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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ р. ПРУТ
В роботі представлені результати досліджень зміни клімату в межах української
частини басейну р.Прут, які базувались на аналізі багаторічних даних температури повітря та
кількості опадів метеостанцій досліджуваної території. Доведено, що наслідки глобальних
змін клімату проявляються у збільшенні частоти прояву екстремумів, що підвищує
імовірність паводкових ризиків. Виділено й обгрунтовано природні і антропогенні чинники,
що формують паводки в межах досліджуваної території. Запропоновано шляхи управління
екологічними ризиками паводків, які визначають екологічну безпеку навколишнього
середовища і розглядаються як довготермінові зміни метеорологічних елементів в єдиній
системі інтегрованого управління річковим басейном.
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В работе представлены результаты исследований изменения климата в пределах
украинской части бассейна р.Прут, которые базировались на анализе многолетних данных
температуры воздуха и количества осадков метеостанций исследуемой территории.
Доказано, что последствия глобальных изменений климата проявляются в увеличении
частоты проявления экстремумов, что повышает вероятность паводковых рисков. Выделено
и обосновано природные и антропогенные факторы, формирующие паводки в пределах
исследуемой территории. Предложены пути управления экологическими рисками паводков,
которые определяют экологическую безопасность окружающей среды и рассматриваются
как долгосрочные изменения метеорологических элементов в единой системе
интегрированного управления речным бассейном.
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риски
This paper presents the results of climate change research within the Ukrainian part of the
basin Prut river, which were based on an analysis of long-term data of air temperature and
precipitation weather stations study area. It is proved that the consequences of global climate
change manifested in increasing the frequency of extremes, which increases the likelihood of flood
risks. Highlight and reasonably natural and anthropogenic factors influencing floods within the
study area. The ways of managing environmental risks of floods, which determine the
environmental safety of the environment and are treated as long-term changes in meteorological
elements in a single system integrated river basin management.
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