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АНОМАЛЬНІСТЬ  ПОГОДНИХ  УМОВ  АНТАРКТИЧНОГО  
ПІВОСТРОВА  В  РАЙОНІ  РОЗТАШУВАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  
АНТАРКТИЧНОЇ  СТАНЦІЇ „АКАДЕМІК  ВЕРНАДСЬКИЙ“ 
 
Отримано нові наукові результати щодо сучасного стану клімату 
відносно аномальних погодних умов на станції «Фарадей-Академік 
Вернадський». Проведено аналіз випадків спостереження 
екстремальних значень окремих характеристик погоди в районі 
розташування станції. Виділено два періоди з найбільшою кількістю 
аномальних погодних умов. У першому періоді аномальність погоди 
супроводжувалась, переважно, екстремальністю температурного 
режиму в районі УАС, у другому періоді – усім комплексом 
екстремальних метеорологічних характеристик. 

 
Ключові слова: Антарктида, Українська антарктична станція, 
екстремальність погоди, клімат. 
 
Вступ 
Результати останніх спостережень [1, 2, 15], за даними ВМО, 

свідчать про те, що практично для всіх континентів і більшості океанів на 
початок нашого століття багато природних систем виявились 
порушеними регіональними змінами клімату, особливо це стосується 
температури повітря. Певним узагальненням сучасних наукових уявлень 
про зміну клімату Антарктики за останні 50 років можна вважати роботи 
вчених Великобританії, США, Росії та Австралії [4, 6, 13, 14, 15], де 
аналіз метеорологічних даних по 19 антарктичних станціях дав 
неоднозначний висновок щодо тенденції зміни клімату цього регіону. У 
цій статті наведено дослідження аномальних погодних умов за даними 
спостережень за температурою повітря, атмосферним тиском, складовими 
вітру та атмосферними опадами на антарктичній станції «Фарадей-
Академік Вернадський» за період з 1947 по 2011 роки. Передусім, 
приділено увагу екстремальності температурного режиму атмосфери та 
баричного поля, екстремальним швидкостям вітру та екстремальним 
опадам. 
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Часова мінливість загальної екстремальності характеристик 
погоди в районі антарктичної станції «Фарадей - Академік 
Вернадський» 

Кількість екстремальних погодних умов залежно від року до року, 
від місяця до місяця змінюється. Якщо порахувати кількість випадків за 
ввесь період спостереження на станції «Фарадей - Академік 
Вернадський», то отримаємо в усі місяці приблизно однакову кількість 
(близько 20 випадків) екстремальних погодних умов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Розподіл середньомісячної багаторічної кількості випадків 
екстремальних характеристик погоди на станції «Фарадей - Академік 
Вернадський» за період 1947-2011 рр. 
 

Варто зазначити, що екстремальними погодними умовами 
вважаються такі умови, коли окремі характеристики погоди впродовж 
певного місяця сягають екстремальних (максимального чи мінімального) 
значень. 

Аналіз загального періоду спостереження продемонстрував 
згладжену криву без пікових значень. Це може бути результатом, з одного 
боку, великої тривалості періоду спостережень або ж, з іншого, 
підвищення екстремальності впродовж останніх десятиліть. 

За останні двадцять років отриманий результат екстремальності 
погодних умов упродовж кожного з місяців уже не демонструє згладжену 
криву, а підкреслює, що екстремальніші погодні умови спостерігаються в 
травні, серпні та жовтні. 
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Проте середня кількість екстремальних погодних умов у кожному 
місяці відрізняється суттєвою мінливістю впродовж всього періоду 
спостережень (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл випадків екстремальності окремих характеристик погоди 
на станції «Фарадей - Академік Вернадський» у жовтні (а) та травні (б) 
 

На рис. 2 представлено можливість побачити детальний аналіз 
розподілу випадків екстремальності погодних умов у жовтні та травні. В 
обох місяцях кількість випадків зростає після 1980 року, проте в травні в 
60-ті роки також є період збільшення екстремальності.  

За даними перерахованих вище аномальних метеорологічних явищ 
за рік було побудовано загальну криву розподілу аномальних погодних 
умов на станції по роках, починаючи з 1947 року (рис. 3). Видно, що 
впродовж усього часового проміжку можна відзначити невелику кількість 
років, в які не відзначалися аномальні погодні умови. До таких 
«спокійних» років на станції належать 1969, 1974 та 1979 роки – періоду 
1960-1982 рр. з малою кількістю аномальних погодних умов, а також 
1993, 2005, 2007 та 2009 роки – періоду зі збільшеною кількістю 
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аномальних погодних умов. Цікаво відмітити, що за документами ВМО 
[5, 15], у всьому світі або більшості регіонів земної кулі в останні 
десятиліття відзначається зростання аномальності й стихійності 
метеорологічних процесів у світлі сучасного глобального потепління. 
Звичайно, заперечувати цей факт для території станції «Академік 
Вернадський» не можна, але треба зазначити, що не кожного року в 
останні десятиліття треба очікувати аномальні погодні умови.  
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Рис. 3. Розподіл аномальних погодних умов на станції «Фарадей-
Академік Вернадський» за період 1947-2011 рр. 

 
Загальна крива розподілу (рис. 3) характеризується двома часовими 

періодами з найбільшою кількістю аномальних погодних явищ (періоди 
аномальних погод): початковий період до 1960 р. та після 1980 р. Варто 
відзначити, що перший період за кількістю аномальної погоди 
перевершує другий період, який належить до нашого часу. До того ж, 
виходячи з даних екстремальних погодних умов, у першому періоді 
екстремальності набули абсолютних значень, які на кінець ХХ і поч. ХХІ 
століття більше не відзначалися. 

 
Вклад окремих характеристик погоди в загальну аномальність 
Однак, якщо зіставити криву розподілу загальної кількості 

аномальних погодних процесів окремо з кривою розподілу кількості 
екстремальних температур, атмосферного тиску, екстремальних 
швидкостей вітру, екстремальних опадів у районі станції «Фарадей - 
Академік Вернадський», то отримаємо зовсім неоднозначну картину. З 
цією метою на рис. 4 ми побудували криві загальної кількості аномальних 
погод і екстремальних температур. 
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Рис. 4. Загальний розподіл (     ) аномальних погодних умов та розподіл(    ) 
екстремальної температури на станції за період 1947-2010 рр. 

 
Зіставлення двох кривих демонструє, що в першому періоді 

аномальності погоди переважна кількість випадків була пов’язана з 
екстремально високими або низькими температурами. У другому періоді 
аномальності погод, випадки з екстремальними температурами хоч і 
меншою мірою, проте займають значне місце в загальній кількості.  
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Рис. 5. Загальний розподіл (    ) аномальних погодних умов та розподіл (    ) 
екстремальних опадів на станції за період 1947-2011 рр. 
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Треба відзначити, що як і в першому, так і в другому періоді аномальності 
погод екстремальні температури займають найбільшу кількість. 

Якщо поєднати криві розподілу загальної кількості та кількості 
екстремальних опадів, то з рис. 5 бачимо, що екстремальні опади 
відзначаються лише в другому періоді аномальних погод і їхня кількість 
не перевищує кількості екстремальних температур (див. рис. 4). 
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Рис. 6. Загальний розподіл (    ) аномальних погодних умов та розподіл (  ) 
екстремальних вітрів на станції за період 1947-2011 рр. 
 

Таким чином, аномальність погодних умов лише на кінець століття 
доповнено кількістю екстремальних опадів, тоді як в більш ранні роки 
екстремальні опади не відзначались. 

Порівняння кривих розподілу загальної кількості екстремальних 
випадків та кількості екстремального вітру показано на рис. 6. Кількість 
екстремального вітру збільшується в другому періоді аномальності 
погоди, але при цьому в останні поточні роки сильного вітру не 
відзначалося. 

Поєднання кривих розподілу загальної кількості та кількості 
екстремального тиску демонструє рис. 7. 

Кількість екстремального тиску займає майже всі випадки періоду 
мінімальної аномальності, але майже однакова кількість випадків 
екстремального значення тиску на станції проглядається в усі роки, 
починаючи з 1947 року. Цим цілком можна пояснити ситуації щодо 
погодних умов, адже екстремальне поле тиску здебільшого відповідає за 
їх аномальність. 
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Рис. 7. Загальний розподіл (   ) аномальних погодних умов та розподіл (     ) 
екстремального тиску на ст. «Фарадей-Вернадський» за період 1947-2011 рр. 

 
Таким чином, почергово накладаючи на загальну криву розподілу 

аномальної погоди решту кривих розподілу окремих характеристик 
погоди, ми отримали перевагу екстремальних температур в першому і 
другому періоді аномальності погод. Екстремальні опади і збільшення 
екстремального вітру відзначаються лише в другому періоді аномальної 
погоди, внесок екстремального тиску майже однаковий в усі роки і 
переважно саме він відповідає за аномальні погодні умови. 

Сумування всіх кривих на рис. 8 показало, в якому році через яку 
характеристику було збільшення аномальних погодних умов. Аналіз 
цього рисунка дозволяє отримати висновок, що в першому періоді 
аномальної погоди аномальність процесів визначалась екстремальними 
температурами, а в наступні роки (до 1980 року) більше виділялось 
екстремальне поле тиску. Виходячи з того, що опадів у цей період не 
спостерігалось, можна зробити висновок щодо антициклонального 
процесу з екстремальними температурами повітря. Оскільки кількість 
випадків сильного вітру в цей період незначна, можна припустити, що 
антициклональні процеси були у вигляді гребенів з субтропічної зони.  

Останній період аномальної погоди, який відмічається по 
теперішній час, вбирає в себе весь комплекс аномальних погодних умов 
майже в повному складі. Саме це дозволяє зробити висновок, що в 
зазначеному регіоні, як і в багатьох інших, відмічається збільшення 
різних аномальних та стихійних погодних умов. 
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Рис. 8. Накопичений розподіл аномальних погодних умов за усіма 
характеристиками погоди на станції «Фарадей-Академік Вернадський» за 
період 1947-2011 рр. 

 
У зв’язку з особливостями метеорологічних умов, треба відмітити, що 
окремі роки випадають із загальної картини, наприклад 2001 рік, 
упродовж якого зафіксовано 17 рекордів. Тому, розглянутий ансамбль 
екстремальних погодних умов на станції «Фарадей - Академік 
Вернадський» необхідно враховувати під час планування проведення 
науково-дослідних робіт у районі станції. Також треба враховувати 
зростання екстремальності погодних умов у другій половині зими. У той 
же час, зазначимо, що найсприятливішими умовами для проведення 
вказаних робіт є передзимовий період (особливо, червень), 
екстремальність погоди якого складається переважно з підсилення 
швидкості вітру та збільшення кількості опадів. 

 
Висновки 
Отримано нові наукові результати про сучасний стан клімату щодо 

аномальних погодних умов на станції «Фарадей - Академік 
Вернадський». 

1. Аналіз усього періоду спостережень дав змогу виявити два 
періоди в екстремальності погодних умов району розташування станції: з 
1947 по 1960 рік та з початку 80-х років до кінця минулого століття.  

2. Незважаючи на приблизно рівну кількість аномальних випадків у 
окремі місяці, сама аномальність у них має різний характер. Виявлено 
місяці з екстремальною аномальністю: мінімум – червень, максимум – 
жовтень. 
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3. Періоди аномальності погоди зазначених територій 
характеризуються різним вкладом окремих характеристик погоди в 
сумарну аномальність, проте екстремуми атмосферного тиску 
спостерігалися впродовж усього періоду дослідження. 
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Мартазинова В.Ф., Клок С.В. 
 
Аномальность погодных условий Антарктического полуострова в 
районе расположения Украинской антарктической станции „Академик 
Вернадский“ 
 
Получены новые научные результаты o современном состоянии климата 
относительно аномальных погодных условий на станции «Фарадей-
Академик Вернадский». Проведен анализ случаев наблюдения 
экстремальных значений отдельных характеристик погоды в районе 
расположения станции. Выделены два периода с наибольшим 
количеством аномальных погодных условий. В первом периоде 
аномальность погоды сопровождалась, преимущественно, 
экстремальностью температурного режима в районе УАС. Во втором 
периоде – всем комплексом экстремальных метеорологических 
характеристик. 
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Ключевые слова: Антарктида, Украинская антарктическая станция, 
экстремальность погоды, климат. 
 
 
 
 
 
 
Martazinova V., Klok S. 
 
Anomality of weather conditions of Antarctic peninsula in the vicinity of 
Ukrainian Antarctic Vernadsky station 
 
New scientific results about a modern condition of a climate concerning abnormal 
conditions at the station "Faraday-Vernadsky" are received. The analysis of cases 
of extreme values of separate characteristic on weather in area of an arrangement 
of station is carried out. Two periods with the highest number of abnormal weather 
conditions were distinguished. In the first period anomaly of the weather was 
accompanied mainly by extremeness of a temperature mode in area UAS. In the 
second period anomaly of weather was accompanied by all complex of extreme 
meteorological characteristics. 
 
Keywords: Antarctica, the Ukrainian Antarctic station, extreme weather, climate. 


