і листяних лісів Північної 
півкулі. У Південній півкулі відсутні зони лісотундри, лісосте
пу та пустель у середніх широтах помірного поясу. Жодний 
тип рослинності північного позатропічного поясу не повто
рюється у південному позатропічному поясі. 

ЮНЕСКО — міжнародна організація з питань освіти, науки 
і культури, спеціалізована установа ООН. її ціль — сприяння 
справі миру шляхом розвитку співробітництва між країнами в 
галузі освіти, науки, культури для заохочення загального до
тримання справедливості, правопорядку, прав людини і основ
них свобод, які визначені статусом ООН для всіх народів світу. 
Об'єднує понад 160 країн світу. Україна є членом ЮНЕСКО з 
1954 р. Нині завдяки активному сприянню ЮНЕСКО здійсню
ються заходи з охорони всесвітньої історичної, культурної та 
природної спадщини у різних регіонах нашої планети. 
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Сплюснутість (полярне стиснення) 
Поверхня Землі 
Поверхня суші 
Поверхня океану 
Об'єм Землі 
Маса Землі 
Маса океанів 
Середня густина Землі 
Прискорення сили тяжіння (на рівні моря) 

а) на екваторі 
б) на полюсах 

Вік Землі 
Час повного оберту Землі навколо своєї вісі 

(зоряна доба) 
Період обертання Землі навколо Сонця 

(тропічний рік) 

6 378,2 кі 
6 356,8 кв 

40 075,1 кв 
40 008,6 к* 

1 : 298,2 
510 млн км 
149 млн км 
361 млн км 

1,083-1012км; 

5,9-10м кі 
1,45-10й кі 

5,5-103кг/м ! 

9,78 м/с* 
9,83 м/с2 

4,5 млрд років 

23 год 56 хв 4 с 

365,265 діб 
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Довжина земної орбіти 939,1 млн км 
Середня швидкість руху Землі по орбіті 29,765 км/с 
Середній нахил екліптики (площини орбіти) 23 26'28,91" 
Середня відстань від Землі до Сонця 149,6 млн км 
Середня відстань від Землі до Місяця 384,4 тис. км 
Найбільша висота суші — г. Еверест 

(Джомолунгма) 8 848 м 
Найбільша глибина Світового океану — 
Маріанський жолоб 11 022 м 
Найбільш висока температура повітря 
спостерігалася в: 

районі Тріполі (Північна Африка) 57,8 С 
долині Смерті (США, Каліфорнія) 56,7 С 

Найбільш низька температура повітря спостерігалася в: 
Антарктиді на станції "Восток" -89,2 С 
в районі Оймякона (Східний Сибір) -71 С 

Найменша середньорічна кількість опадів випала 
в районі Дахла (Єгипет) 1 мм 

Найбільпіа середньорічна кількість опадів випадає 
в районі Черапунджі (Індія) 11 000 мм 

Найбільш низинне місце на поверхні суші 
(Мертве море) л 395 м 

Найбільш глибоке озеро (Байкал) 1 620 м 
Найбільший льодовий покрив (Антарктида) 13,7 млн кма 

Найдовша ріка (Ніл з Кагерою) 6 671км 
Найбільш; водоносна ріка світу 

(Амазонка) близько 7 000 км3/рік 
Найбільший водоспад (Анхель на р. Чурун 

у Венесуелі) 1054 м 
Найбільш високі припливи — затока Фанді 

в Атлантичному океані біля берегів 
Північної Америки до 18 м 

Кількість видів: 
рослин і мікроорганізмів 500 000 
тварин 1 500 000 

Населення Землі в 2008 р. > 6,6 млрд осіб 
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Додаток \ 

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ 
На закінчення вивчення курсу загального землезнавства 

пропонуємо написати реферативну роботу. Кожний студені 
обирає тему за бажанням і виконує її самостійно. Робота на; 
рефератом дає можливість глибше вивчити обрану тему і набу 
ти навички самостійної роботи з літературними джерелами 
Наводимо зразковий список тем для рефератів. 

1. Система географічних наук. 
2. Географічна оболонка Землі. 
3. Географічні ідеї давнього світу. 
4. Видатні подорожі та географічні відкриття в середні 

віки. 
5. Відкриття Америки. 
6. М.М. Пржевальський. 
7. М.М. Миклухо-Маклай. 
8. В.І. Вернадський. і ; 
9. Дослідження Арктики. 

10. Дослідження Антарктиди. 
11. Дослідження Космосу. Космічне землезнавство... ,., 
12. Основні риси будови Всесвіту. 
13. Характеристика планет Сонячної системи. 
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14. Малі тіла Сонячної системи. 
15. Географічний простір Землі та його складові. 
16. Гіпотези про походження Землі. 
17. Форма Землі та її фізико-географічне значення, 
18. Магнетизм Землі та значення його вивчення. 
19. Внутрішня будова Землі. 
20. Добове обертання Землі та його географічні наслідки. 
21. Річний рух Землі та його географічні наслідки. 
22. Літосфера та її роль у географічній оболонці. 
23. Сучасні уявлення про будову і розвиток земної кори. 
24. Вулканізм і його роль у формуванні географічної обо

лонки. 
25. Землетруси, їх природа і географічне поширення. 
26. Геосинклінальні області і платформи та їх роль в еволю

ції земної кори. 
27. Походження материків та океанів. 
28. Розподіл суші і моря на Землі та його фізико-географічне 

значення. 
29. Форми земної поверхні. 
30. Особливості будови рельєфу дна Світового океану. 
31 . Атмосфера та її роль у географічній оболонці. 
32. Розподіл температур повітря на поверхні Землі. 
33. Циркуляція атмосфери та її значення в природі. 
34. Клімати Землі. 
35. Гідросфера та ї роль у географічній оболонці. 
36. Світовий океан (найважливіші особливості та госпо

дарське значення). 
37. Течії океанів та їх вплив на природу прилеглих частин 

материків. 
38. Води суші та їх роль у житті географічної оболонки. 
39. Багаторічна мерзлота. 
40. Сучасне зледеніння Землі. 
41. Біосфера як складова географічної оболонки. 
42. Ґрунти та їх роль у біосфері. 
43. Географічні пояси і зони суші. 
44. Зональність Світового океану. 
45. Висотна поясність. 
46. Природні зони України. 
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47. Природні ресурси та їх класифікація. 
48. Ландшафт, його склад, структура і значення, 
49. Людина і природа. 
50. Екологічні проблеми Землі. 
51. Поняття екологічної кризи. 
52. Екологічна ситуація в Україні, 
53. Охорона природи. 
54. Використання географічних знань в екології. 
55. Економічна та соціальна географія про раціональне при

родокористування. 
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Додаток З 

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ 
Кожна освічена людина повинна уявляти собі світ за геогра

фічною картою, легко знаходити на ній необхідні об'єкти. Зви
чайно, неможливо вивчити все, що написано на картах. Бездо
ганно слід знати певний мінімум назв на всіх материках і в оке
анах. Наведений список географічних назв є обов'язковим для 
вивчення студентами географічних спеціальностей. Тим, хто 
бажає самостійно вивчати географічну карту, потрібно ко
ристуватися географічними атласами, які мають покажчики 
географічних назв, а також контурними картами. З переліку 
наведених назв слід позначити на контурних картах цифрами 
або написати словами тільки ті, місцеположення яких неві
доме. 

У наведеному списку географічної номенклатури кожна на
ступна назва знаходиться на географічній карті по сусідству 
або порівняно недалеко від попередньої, що значно полегшує 
їх пошук. Зауважимо, що в атласах покажчики географічних 
назв складено в алфавітному порядку. Проти кожної назви за
значено номер або сторінку карти, на якій вона міститься, та її 
координати (прямокутник, утворений паралелями і меридіа
нами, в якому знаходиться об'єкт). 
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Для кожного материка і океану рекомендується мати кон
турні карти. На них можна нанести всю номенклатуру або од
норідні об'єкти (наприклад, гідрографію, рельєф тощо). За та
кими німими картами дуже зручно вивчати необхідні геогра
фічні назви. Для повторення номенклатури доцільно вико
ристовувати фізичну карту світу. 

Робота з картами розширює географічний кругозір і тренує 
пам'ять. Будь-який географічний об'єкт (ріка, гора, острів, на
селений пункт тощо) має свою назву. Багатьом із них присвоє
но імена видатних людей, визначних подій, часто відображено 
історію географічних відкриттів тощо. Частина назв віддзерка
лює найбільш характерні особливості їх природи, географічно
го положення. Отже, кожна географічна назва має свою історію 
і певне значення. Тому корисно не лише визначити на карті 
місцеположення якогось географічного об'єкта, а і довідатися 
про походження його назви. 

Наука, яка пояснює, звідки походить та чи інша географіч
на назва і що вона означає, називається топонімікою. Вивчен
ня походження назв — це по суті поглиблене ознайомлення з 
історією географії та природою Землі. 

Наведені нижче назви стосуються фізичної географії. Так 
само слід вивчати економіко-географічну, історичну та інші 
карти. 
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ЄВРОПА 

Моря 
Біле 
Баренцове 
Норвезьке 
Північне 
Балтійське 
Ірландське 
Середземне 
Лігурійське 
Тірренське 
Іонічне 
Адріатичне 
Егейське 
Мармурове 
Чорне 
Азовське 

Затоки 
Чеська губа 
Мезенська губа 
Двінська губа 
Онезька губа 
Кандалакська 
Варангер-фйорд 
Вест-фйорд 
Ботнічна 
Фінська 
Ризька 
Брістольська 
Біскайська 
Кадіська 
Ліонська 
Генуезька 
Таранто 
Венеціанська 
Коринфська 
Термаїкос 
Каркінітська 
Сиваш 

Острови 
Нова Земля 
Вайгач 
Колгуєв 
Соловецькі ' 
Земля Франца-
Йосифа 
Шпіцберген 
Ян-Маєн 
Ісландія 
Фарерські 
Шетландські 
Оркнейські 
Гебрідські 
Ірландія 
Великобританія, 

< Фюн 
• >-. Зеландія 

Борнхольм 
..-.-І. Еланд 

Готланд 
Аландські 
Сааремаа s 
Хійумаа 
Азорські 
Балеарські , 
Корсика , 
Сардинія 
Сицилія 
Мальта 
Крит 
Кіпр 
Родос 
Евбея 
Зміїний 
Тузла 

Миси 
КанінНіс 

' Нордкін г 
' Нордкап 

" " ^ Фіністерре •""'•' 
•мЧ<» 1 > ( Ж П П . - Й И Ч ' ! ^ : 

І | П Мнррокі < х'»жоН 

Спартівенто 
Тенарон 

Півострови 
Канін 
Кольський 
Скандинавський • 
Ютландія 
Котантен 
Бретань 
Корнуолл ' 
Піренейський 
Апеннінський 
Балканський 
Пелопоннес : 

Кримський 
Таманський 
Керченський 

Протоки 
Югорський Шар , 
Карські Ворота 
Маточкін Шар 
Скагеррак 
Каттегат 
Ересун 
Великий Бельт 
Малий Бельт 
Фемарн Бельт 
Па-де-Кале 
Ла-Манш 
Гібралтарська 
Боніфачо , 
Мессінська 
Мальтійська 
Дарданелли 
Босфор 
Керченська 

Гори, вершини 
Уральські 
г. Народна, 1895 м 
Пай-Хой 
Хібіни 
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Скандинавські 
Пеннінські 
Кембрійські 
Кантабрійські 
Іберійські 
Піренеї 
пік Ането, 3404 м 
Андалузькі 
Центральна 
Кордильера 
Сьєрра-Морена 
Апенніни 
Альпи 
г. Монблан, 4807 м 
Швабський Альб 
Франконський Альб 
Баварський Ліс 
Вогези 
Шварцвальд 
Арденни 
Рейнські Сланцеві 
Тюрінзький Ліс 
Рудні гори 
Судети 
Карпати 
г. Говерла, 2061м 
Стара Планина 
Родопи 
Дінара 
Кримські 
г. Роман-Кош, 1545 м 

Вулкани 
Гекла 
Стромболі 
Етна 
Везувій 

Височини, 
плоскогір'я, нагір'я, 
плато, кряжі 
Тіманський 
Валдайська 

Смоленська 
Середньоруська 
Приволзька 
Донецький 
Придніпровська 
Приазовська 
Подільська 
Малопольська 
Норландська 
Смоланд 
Швнічношотландське 
Нормандське 
Центральний масив 
Месета 

Низовини, рівнини 
Східноєвропейська 
Прикаспійська 
Оксько-Донська 
Придніпровська 
Поліська 
Причорноморська 
Великопольська 
Північнонімецька 
Паризький басейн 
Паданська 
Середньодунайська 
Нижньодунайська 

Озера, водосховища 
Київське 
Канівське 
Кременчуцьке 
Дніпродзержинське 
Каховське 
Цимлянське 
Ельтон 
Баскунчак 
Куйбишевське 
Рибінське 
Біле 
Кубенське 
Воже 

Лача 
Онезьке 
Ладозьке 
Чудське 
Псковське 
Ільмень 
Селігер 
Вигозеро 
Сегозеро 
Імандра 
Інарі 
Сайма 
Венери 
Веттерн 
Меларен 
Женевське 
Боденське 
Лаго-Маджоре 
Комо 
Охридське 
Преспа 
Балатон 
Сасик 
Синєвір 
Шацькі 

Ріки 
Печора 
Мезень 
Північна Двіна 
Онега 
Біла 
Вятка 
Кама 
Чусова 
Уфа 
Ветлуга 
Ока 
Волга 
Урал 
Дон 
Кубань 
Прип'ять 
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Тетерів 
Сож 
Десна 
Сула 
Псел 
Ворскла 
Рось 
Інгулець 
Дніпро 
Південний Буг 
Салгир 
Березина 
Німан 
Західна Двіна 
Волхов 
Нева 
Дністер 
Прут 
Буг 
Вісла 
Одра 
Ельба 
Рейн 
Рур 
Маас 
ТйМЯЯ Л. C L U O C X 

Сена 
Луара 
Гаронна 
Рона 
Дору (Дуеро) 
Тежу (Тахо) 
Гвадіана 
Гвадалквівір 
Ебро 
Тібр 
По 
Інн 
Драва 
Сава 
Дунай 
Тиса 

АЗІЯ 

Моря 
Карське 
Лаптєвих 
Східносибірське 
Чукотське 
Берингове 
Охотське 
Японське 
Жовте 
Східнокитайське 
Південнокитаиське 
Яванське 
Флорес 
Банда 
Молуккське 
Сулавесі 
Сулу 
Андаманське 
Аравійське 

Затоки 
Байдарацька губа 
Обська губа 
Тазовська губа 
Єнісейська 
Хатанзька 
Оленьокська 
Губа Буор-Хая 
Янська 
Чаунська 
Анадирська 
Олюторська 
Кроноцька 
Пенжинська 
Гижигінська 
Шеліхова 
Удська губа 
Терпіння 
Аніва 
Петра Великого 
Східнокорейська 

Ляодунська 
Бохайвань 
Бакбо (Тонкіньська) 
Сіамська 
Бенгальська 
Оманська 
Перська 
Аденська 
Кара-Богаз-Гол 

Острови 
Північна Земля 
Новосибірські 
Котельний 
Ляховські 
Врангеля 
Командорські 
Парамушир 
Онекотан 
Симушир 
Уруп 
Ітуруп 
Курильські 
Шантарські 
Сахалін 
Хоккайдо 
Хонсю 
Сікоку 
Кюсю 
Японські 
Цусіма 
Рюкю 
Тайвань 
Хайнань 
Парасельські 
Лусон 
Мінданао 
Філіппінські 
Калімантан 
Суматра 
Ява 
Сулавесі 
Сумба 
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Флорес 
Тімор 
Андаманські 
Нікобарські 
Шрі-Ланка 
Лаккадівські 
Мальдівські 

Миси 
Челюскін 
Дежньова 
Лопатка 
Терпіння 
Аніва 
Крильон 
Піай 
Пуріян 
Баба 

Півострови 
Ямал 
Гиданський 
Таймир 
Чукотський 
Камчатка 
Корея 
Ляодунський 
Шаньдунський 
Малакка 
Індокитай 
Індостан 
Аравійський 
Сінайський 
Мала Азія 
Мангишлак 
Бузачі 
Апшеронський 

Протоки 
Вількіцького 
Санникова 
Дмитра Лаптева 
Лонга 

Берингова 
Літке 
Перша Курильська 
Лаперуза 
Татарська 
Цугару 
Корейська 
Тайванська 
Малаккська 
Макасарська 
Полкська 
Ормузька 
Баб-ель-Мандебська 

Гори, хребти, 
вершини 
Верхоянський 
Бирранга 
Черського 
Серединний 
Джугджур 
Становий 
Буреїнський 
Яблоновий 
Сіхоте-Алінь 
Східний Саян 
Західний Саян 
Кузнецький Алатау 
Єнісейський 
Алтай 
Тарбагатай 
Тянь-Шань 
Заіліиський Алатау 
Кунгей Алатау 
Терський Алатау 
Киргизький хребет 
Каратау 
Таласький Алатау 
Чаткальський 
Ферганський 
Зеравшанський 
Туркестанський 
Заалайський 

Памір 
Копет-Даг 
Ельбурс 
Кавказ 
Ельбрус, 5642 м 
Понтійські 
Тавр 
Кухруд 
Загрос 
Сулейманові 
Західні Гати 
Східні Гати 
Сивалік 
Гімалаї 
г. Еверест (Джомо

лунгма), 8848 м 
Гіндукуш 
Паропаміз 
Каракорум 
Куньлунь 
Алтинтаг 
Наныпань 
Монгольський Алтай 
Гобійський Алтай 
Хангай 
Великий Хінган 
Малий Хінган 
Цінлін 

Вулкани 
Шивелуч 
Ключевська Сопка 
Корякська Сопка 
Авачинська Сопка 
Фудзіяма 
Кракатау 

Височини, 
плоскогір'я, 
нагір'я, плато 
Путорана 
Вілюйське 
Приленське 
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Додатки 

Алданське 
Яно-Оймяконське 
Колимське 
Чукотське 
Корякське 
Середньосибірське 
Станове 
Вітімське 
Казахський Дріб-

носопковик 
Устюрт 
Вірменське 
Іранське 
Тибет 
Ордос 
Юньнань-Гуйчжоу 
Декан 

Низовини, рівнини 
Західносибірська 
Північносибірська 
Яно-Індигірська 
Колимська 
Туранська 
Месопотамська 
ІндоТангська , 
Велика Китайська 
рівнина 

Западини 
Карагіє (Батир), 

- 1 3 2 м ..,•;; 
Сарикамиська, 

-45 м 
Турфанська, -154 м 
Мертве море, -395 м 

П у с т е л і • •, і ' 
Каракуми 
Кизилкум 
Муюн-Кум ; 

Такла-Макан-
Гобі 

Алашань 
Тар 
Деште-Кевір 
Великий Нефуд 
Руб-ель-Халі 

Озера 
Каспійське 
Аральське 
Іссик-Куль 
Каракуль 
Балхаш 
Алаколь 
Зайсан 
Тенгіз 
Кулундинське , 
Чани 
Телецьке 
Таймир 
Байкал 
Ханка 
Далайнор 
Кукунор 
Лобнор 
Мертве 
Ван 

Ріки 
Ріоні 
Кура 
Аракс 
Амудар'я 
Сирдар'я 
Зеравшан 
Вахш 
Пяндж 
Ілі 
Емба 
Урал 
Ішим 
Тобол 
Іртиш 
Об 

Катунь 
Бія 
Єнісей 
Ангара 
Підкам'яна Тунгуска 
Хатанга 
Анабар 
Оленьок 
Лена 
Вілюй 
Вітім 
Ольокма 
Алдан 
Яна 
Індигірка 
Колима 
Камчатка 
Амур 
Шилка 
Аргунь 
Зея 
Бурея 
Уссурі 
Сунгарі 
Тарим 
Хуанхе 
Янцзи 
Сіцзян 
Меконг 
Салуїн 
Іраваді 
Брахмапутра 
Ганг 
Інд 
Тигр 
Євфрат 

АФРИКА 

Затоки 
Габес 
Сідра 
Гвінейська 
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Додатки 

Острови 
Сокотра 
Занзібар 
Амірантські 
Коморські 
Сейшельські 
Маскаренські 
Мадагаскар 
Святої Єлени 
Вознесіння 
Зеленого Мису 
Канарські 
Мадейра 

Миси 
Рас-Енгела 
РасТафун 
Голковий 
Доброї Надії 
Альмаді 

Півострів 
Сомалі 

Протока 
Мозамбіцька 

Гори, вершини 
Атлас 
Кенія 
г. Кіліманджаро, 

5895 м 
Драконові 
Капські 
Камерун 

Плоскогір'я, нагір'я, 
плато 
Ахаггар 
Тібесті 
Ефіопське 
Високий Велд 

Пустелі 
Сахара 
Лівійська 
Аравійська 
Нубійська 
Калахарі 
Наміб 

Западини 
Боделе 
Каттара, -133 м 
Ассаль, -153 м 

Озера 
Тана 
Рудольф 
Вікторія 
Альберт 
Едуард 
Ківу 
Танганьїка 
Ньяса 
Мверу 
Чад 

Ріки 
Ніл 
Замбезі 
Лімпопо 
Оранжева 
Конго 
Нігер 
Сенегал 

ПІВНІЧНА 
АМЕРИКА 

Моря 
Бофорта 
Баффіна 
Гренландське 
Саргасове 
Карибське 

Затоки 
Гудзонова 
Джеймс 
Святого Лаврентія 
Фанді 
Мексиканська 
Кампече 
Гондураська 
Панамська 
Каліфорнійська 
Аляска 
Брістольська 

Острови 
Банке 
Вікторія 
Паррі 
Принца Уельського 
Елсмір 
Девон 
Баффінова Земля 
Гренландія 
Саутгемптон 
Ньюфаундленд 
Бермудські 
Багамські 
Куба 
Гаїті 
Ямайка 
Малі Антільські 
Домініка 
Мартініка 
Пуерто-Рико 
Ванкувер 
Кадьяк 
Алеутські 
Гавайські 

Миси 
Барроу 
Мерчисон 
Сент-Чарльз 
Мар'ято 
Принца Уельського 
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Додатки 

Півострови 
Бутія 
Мелвілл 
Лабрадор 
Нова Шотландія 
Флорида 
Юкатан 
Каліфорнія 
Кенай 
Аляска 
Сьюард 

Протоки 
Гудзонова 
Девісова 
Данська 
Кабота 
Флоридська 
Юкатанська 

Вулкани 
Колима 
Попокатепетль 
Орісаба 

Плато 
Великі рівнини 

Великий Басейн 
Колорадо 

Озера 
Велике Ведмеже 
Велике Невільниче 
Атабаска 
Вінніпег 
Вінніпегосіс 
Верхнє 
Мічиган 
Гурон 
Ері 
Онтаріо 
Велике Солоне 
Нікарагуа 

Ріки 
Маккензі 
Атабаска 
Саскачеван 
Святого Лаврентія 
Огайо 
Міссісіпі 
Міссурі 
Ред-Рівер 
Арканзас 
РіоТранде 
Колорадо 
Колумбія 
Фрейзер 
Юкон 

ПІВДЕННА 
АМЕРИКА 

Затоки 
Венесуельська 
Ла-Плата 

Сан-Матіас 
Сан-Хорхе 
Баїя-Гранде 

Миси 
Галлінас 
Кабу-Бранку 
Фроуерд 
Горн 
Паріньяс 

Острови 
Тринідад 
Фолклендські (Маль-

вінські) 
Вогняна Земля 
Галапагос 
Пасхи 

Протоки 
Магелланова 
Дрейка 

Гори, нагір'я, 
вершини 
Гвіанське 
Бразильське 
Анди 
г. Аконкагуа, 6960 м 

Пустелі 
Атакама 

Низовини 
Орінокська 
Амазонська 
Ла-Платська 

Озера 
Маракаїбо 
Тітікака 
Поопо 

Гори, напр я, 
вершини 
Аппалачі 
Кордильєри 
г. Мак-Кінлі, 6І93 м 
Аляскінський 
Брукс 
Береговий хребет 
Скелясті 
Каскадні 
Сьєрра-Невада 
Мексиканське 
Західна Сьєрра-

Мадре 
Східна Сьєрра-Мадре 

Низовини 
Міссісіпська 
Западина 
Долина Смерті, -85 м 
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Додатки 

Ріки 
Магдалена 
Оріноко 
Амазонка 
Мадейра 
Ріу-Негру 
Токантинс 
Сан-Франсіску 
Парана 
Парагвай 
Уругвай 
Ріо-Негро 

АСТРАЛІЯ 
І ОКЕАНІЯ 

Моря 
Тіморське 
Арафурське 
Коралове 
Тасманове 

Затоки 
Велика Австра

лійська 
Спенсер 
Географа 
Кінг 
Жозеф-Бонапарт 
Карпентарія 

Острови 
Маршаллові 
Маріанські 
Каролінські 
Нова Гвінея 
Соломонові 
Нові Гебріди 
Нова Каледонія 
Гілберта 
Фіджі 
Самоа 

Тонга 
Кермадек 
Нова Зеландія 
Кука 
Туамоту 
Маркізькі 
Тасманія 

Миси 
Йорк 
Байрон 
Південно-Східний 
Південний 
Натураліста 
Північно-Західний, 
Стіп-Пойнт 

Півострови 
Арнем-Ленд 
Кейп-Йорк 
Йорк 
Ейр 

Протоки 
Торресова 
Бассова 

Гори, вершини 
Великий Вододіль

ний хр. 
Австралійські Альпи 
г. Косцюшко, 2228 м 
Макдонелл 

Плато 
Барклі 

Пустелі 
Велика Піщана 
Велика пустеля 
Вікторія 

Озера 
Ейр 
Гарднер 
Kepi 

Ріки 
Дарлінг 
Муррей 

АНТАРКТИДА 

Моря 
Ведделла 
Співдружності 
Росса 
Амундсена 
Беллінсгаузена 

Острови 
Південні Шетландські 
Південні Оркнейські 
Південні Сандвічеві 
Південна Джорджія 
Петра І 

Півострови, плато 
Антарктичний 
Земля Королеви Мод 
Берег Правди 
Радянське 
Полярне 

Масив 
Вінсон, 5140 м 

РЕЛЬЄФ ДНА 
СВІТОВОГО 
ОКЕАНУ 

Підводні хребти 
Ломоносова 
Менделєєва 

340 



Додатки 

Північноатлан
тичний 

Південноатлан-
тичний 

Китовий 
Аравійсько-індійський 
Західноіндійський 
Центральноіндійський 
Мадагаскарський 
Північно-Західний 
Гавайський 
Лорд-Гау 
Африкано-Антарктичний 
Маккуорі 
Кергелен 

Улоговини 
Нансена 
Амундсена 
Підводників 
Канадська 
Північноамериканська 
Канарська 
Аргентинська 
Ангольська 
Норвезька 
Лабрадорська 
Західноєвропейська 
Гвінейська 
Зеленого Мису 
Капська 
Агульяс 
Сомалійська 
Мадагаскарська 
Західноавстралійська 
Південноавстралійська 
Аравійська 
Алеутська 

Північно-Східна 
Північно-Західна 
Центральна 
Перуанська 
Чилійська 
Південна 
Південнофіджійська 
Африкано-Антарктична 
Австрало-Антарктична 
Беллінсгаузена 
Південноантільська 

Глибоководні западини 
й жолоби 
Кайман 
Пуерто-Рико 
Зондський 
Чагос 
Перуанський 
Чилійський 
Центральноамериканський 
Алеутський 
Курило-Камчатський 
Японський 
Філіппінський 
Маріанський 
Кермадек 
Тонга 
Південносандвічевий 

Водоспади 
Стенлі 
Лівінгстона 
Вікторія 
Ніагарський 
Єллоустонський 
Анхель 
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тел. (0552) 22-14-56; 
• м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, маг. "Книжковий світ", 

тел. (0382) 79-25-59; 
• м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 38, маг. "Світоч", 

тел. (0472) 36-03-37; 
• м. Чернівці, просп. Незалежності, 90, маг. "Будинок книги та медіа", 

тел. (03722) 3-42-70; 
• м. Чернігів, просп. Миру, 45, маг. "Будинок книги", 

тел. (04626) 9-92-62. 
Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям 
звертатися за тел.: (044) 537-63-61, 537-63-62; факс: 235-00-44. 
E-mail: sales@znannia.com.ua 

mailto:sales@znannia.com.ua

