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За останні 15–20 років середні температури підвищуються завдяки природній 

періодичності, а з 1990 р. почав діяти техногенний чинник – парниковий ефект, який 
перетворює плавну синусоїду природних кліматичних змін на ломану, пилоподібну 
криву, що відображає щорічні екстремальні ситуації – буревії, тайфуни, циклони, по-
вені, аномально теплі зими, спекотні й перезволожені літні періоди тощо. 
Упродовж останніх 200 років учені детально вивчали земні надра, видобули з них 

рештки найдавніших тварин і рослин і так відтворювали історію нашої планети. У нашій 
Сонячній системі Земля утворилася близько 4560 млн років тому і мала вигляд розжа-
реного кам’янистого тіла. Примітивне життя вперше виникло приблизно 4000 млн. років 
тому в океанах, а звідти почало поширюватися повсюди, дедалі урізноманітнюючись, 
проте його еволюційний шлях був зовсім не легкий. Природні умови Землі постійно 
змінювалися під впливом вулканічних сил, метеоритних ударів та кліматичних коли-
вань, і життя нерідко зазнавало серйозних загроз, іноді з катастрофічними наслідками. 
Тож за історію наша планета пережила багато незвичайних подій, та й попереду їх очі-
кують ще чимало. 
Геологи використовують дані з багатьох джерел, що допомагає їм відтворити довгу 

історію Землі й зрозуміти, яку частину вона становить від набагато тривалішої історії 
Всесвіту. Важлива інформація про ранню історію Землі надходить з позаземних дже-
рел, таких як метеорити й інші тіла Сонячної системи. Дослідження гірських порід, 
мінералів та скам’янілостей, що залягають на поверхні, дають змогу судити не тільки 
про будову верхнього шару земної кори, а й про склад значно глибших пластів. Такі 
дослідження, до того ж, дають інформацію про кліматичні й атмосферні коливання, 
геологічні події (потужні рухи земної кори та інше) та еволюцію життя на планеті. 
Деякі породи складаються з послідовних шарів (пластів), що утворилися внаслідок при-

родних процесів. Порівняно молоді шари залягають над давнішими. Геологи порівню-
вали (корилювали) пласти по всій Земній кулі, досліджували яскраво виражені ска-
м’янілості й типи порід і створили так звану стратиграфічну шкалу, яка відтворює 
всю історію Землі. Роботу ускладнювало те, що внаслідок руху плит у послідовності 
відкладів утворилися перерви.  
Скам’янілості – це рештки стародавніх біологічних форм, поховані внаслідок ге-

ологічних процесів у пластах гірських порід. Це можуть бути і пилок рослин, і кістяки  
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велетенських динозаврів чи китів. Біологічні форми зберігаються по-різному, і ска-
м’янілості є численними слідами їхньої минулої життєдіяльності (нори, відбитки 
кінцівок) чи фізіологічної хімії (біомолекули), або ж включення тіл комах у бурштині. 
Втім, за такиими слідами іноді важко судити з точністю про ті чи інші організми. Од-
нак викопні сліди підтверджують, що життя зародилося в морях приблизно 3800 млн 
років тому, і за 543 млн років воно поступово поширилося всюди – на суходолі, у 
прісних водоймах та в повітрі. Найбільше таких слідів залишилося після морських 
організмів з твердими оболонками, наприклад, у вигляді черепашок. Під час процесів 
поховання та скам’яніння, вчені знаходили рідкісних представників викопних тварин, 
у яких збереглися і м’які частини тіла. Наприклад, завдяки скам’янілостям кембрійсь-
кого періоду, виявленим у Берджес-Шейл (Західна Канада), можна скласти уявлення 
про розмаїття стародавніх життєвих форм та про їхню біологію. 
До появи радіодатування (початок XX ст.) не було жодного ефективного способу 

визначення віку мінералів, гірських порід та скам’янілостей. Відкриття радіоізотопів 
деяких елементів (свинцю, вугілля та циркону) у складі мінералів, гірських порід, ме-
теоритів і скам’янілостей, залежно від ступеня їхнього розкладання дало змогу виз-
начати вік мінералів. Можливості радіодатування обмежені, бо залежать від виду еле-
мента. Наприклад, за допомогою радіовуглецевого методу, який застосовують пере-
важно для датування четвертинних відкладів, можна визначити вік тільки тих мінера-
лів, що налічують до 50 000 років. 
Історію формування біосфери Землі розглянемо за даними С.А. Мороза з уточнен-

нями Джеймса Ф. Лєра. 
Завдяки зусиллям великої армії геологів світу (А.Г. Вернер, Ч. Лайєль, М. Не-

ймайр, Е. Ог, О.П. Карпінський, В.І. Вернадський, Е. Зюсс, А. фон Гумбольдт,  
І.В. Мушкетов, Д.Ф. Лєр, Ч. Волкот, В. Альварес, П.А. Тутковський, В.Г. Бондарчук, 
а також С.А. Мороз) вдалося періодизувати історію розвитку біосфери, “розкласти” її 
на еони, ери, періоди, епохи і дрібніші вікові таксони. 
Якщо ж із цієї багатої історії вибрати епохи похолодань і потеплінь, то можна від-

новити циклічність глобальних змін клімату на Землі. З її аналізу видно, що впродовж 
фанерозою (543–0 млн років) виявилось мінімум чотири цикли, що відповідають га-
лактичному року (120–150 млн років). На їхньому фоні виявились цикли другого по-
рядку – 11–22 млн. р., що ускладнювали попередню синусоїду. Третій порядок – це 
110, 44, 22 і 11-тисячні цикли, четвертий – 3300, 1850 і 770-річні цикли, п’ятий – 330 і 
220-річні цикли і, нарешті, шостий порядок – це 33, 11 і 5–6-річні цикли, які добре 
реставрують з початку інструментальних метеорологічних спостережень, тобто з  
1850 року. За останні півтора століття 33-річні цикли виявились трьома потепліннями  
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(1830–1860, 1910–1945 і з 1985 р. з максимумом у останні, 2002–2006рр., і двома по-
холоданнями (1860–1910 і 1945–1985рр.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Циклічність змін клімату Землі: І – фанерозой (570–0 млн років тому); ІІ – кайнозой  

(65–0 млн років тому); ІІІ – плейстоцен (700 000–10 300 млн років тому); ІV – голоцен (10 300–1 000 років 
нової ери); V – період історичних документів (1000–1 850 рр.); VI – період інструментальних спосте-
режень (1850–2006 рр.). Показники клімату: 0 – близький до сучасного; + – тепліше від сучасного 
клімату; –холодніше від сучасного клімату. Екстремальні роки: ммм – дуже часта повторюваність 
суворих морозних зим; ззз – дуже часта повторюваність літніх посух. 
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В останні 15–20 років середні температури підвищуються завдяки природній пері-
одичності, а з 1990 р. почав діяти техногенний чинник – парниковий ефект, який пе-
ретворює плавну синусоїду природних кліматичних змін на ламану, пилоподібну кри-
ву, що відображає щорічні екстремальні ситуації – буревії, тайфуни, циклони, повені, 
аномально теплі зими, спекотні й перезволожені літні періоди тощо (див. рис.).  
Так виявляється глобальне потепління, яке вже настала і буде створювати для 

людства безліч проблем протягом XXI ст., аж доки ми не навчимось керувати кліма-
том і не шкодити своєму існуванню на цій планеті. 
Отже, висновок: потрібно максимально зберегти ту кліматичну синусоїду, яку зап-

ропонувала людству природа. А це означає, що техногенний вплив на клімат ми му-
симо контролювати на мінімальному рівні. Іншої альтернативи немає. 
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The cyclic pattern of the climate change of the Earth is considered for the whole history of its 

development.  The impact of the technogenic factor on the climate change during the last years is 
outlined. 

 


