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СИЛЬНІ  ДОЩІ  ТА  ЗЛИВИ  У  ЗАКАРПАТСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   ЯК  СТИХІЙНІ  
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ  ЯВИЩА  (1999-2018 рр.)

Метою дослідження є відображення просторового розподілу повторюваності та інтенсивності сильних дощів та злив 
на території Закарпатської області як одного з найбільш зливонебезпечних регіонів України, розкриття взаємозв’язків 
між орографією та просторовим розподілом сильних дощів шляхом використання інформації з пунктів спостережень 
всієї гідрометеорологічної мережі області за 1999-2018 рр. У роботі застосовано картографічний метод дослідження 
такими способами картографічного зображення як: ізолінії, фон та картодіаграми. В результаті проведення 
дослідження виділено зони максимумів і мінімумів поширення сильних дощів та охарактеризовано вплив орографії на 
їх просторовий розподіл. Вперше картографовано територію Закарпатської області за просторовим розподілом дощів 
як стихійного метеорологічного явища ІІ та ІІІ рівнів небезпечності протягом 1999-2018 рр. Окремо картографовано 
екстремальні дощі як рекордні та найбільш небезпечні за досліджуваний період.          
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DISTRIBUTION OF STORM RAINS IN THE TRANSCARPATHIAN REGION FOR THE LAST TWENTY-YEARS (1999-2018)

The aim of the study is to reflect the spatial distribution of the frequency and intensity of of storm rains in the Transcarpathian 
region, as one of the most dangerous regions of heavy rains in Ukraine; revealing the relationship between orography and 
spatial distribution of storm rains, through the use of information from observation points of the entire hydrometeorological 
network of Transcarpathian region for 1999-2018. The cartographic method of research is used in the work by such methods 
of cartographic image as: isolines, quantitative background and card charts. As a result of the study, the zones of maximum 
and minimum of storm rains, distribution were identified and the influence of orography on their spatial redistribution was 
characterized. For the first time the territory of the Transcarpathian region was mapped by the spatial distribution of rains as 
a storm meteorological phenomenon of II and III levels of danger during 1999-2018. Extreme rains, as the record and most 
dangerous during the studied period, was separately mapped. The results of the work can be used in the following scientific 
studies of natural meteorological phenomena, the development of mud and erosion processes in the study area or in other 
fields.  This can cover both theoretical and practical components.

Keywords: storm meteorological phenomenon; storm rain; orography; Transcarpathian region.

Актуальність теми дослідження
Проблема глобальних кліматичних змін стосу-

ється не тільки питання потепління, а й охоплює 
тенденції нерівномірного випадання опадів та, 
відповідно, збільшення частоти й екстремально-
сті стихійних метеорологічних явищ, серед яких 
‒ сильні опади та зливи. У спеціальному звіті 
Міжурядової групи експертів зі зміни клімату 
(МГЕЗК) щодо екстремальних подій та катастроф 
зазначено, що зміна клімату призведе до «змін у 
частоті, інтенсивності, географічному поширен-
ні, тривалості та часу екстремальних погодних та 
кліматичних подій і може призвести до небувалої 
екстремальної погоди та клімату» [1].

Стихійні метеорологічні явища ІІ та ІІІ рівнів 
небезпечності (СМЯ ІІ та СМЯ ІІІ) є одними з сил 
природи, які завдають матеріальних збитків, се-
ред яких найбільшу повторюваність у Закарпат-
ській області мають сильні дощі та сильні зливи 
[2]. Ці явища завдають серйозної шкоди різним 
галузям національної економіки та безпосеред-
ньо впливають на формування паводків. Загальні 
збитки від них можуть складати десятки, а то й 
сотні мільйонів гривень на рік. Саме тому, акту-
альність дослідження полягає в детальному ви-
вченні географічного розподілу сильних дощів 
на території Закарпатської області для подаль-
шого використання інформації про них у госпо-
дарській діяльності людини та інших наукових 
дослідженнях.© А.Б. Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко,  2019
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Стан вивчення питання, основні праці
Дослідженнями в галузі стихійних метеоро-

логічних явищ у різних аспектах займалися та 
займаються такі українські вчені-кліматологи 
як: Л.З. Прох, І.Є. Бучинський, К.Т. Логвінов, 
О.М. Раєвський, В.М. Бабіченко, В.О. Балабух, 
В.І. Осадчий, С.Ф. Рудішина, О.М. Лавриненко,                      
Т.М. Заболоцька,   Р.І. Кінаш,   О.М. Бурнаєв,   
І.М.Щербань та інші. 

Найбільший внесок у вивчення СМЯ в межах 
України зробили вчені Українського гідрометео-
рологічного інституту (УкрГМІ). Серед перших 
праць можна назвати «Опасные явления погоды 
на Украине» (1972), згодом вийшли  праці [3-7], 
публікації в наукових журналах, зокрема в Укра-
їнському географічному журналі та інші. 

Питання стихійних метеорологічних явищ до-
сліджувалися також в Одеському гідрометеоро-
логічному інституті (нині Одеський державний 
екологічний університет).

Напрямки досліджень провідних зарубіжних 
учених в основному пов’язані з вивченням урага-
нів, торнадо та явищ, пов’язаних з ними. Особли-
во цей напрям досліджень розвинений в країнах 
Центральної Америки та США, серед європей-
ських можна назвати Фінський метеорологічний 
інститут, Інститут метеорології та водного госпо-
дарства (Польща), Норвезький метеорологічний 
інститут, Швецький метеорологічний і гідроло-
гічний інститут та інші.

Мета цього дослідження – дослідити просто-
ровий розподіл сильних дощів та злив на терито-
рії Закарпатської області як небезпечних стихій-
них метеорологічних явищ.

Методи дослідження та вихідні дані 
У роботі застосовано картографічний метод до-
слідження як один з основних при аналізі даних 
інструментальних метеорологічних спостере-
жень (способи ізоліній, картодіаграм та фону).

Вихідними матеріалами для дослідження є 
дані щодо сильних дощів, зібрані з усіх можли-
вих пунктів спостережень гідрометеорологічної 
мережі Закарпатської області за 1999-2018 роки. 
Такий період для дослідження було обрано у 
зв’язку з тим, що він відображає найсучасніші 
кліматичні зміни в динаміці стихійних дощів з 
початку ХХІ ст. та є близьким до стандартного 
кліматичного періоду (30 років). Крім цього, піс-
ля катастрофічного паводку на Закарпатті в 1998 
році було відновлено метеорологічні спостере-
ження на 7 гідрологічних постах, що розширило 

мережу спостережень. 
Також включено дані сніголавинної станції По-

жежевська (Івано-Франківська область), розта-
шованої на гірському масиві Чорногора. З огляду 
на розташування станцій та постів було виділе-
но нерепрезентативні території, так звані «сліпі 
зони», де низька щільність мережі спостережень 
або вона відсутня. Всього в роботі використано 
дані з 10 метеорологічних станцій та 24 гідроло-
гічних постів. Всю інформацію по метеостанціях 
отримано з місячних таблиць щоденних агроме-
теорологічних спостережень – ТСГ-1, а по гід-
ропостах – з місячних таблиць щоденних метео-
рологічних спостережень ТМ-8. У всіх таблицях 
наведено суми опадів однакової дискретності в 
розподілі день-ніч, що дає можливість об’єднати 
дані метеостанцій та гідропостів для досліджен-
ня. Враховуючи той факт, що інколи СМЯ спосте-
рігаються на межі дня та ночі і тому не можуть 
фіксуватись станцією чи постом, близько 10% ви-
падків цих явищ випущено з поля зору. Всі кар-
тографічні матеріали підготовлені за допомогою 
програмного забезпечення Surfer 15.

 
Виклад основного матеріалу
Закарпатська область розташована на межі двох 
фізико-географічних структур – Карпатської гір-
ської (Українські Карпати) та Закарпатської ни-
зовинної (Закарпатська низовина). Вона має уні-
кальне географічне та геополітичне розташуван-
ня в самому центрі Європи [8] і межує з чотирма 
державами Європейського Союзу: Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією. 

Територія області є водозбором української час-
тини басейну р. Тиси та її приток, характеризу-
ється переважно гірським рельєфом, який займає 
близько 80% її загальної площі [8]. Кліматичні 
умови території загалом сприятливі. Однак особ-
ливості фізико-географічного положення та цир-
куляційних атмосферних процесів, що протіка-
ють над нею, зумовлюють, порівняно з Україною 
загалом, часту повторюваність тут різних стихій-
них метеорологічних явищ [4].

Згідно нової «Настанови з метеорологічного 
прогнозування», введеної в дію Українським гід-
рометеорологічним центром (УкрГМЦ) з 1 січня 
2019 р., змінено термінологію понять і критерії 
метеорологічних явищ та введено рівні їх небез-
печності. Отже, стихійні метеорологічні явища ІІ 
рівня небезпечності (СМЯ ІІ) – це явища погоди, 
які за кількісними показниками, тривалістю та 
територією розповсюдження несуть загрозу для 
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Таблиця 1.
Критерії дощів як СМЯ ІІ та СМЯ ІІІ затверджені УкрГМЦ [5]

Назва явища
Критерії СМЯ ІІ Критерії СМЯ ІІІ

кількісний показник тривалість кількісний показник тривалість

Дощ у 
селенебезпечних 
районах

сильний дощ 
30-49 мм ≤ 12 год надзвичайний 

дощ ≥ 50 мм ≤ 12 год

Злива сильна злива 
30-49 мм ≤ 1 год надзвичайна 

злива ≥ 50 мм ≤ 1 год

населення та порушують функціонування госпо-
дарського комплексу країни. Стихійні метеороло-
гічні явища ІІІ рівня небезпечності (СМЯ ІІІ) – це 
явища погоди, які за кількісними показниками, 
тривалістю та територією розповсюдження ство-
рюють загрозу життю людей на значних тери-
торіях, призводять до масштабних пошкоджень 
об’єктів господарського комплексу країни, завда-
ють шкоди довкіллю [9]. Критерії виділення силь-
них дощів та злив як стихійних метеорологічних 
явищ наведено в таблиці 1. 

У роботі, зважаючи на 20-річний період вибір-
ки, до уваги взято ті СМЯ, які досягли критері-
їв, наведених у таблиці. Тобто, враховано тільки 
випадки фіксації кожним пунктом спостережень 
сильного дощу, а збитки, завдані в результаті ви-
падання опадів, не враховано. 

Також виникло питання поділу пунктів спосте-
режень за селенебезпечністю, оскільки від цього 
залежав відбір критеріїв СМЯ. Тому для вирі-
шення цього питання за рекомендаціями фахів-
ців Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) 
та Українського гідрометеорологічного центру 
(УкрГМЦ) всі пункти спостережень гідрометео-
рологічної мережі Закарпатської області віднесе-
ні до таких, що розташовані в селе- та зливоне-
безпечних районах [10]. 

Основною закономірністю просторового роз-
поділу опадів в Україні є їх зменшення з півночі 
і північного заходу у напрямі на південь і пів-
денний схід. Такий розподіл характерний для 
рівнинної території України і зумовлений комп-
лексом циркуляційних та термодинамічних ха-
рактеристик атмосфери [7]. Кількість опадів в 
Українських Карпатах залежить від орієнтації та 
відкритості схилів відносно вологонесучого по-
току, їх розчленування, висоти, особливостей цир-
куляції атмосфери [11].

На території Закарпатської області важливу 
роль у просторовому розподілі опадів, а відтак і 
сильних  дощів,  відіграє підстильна  поверхня.  

У зв’язку з тим, що рельєф області дуже розчле-
нований, з різною орієнтацією гірських хребтів 
та улоговин, спостерігається значна просторова 
диференціація поля сильних дощів (рис. 1).

Всього за 1999-2018 рр. на пунктах спосте-
режень було зафіксовано 1392 випадки сильних 
дощів. З них 230 припало на низовинну частину 
території (Ужгород, Чоп, Зняцеве, Мукачеве, Бе-
регове, Верхні Ремети, Іршава, Вилок, Хуст, Тя-
чів), а 1162 – на гірську (всі інші пункти).

З рис. 1 видно, що в межах Закарпаття виділя-
ються дві зони максимумів сильних дощів, розта-
шовані в гірській частині та пов'язані з хребтами  
Полонинським (полонини Боржава, Красна) та 
Свидовець. Основна з них зафіксована в Руській 
Мокрій (96 випадків) та Усть-Чорній (100 випад-
ків), а інша – в межах сніголавинної станції Плай 
(61 випадок) та гідропоста Поляна (61 випадок). 
Найменша кількість випадків спостерігається в 
межах Закарпатської низовини із зоною мінімуму 
у Вилоку (11 випадків). Загалом в гірській части-
ні території в середньому зафіксовано 40-60, а на 
низовинній – 15-25 випадків. 

Над територією Закарпаття, як і над всією Єв-
ропою, домінує західний перенос повітряних 
мас. Отже, більшість атмосферних фронтів пе-
реміщуються через Українські Карпати із заходу 
та південного-заходу – з регіону Західних Карпат 
або Середньодунайської низовини. Таким чином, 
атмосферні фронти, що проходять через Закар-
паття, орієнтовані паралельно чи перпендикуляр-
но до навітряних схилів гірських хребтів. Зони 
опадів безперешкодно проходять над низовин-
ною частиною території та гальмуються, стикаю-
чись з основними гірськими хребтами та масива-
ми, серед яких – Боржава (сніголавинна станція 
Плай), Красна, Свидовець, Чорногора (снігола-
винна станція Пожежевська). В результаті над 
горами випадає значна, а часто навіть стихійна 
кількість опадів ‒ понад ≥30 мм ≤12 год. Особ-
ливу небезпеку становлять активні фронтальні 
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Рис. 3. Розподіл кількості опадів при дощах критеріїв СМЯ ІІ та СМЯ ІІІ, 
протягом 1999-2018 рр.

Рис. 1. Розподіл кількості випадків сильних дощів 
у Закарпатській області за 1999-2018 рр.

А.Б. Семергей-Чумаченко, Р.Р. Озимко
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зони, які переміщуються паралельно з напрямком 
руху висотних повітряних течій, тобто фронти, 
що простягаються в паралельних потоках. При 
таких синоптичних ситуаціях тривалість проход-
ження фронтальних зон збільшується і, відповід-
но, зростає період та кількість опадів.  

Такі висновки було отримано в результаті ана-
лізу синоптичних ситуацій, що призвели до фор-
мування значних та сильних опадів в Закарпатті 
за 2001-2008 рр., в рамках проекту розширення 
просторових можливостей чисельної моделі 
прогнозу погоди Aladin (Словаччина) виконано-
го А.Є. Золотарьовим (Закарпатський обласний 
центр з гідрометеорології). 

Особливістю орографії області є те, що абсо-
лютні висоти рельєфу зростають у напрямку з 
північного-заходу на південний-схід, в середньо-
му від 400-800 м н.р.м. до 600-1200 м н.р.м. На 
рис. 1 відображено й збільшення кількості силь-
них дощів у тому ж напрямку – від 30-60 випад-
ків на північному-заході до 50-100. Винятком є 
територія Ясінської улоговини (гідропост Ясіня 
– 26 випадків), захищеної дугою Свидовця і роз-
ташованої в так званій зоні «дощової тіні».

Для функціонування всіх галузей національної 
економіки Закарпаття, насамперед для раціональ-
ного ведення сільського господарства, значний 
інтерес становить міжсезонний розподіл стихій-
них дощів (рис. 2).  

З рис. 2 видно, що максимуми сильних дощів 
взимку, навесні та восени територіально збіга-
ються. Відрізняються тільки кількісні показни-
ки. Це свідчить про те, що в ці сезони року до-
мінують адвективні процеси формування опадів 
і тому міжсезонний просторовий розподіл дощів 
збігається з річним. Влітку спостерігається інша  
картина ‒ зон максимумів декілька і вони вияв-
лені в різних частинах області, не маючи чіткого 
зв’язку з орографією. Такий розподіл поясню-
ється активізацією конвективних процесів з ло-
кальним випаданням дощів зливового характеру. 
Отже, якщо взимку, навесні та восени відносно 
простіше прогнозувати місця випадання сильних 
дощів, то влітку це зробити значно важче.   

Загалом за досліджуваний період найменша 
кількість сильних дощів була зафіксована навес-
ні – максимум 12-16 випадків у східній частині 
Закарпаття в межах гірських хребтів Свидовець 
та Красна. Практично однакова кількість випад-
ків (18-26) на тій же території фіксувалася взимку 
та восени. Найбільше сильних дощів спостеріга-

лось влітку – 5 зон максимумів: у межах сніго-
лавинної станції Плай (31 випадок), гідропоста 
Усть-Чорна (31 випадок), гідропоста Косівська 
Поляна (27 випадків), сніголавинної станції По-
жежевська (28 випадків) та гідропоста Мукачеве 
(29 випадків).

Для Закарпаття важливим є виділення тери-
торій з зафіксованими екстремальними дощами. 
Для цього за досліджуваний період по кожно-
му пункту спостережень було вибрано випадки 
сильних дощів (34 випадки) з найбільшою кількі-
стю опадів. При цьому часова дискретність роз-
різнена, оскільки такі дощі спостерігались в різні 
роки, сезони та дні. Результати картографуван-
ня  представлені на рис. 3, на якому виділяються 
території, де жодного разу не фіксувалися дощі 
критерію СМЯ ІІІ: північ Великоберезнянського 
району (гідропост Жорнава – 45,3 мм), півден-
но-західна частина Берегівського району (мете-
останція Берегове – 48,0 мм) та  захід Хустського 
району (метеостанція Хуст – 47,8 мм). Всі інші 
пункти спостережень хоча б один раз фіксували 
дощі критерію СМЯ ІІІ і тут також можна виді-
лити території з екстремальними опадами. Се-
ред них: південно-східна та центральна частини 
Рахівського району (гідропост Луги – 89,7 мм та 
метеостанція Рахів – 82,3 мм), високогір’я Воло-
вецького району (сніголавинна станція Плай – 
89,0 мм), північ та крайній південь Тячівського 
району (гідропости Руська Мокра – 87,0 мм та 
Усть-Чорна – 84,7 мм, а також гідропост Тячів – 
76,6 мм), центральна частина Мукачівського ра-
йону (гідропост Мукачеве – 86,4 мм), захід Вино-
градівського району (гідропост Вилок – 78,3 мм).   

Наукова новизна отриманих результатів поля-
гає в тому, що вперше картографовано територію 
Закарпатської області за просторовим розподілом 
дощів ≥30 мм ≤12 год. протягом останнього двад-
цятиріччя (1999-2018 рр.). Виділено зони макси-
мумів та мінімум їх кількості як стихійного мете-
орологічного явища ІІ та ІІІ рівнів небезпечності. 
Картографовано екстремальні кількості опадів за 
досліджуваний період. Показано на конкретних 
прикладах вплив орографії на просторовий роз-
поділ сильних дощів.  

Висновки
В результаті дослідження встановлено, що:

1) на території Закарпатської області виділяють-
ся дві зони максимумів сильних дощів – гірські 
хребти Полонинський (полонини Боржава, Крас-
на) та Свидовець, а також зона мінімуму - південь 
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Закарпатської низовини;
2) найнебезпечнішим періодом року стосовно 

випадання сильних дощів є літо, а найбезпечні-
шим – весна. При цьому сильні чи надзвичайно 
сильні дощі або зливи можуть випадати практич-
но будь-де.

Результати роботи можуть бути використані 
при наступних наукових дослідженнях стихійних 
метеорологічних явищ, розвитку селевих та еро-
зійних процесів на досліджуваній  території чи в 
інших галузях. Це може охоплювати як теоретич-
ну, так і практичну складові.
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