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ХМАРИ. ОПАДИ 

 

5.1. Хмари.  
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5.3. Сільськогосподарське значення опадів 
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• Сам.: Прилади для вимірювання опадів та снігового покриву. 

Добовий та річний хід хмарності та опадів. 

 

5.1. Хмари 

Значна частина водяної пари конденсується чи сублімується у вільній 

атмосфері, утворюючи хмари. Вони складаються з дрібних крапель води або 

крижаних кристалів. Залежно від переваги тих чи інших елементів хмари 

поділяються на водяні, крижані, змішані. Водяні хмари складаються з крапельок 

води. Крижані хмари складаються з кристаликів льоду. Змішані містять одночасно 

крапельки води різних розмірів і кристалики льоду. 

Хмари бувають найрізноманітніших форм, кожна з яких утворюється на 

певній висоті і відповідає прояву відповідних атмосферних процесів. У результаті 

багаторічних спостережень багатьох тисяч метеорологічних станцій був зібраний і 

узагальнений великий матеріал про хмари, що дозволило побудувати їхню 

міжнародну класифікацію. В її основу покладений зовнішній вигляд хмар і їхня 

висота. 

За висотою розташування в тропосфері хмари поділяють на 4 родини, а за 

зовнішнім виглядом – на 10 видів: 

Хмари верхнього ярусу розташовані на висоті вище 6 км, складаються з 

крижаних кристалів, мають білий колір і не дають тіней на земній поверхні; з них 

опади не випадають. До них належать 3 види хмар: перисті, перисто-шаруваті, 

перистокупчасті. 

Хмари середнього ярусу відрізняються від хмар верхнього ярусу більшою 

щільністю; через них лише слабко просвічують, а іноді зовсім не просвічують ні 

Місяць, ані ні Сонце. Висота основи від 2 до 6 км.  Види: висококупчасті, 

високошаруваті. Ці хмари мають сіруватий колір і дають слабкі тіні. Відносяться 

до змішаних хмар. Опади з них не випадають. 

Хмари нижнього ярусу звичайно щільні, не просвічують, темно-сірого 

кольору. Висота нижньої межі – нижче 2 км. Види: шаруваті (найбільш низькі), 

шарувато-купчасті та шарувато-дощові. З них випадають облогові, тривалі опади. 

Хмари вертикального розвитку утворяться під дією висхідних потоків 
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повітря. Висота нижньої границі 0,5—1,5 км, вершини можуть досягати верхнього 

ярусу. Види: купчасті хмари — окремі щільні маси із сіруватими плоскими 

підставами й опуклими вершинами, водяні, проте опади з них не випадають; 

купчасто-дощові (зливові, грозові) хмари є результатом подальшого розвитку 

купчастої хмари з вершиною, що досягла верхнього ярусу. З цих хмар випадають 

зливові дощі, іноді дуже сильні. 

Хмарність – ступінь покриття хмарами небосхилу в місці спостереження. 

Виражається у балах.   

5.2. Опади 

Воду, що в рідкому або твердому стані випадає на земну поверхню з хмар, 

називають атмосферними опадами. 

Важливими характеристиками опадів є їх кількість та інтенсивність. 

Кількість опадів виражається висотою шару води в міліметрах, який 

утворився би на горизонтальній поверхні при умові, якщо б опади не стікали, не 

випаровувались і не просочувалися у ґрунт. Їх звичайно виміряють з точністю до 

0,1 мм. 

Шар води висотою 1 мм на площі 1 га відповідає об’єму води 10 м
3
 або масі 

10 т. 

Інтенсивність опадів визначається їх кількістю у міліметрах, що випадає 

за одиницю часу (мм/хв.). 

За зовнішнім виглядом розрізняють тверді, рідкі та змішані опади: 

до твердих відносять сніг, снігова крупа, льодова крупа, снігові зерна, льодяний 

дощ, град; до рідких – дощ і мряку, до змішаних – дощ зі снігом, мокрий сніг 

тощо.  

За характером випадіння опади поділяють на три типи: облогові, зливові, 

мрячні. 

Облогові опади характеризуються малою інтенсивністю (менше 

5 мм/годину) і досить тривалим часом випадіння на великій площі з шарувато-

дощових хмар. Найчастіше спостерігаються під час проходження теплих фронтів. 

Зливові випадають раптово, інтенсивність їх значна, але тривалість відносно 

невелика. У теплу пору року можуть бути з градом. 

Мрячні опади пов’язані з шаруватими і шарувато-купчастими хмарами. 

Складаються з дуже дрібних крапельок або сніжинок (радіусом менше 0,25 мм), 

які надзвичайно повільно падають на земну поверхню. 
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5.3. Сільськогосподарське значення опадів 

Опади – головне джерело види, без якої неможливе життя. Вони живлять ріки, 

озера, ставки та інші водоймища; створюють запас вологи в грунті, який є основою для 

водного живлення рослин. Вони впливають як на інтенсивність росту і розвитку 

сільськогосподарських культур, так і на якість врожаю. Крім того, вони впливають на 

інтенсивність розвитку шкідників і хвороб. Від вологості грунту залежать процеси, що 

в ньому відбуваються: синтез та розкладання органічної речовини, розчин поживних 

елементів  тощо. 

Вплив опадів може бути як позитивним, так і негативним. Це залежить від 

багатьох факторів:  

по-перше, від фази розвитку рослин, їх стану. Наприклад, для ранніх ярих 

особливе значення мають опади у першій половині літа, пізніх та просапних – другої 

половини, а для озимих – осінньо-зимового періоду. Часті інтенсивні дощі в період 

цвітіння змивають пилок, перешкоджають лоту комах, що значно погіршує умови 

запилення. У період дозрівання хлібів за значних запасів вологи у грунті виникає явище 

«стікання» зерна, проростання у валках чи колосі, збільшуються втрати врожаю. 

по-друге – від тривалості та інтенсивності самих опадів. Наприклад, для 

формування зав’язі плодових культур і винограду сприятливі слабкі короткочасні дощі 

після цвітіння. Сильні дощі спричиняють механічне пошкодження плодів, передчасне 

опадання зав’язі та плодів; 

по-третє – від стану грунту, його фізичних властивостей, ступеня насичення 

вологою. Наприклад, окультурені грунти поглинають вологу краще, ніж не окультурені, 

сухі та розпушені більше, ніж вологі й ущільнені. Слабкі опади (менше 5 мм на півдні і 

2 мм – на півночі України) майже зовсім не засвоюються рослинами. У зв’язку з цим 

було введено поняття біологічно неефективні опади – що змочують шар грунту, що 

вище рівня залягання основної маси коренів. Товщина цього шару невелика – для 

лісової зони 1 см, степової – 5 см, в пустелі – 10 см. 

В умовах помірного клімату з опадами протягом року у грунт надходять від 50 до 

150 кг/га різних речовин, з них 3-5 кг/га – сполуки азоту. Характерною складовою 

опадів континентального походження є сульфіди, а морського – хлориди.   

5.4. Сніговий покрив 

Взимку опади випадають переважно у вигляді снігу. Сніг, що випадає при 

від’ємних температурах на діяльну поверхню, утворює сніговий покрив певної 

потужності. Тривалість залягання і висота на полях залежить від широти місця і 

особливостей ходу атмосферних процесів. У південних районах кількість днів із 

сніговим покривом становить близько 70 діб, а висота його не перевищує 10 – 15 см. 

Сніговий покрив – це не проста суміш відкладених сніжинок, а особливе 
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природне тіло з певними властивостями, серед яких найважливішими є 

теплопровідність, щільність та запаси води. Сніг має високе альбедо, значне 

випромінювання і погану теплопровідність. Все це сприяє охолодженню 

приземних шарів повітря, особливо в ясну погоду. Але завдяки слабкій 

теплопровідності сніговий покрив захищає грунт від різких коливань 

температури, сильного промерзання. Ця властивість снігу дуже корисна для 

зимуючих культур, бо він є вирішальним фактором формування ґрунтового 

клімату взимку (табл. 5.1). 

Сніг також захищає ґрунт від прогрівання при відлигах і тим самим 

затримує рослини від передчасного пробудження. 

Температура ґрунту на глибині 3 см під снігом характеризується більш 

рівномірним ходом впродовж зими. При висоті снігу більше 30 см температура 

ґрунту на глибині 3 см на 15 – 16 
0
С вища, ніж на голому полі. О.М. Шульгін 

запропонував номограму для розрахунку температури ґрунту на глибині 3 см за 

даними температури повітря і висоти снігу.  

Таблиця 5.1 – Вплив снігового покриву на екстремальні температури ґрунту 

на різних глибинах (за О.М. Шульгіним) 

Температура, 
0
С 

На поверхні 

снігу висотою 

25 см 

На глибині 

3 см 15 см 25 см 

Максимальна 0,0 –1,4 –1,0 –0,7 

Мінімальна –35,5 –7,4 –6,3 –4,5 

Амплітуда 35,5 6,0 5,3 3,8 

 Чисельні дослідження показали, що добре зимують озимі культури в 

місцевостях, де морози не дуже сильні і висота снігу сягає 20 см (південь 

Європейської частини СНД). 

Сніговий покрив також зменшує глибину промерзання ґрунту. Однак 

тривале залягання снігу висотою більше 30 см викликає випрівання, вимокання та 

утворення снігової плісені озимих культур. 

Сніговий покрив акумулює опади холодної пори року за рахунок чого 

навесні поповнюються запаси вологи в ґрунті. Кількість вологи, що надходить в 

ґрунт, залежить від висоти снігу, його щільності, глибини промерзання ґрунту, 

наявності льодової кірки і характеру весни.  

Заходи снігозатримання: 

• Смугове ущільнення снігу, влаштування снігових валів сніговими плугами; 

• Впровадження кулісних парів, 

• Створення стерньових куліс, 

• Залишення високої стерні, 

• Розставлення щитів для снігозатримання.  


