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О ТАКЕ ЗАКИСЛЕННЯ ОКЕАНУ
Зміна клімату, спричинена життєдіяльністю 
людини, нині є загальновідомим фактом. 
Спалювання викопних видів палива 
супроводжується викидами в атмосферу 
вуглецю, який пролежав у ґрунті мільйони років. 
До того ж, зміни у землекористуванні змінюють 
вуглецевий цикл Землі. В морському середовищі 
одним з основних природних циклів кругообігу 
речовин є карбонатна система океанів – 
сукупність неорганічних форм вуглецю, що 
наявні у морському середовищі. 

Концентрації двоокису вуглецю (CO2) в 
атмосфері, які постійно зростають, призводять 
до глобального потепління. Проте значна 
частка CO2 поглинається поверхнею океанів. 
Із часів промислової революції орієнтовно 
30% надлишкового CO2 в атмосфері були 
поглинуті океанами. Поглинання вуглекислого 
газу океаном  відіграє важливу роль у 

пом'якшенні глобального потепління, але це 
порушує хімічний баланс карбонатного циклу 
в самому океані. Щоб глибше зрозуміти зміни 
у карбонатній системі науковці аналізують 
наступні параметри: загальну лужність 
(Alk), водневий показник (рН), загальний 
розчинений неорганічний вуглець (ТСО2) та 
парціальний тиск вуглекислого газу (рСО2).

Розчинення двоокису вуглецю у поверхневих 
шарах води спричиняє зміни у кислотно-
лужному балансі морської води в межах 
процесу, що іменується закисленням 
океану. У результаті, концентрація двоокису 
вуглецю (CO2) і бікарбонату (HCO3-) у воді 
зростає. Також зростає концентрація іонів 
водню (H+), про що може свідчити зниження 
рівня рН. Загалом концентрація іонів водню 
у морській воді вже зросла на 30% порівняно 
з доіндустріальним періодом. Це призводить 

Певна частка атмосферних викидів двоокису вуглецю унаслідок життєдіяльності людини поглинається океанами.  
У процесі поєднання двоокису вуглецю і води в океані утворюється вугільна кислота, що робить океан більш 
кислим і може зменшити здатність морських організмів, у яких панцирі й скелети формуються з карбонату кальцію.
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до підвищення рівня кислотності океану, що 
є поганою новиною для морських організмів, 
у яких карбонат кальцію формує панцирі та 
скелети. 

Закислення океану регулюється лужністю 
— буферною здатністю води. Лужність 
природних вод залежить від здатності їхніх 
основ нейтралізувати розчинені кислоти. Якщо 
лужність залишається незмінною, закислення 
океану можна виявити шляхом вимірювання 
рівню рН. Чим вищою є лужність води, тим 
меншими є зміни у рівні рН унаслідок розчинення 
у ній CO2. Чим нижче лужність, тим більшими є 
зміни у рівні рН. 

Рівень рН поверхневого шару морської води 
становить орієнтовно 8. Це означає, що 
він є базовим (рН> 7). Закислення океану 
змінює рівень pH на нейтральний (pH = 7). 
Наразі рівень рН у поверхневому шарі океану 
знизився орієнтовно на 0,1. Очікується, що 
до кінця ХХІ ст. він знизиться ще на 0,2–0,4 
пункти, залежно від майбутніх рівнів викидів 
CO2. 

Хоча зміни за шкалою рН здаються незначними, 
вони еквівалентні збільшенню рівня закислення 
океану до 200%. Геологічні дані свідчать, що нині 
хімічний склад морської води змінюється в 10-
100 разів швидше, ніж це було впродовж багатьох 
мільйонів років.

Науковці понад 50 років тому дійшли висновку, 
що підвищення концентрації CO2 впливатиме 
на хімічний склад морської води і спричинить 
закислення океану. Однак це явище тільки 
нещодавно було визнано однією з найбільших 
прогалин у знаннях у сфері океанології і наразі 
стало пріоритетним напрямом глобальних 
досліджень.

Закислення океану, змінюючи хімічні 
характеристики морської води, впливає 
на ріст, розмноження та обмінні процеси 
багатьох морських організмів. Рослини і 
тварини, панцирі яких формуються, зокрема, 
із карбонату кальцію, є найбільш вразливими, 
оскільки зниження рівня рН призводить до 
погіршення умов кальцифікації. Низька 
насиченість (Ω) карбонатом кальцію (CaCO3) 
його мінеральних компонентів — арагоніту і 
кальциту — може негативно вплинути на темпи 
кальцифікації багатьох морських видів. Більш 
кисле середовище завдасть шкоди морським 
видам, як-от молюски, корали і деякі види 
планктону. Панцирі й скелети цих тварин 
можуть стати менш щільними або міцними, 
а коралові рифи — більш вразливими до 
пошкоджень штормами і уповільнити темпи 
відновлення. 
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Джерело: Monterey Bay Aquarium Research Institute. За матеріалами:  IPCC (2019). 
Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)

Закислення може впливати й на інші фізіологічні 
процеси, що позначається, зокрема, на рості й 
виживанні на ранніх етапах життя організмів. 
До того ж, закислення, змінює поведінку живих 
організмів. Наприклад, воно може впливати на 
формування косяків риб через погіршення їхніх 
сенсорних механізмів, органів слуху, нюху і зору. 

Закислення океану неоднаково позначається на 
різних видах. Підвищення концентрацій СО2 в 
океані може позитивно впливати на деякі види 
водоростей і морських трав, оскільки це може 
збільшити темпи їхнього фотосинтезу і росту. 

У будь-якому випадку закислення океану 
змінює харчові ланцюги, що в результаті 
впливає на екосистеми. Ці зміни можуть 
посилитися у поєднанні з наслідками від 
інших нових кліматичних ризиків. Так, 
наприклад зниження рівня кисню в океані (стан 
дезоксигенації океану) в деяких регіонах вже 
позначається на морській флорі й фауні. До 
того ж, усі ці впливи посилюються глобальним 
потеплінням. Підвищення температури 
океану впливає на морські види та екосистеми, 
спричинює знебарвлення коралів і втрату місць 
розмноження морських риб та ссавців.

ЗАКИСЛЕННЯ ОКЕАНУ І ЙОГО НАСЛІДКИ
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Чорне море — це внутрішня водойма, яка майже 
повністю ізольована від світового океану. Чорне 
море входить до басейну Середземного моря 
і сполучається з ним через Мармурове море 
і протоки Босфор і Дарданелли. Керченська 
протока з’єднує його з Азовським морем. Чорне 
море розташоване між Європою та Азією, а на 
його узбережжі лежить шість країн — Болгарія, 
Грузія, Румунія, Росія, Туреччина та Україна.

Площа поверхні Чорного моря становить 
461 000 км2. Його глибина місцями є значною, 
сягаючи 2212 м. Середня солоність моря 
становить 18 ‰, що приблизно вдвічі нижче, ніж 
в інших морях та океанах. Це пов’язано з великою 
кількістю річок, які впадають у Чорне море, і його 
ускладненим водообміном зі Світовим океаном. У 
Чорне море впадають річки, які протікають через 
третю частину території Європи, включаючи 
великі європейські річки, як-от Дунай, Дніпро 
і Дністер. Водозбірний басейн моря охоплює 17 
країн із загальною кількістю населення 160 млн 
осіб, з них 81 млн проживають у басейні Дунаю. 
Усього на узбережжі Чорного моря проживають 
майже 17,5 млн людей.

Найбільша особливість Чорного моря полягає в 
тому, що розчинний кисень (і багате морське життя) 
існують виключно в верхніх шарах води. На глибині 
більше ніж 100 метрів немає кисню, а морська 
вода містить від 11 до 14 мл/л високотоксичного 
сірководню. Це утворює насичену «мертву» зону, 
у якій трапляються тільки пристосовані до таких 
умов бактерії. На глибині від 100 до 200 м майже 
відсутнє змішування верхніх і нижніх шарів води. 
Спостерігається значна різниця у рівнях солоності 
між поверхневим і придонним шарами води, що 

становить 17,5-19 ‰ і 22 ‰ відповідно. Ця різниця 
є незмінною особливістю Чорного моря.

Чорне море характеризується багатим 
біорізноманіттям. Наприкінці ХХ ст. Чорне 
море зазнало значної екологічної деградації. 
Незадовільний екологічний стан Чорного моря 
спричинений, зокрема, наявністю величезної 
кількості забруднювальних речовин, що 
значно перевищує поглинальну здатність 
морських екосистем. Це призвело до стрімкої 
евтрофікації, забруднення морської води, 
втрати біологічних видів, зменшення рибних 
ресурсів, погіршення рекреаційних ресурсів 
і загрози для здоров’я людей. Основними 
джерелами забруднення є річки, стічні води 
з прибережних точкових і дифузних джерел 
забруднення, а також морські судна.

Життєдіяльність людини вплинула на 
зменшення кількості живих організмів і 
нерестовищ, а також на ареал розмноження 
й існування риб та інших водних організмів. 
Несталий промисел риби і морепродуктів, 
ігнорування застосування належних заходів для 
забезпечення їхнього розмноження зменшили 
біологічну продуктивність моря, спричинивши 
збіднення видового різноманіття. Ситуація 
ускладнюється проникненням у морські 
екосистеми чужорідних (інвазійних) організмів, 
які пригнічують розвиток і відтворення флори і 
фауни Чорного моря.

За підрахунками, на шість чорноморських країн 
припадає близько 70 % від загальної кількості 
забруднювальних речовин, що потрапляють 
у Чорне море як відходи життєдіяльності 
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Як вже зазначалося, важливою особливістю 
хімічного складу води в Чорному морі є поширена 
аноксія, адже майже 87% вод є безкисневими 
і мають високий вміст сірководню (Hiscock, 
Millero, 2006; Goyet et al., 1991). Через низьку 
солоність і високу загальну лужність річкових вод, 
що надходять у Чорне море, загальна лужність 
морської води в поверхневих водах (~3500 мкмоль 
кг−1) перевищує типові значення для океанів. 
На відміну від Середземного моря, коефіцієнти 
насичення як кальцитом (ΩCal), так і арагонітом 
(ΩArg), свідчать про недостатню насиченість на 
глибині. У доповнення до складного карбонатного 
складу, інтенсивна евтрофікація екосистеми, 
спричинена антропогенними порушеннями як у 
водах Чорного моря, так і у водозбірних басейнах 
його основних живильних річок, може значно 
вплинути на закислення прибережних поверхневих 
вод (Lacoue-Labarthe et al., 2015).

Спроба оцінити темпи закислення верхнього 
шару води в Чорному морі в ХХ ст. зі 
застосуванням історичних даних, які ґрунтуються 
винятково на вимірюваннях рівня pH з 1924 
року, продемонструвала, що у масштабі століття 
дані щодо статистично значущого закислення 
отримати неможливо. Водночас зниження рівня 
рН у масштабі десятиліть справді спостерігалося у 
1960 рр. та 1980-2000 рр. (Polonsky, 2012). Темпи 
закислення поверхневого шару (на глибині до 
10 м) у ці періоди сягали 0,4 (0,2) одиниць рН. 
Науковці відмічають, що такий високий рівень 
закислення верхнього шару води Чорного моря 
може бути пов’язаний не тільки з підвищенням 
концентрації двоокису вуглецю в атмосфері, а й із 

природними процесами у підповерхневому шарі 
Чорного моря, що має низькі значення рН.

Аналіз довгострокових спостережень дозволив 
вченим оцінити зміни карбонатної системи 
північної частини Чорного моря в 1932-1993 
рр. Зокрема, вчені виявили зміни у значеннях 
рівня рН, pCO2 і співвідношеннях компонентів 
карбонатної системи (Moiseenko et al., 2011). В 
акваторії Чорного моря процес потрапляння 
двоокису вуглецю з атмосфери у воду переважав 
протягом усього періоду, охопленого аналізом, 
оскільки рівноважний парціальний тиск CO2 
залишався нижчим за атмосферний парціальний 
тиск двоокису вуглецю. Співвідношення 
компонентів карбонатної системи, встановлені 
в 1960–1990 рр., визначили сприятливі умови 
для поглинання двоокису вуглецю з атмосфери 
водами Чорного моря, що є характерним для 
відкритих частин морів середніх широт. Проте 
збільшення TCO2 і рівноважного парціального 
тиску pCO2, а також зниження значень рН і, що 
особливо важливо, стрімкі зміни цих параметрів, 
які спостерігалися в 1960–1990 рр., можна 
трактувати як надзвичайно негативні тенденції 
в частині перетворення карбонатної системи 
вод Чорного моря. Незаперечним результатом 
довготривалих змін у карбонатній системі може 
слугувати значне зниження здатності Чорного 
моря поглинати двоокис вуглецю з атмосфери. 
Збільшення його рівноважного парціального 
тиску у поверхневому шарі, яке спостерігалося в 
1960–1990 рр., призвело майже до двократного 
зменшення здатності Чорного моря поглинати 
двоокис вуглецю з атмосфери. Ще однією вкрай 

ЗА АЛ Н  ОМОСТ   
РО ЧОРНЕ МОРЕ ЧИ ОМ ТНО ЗАКИСЛЕННЯ 

У ЧОРНОМУ МОР

людини.. Чорне море є одним із найбільш 
вразливих регіональних морів у світі через 
обмежений водообмін із відкритим океаном 
і велику територію континентальної Європи, 
де розташований його водозбірний басейн. 
Найбільш пріоритетними проблемами Чорного 
моря є: евтрофікація (надмірне надходження 
поживних речовин), хімічне забруднення 
(зокрема, нафтою), скорочення морського 
біорізноманіття, зокрема через проникнення 
чужорідних видів. До того ж, виникають 
додаткові проблеми через негативний вплив 
промисловості, сільського господарства, 
забруднення від морського транспорту (розливи 
нафти, баластні води) та побутових стічних вод, 
а також деградація прибережних територій 
внаслідок урбанізації. 

Водночас у Чорному морі спостерігаються також 
ознаки зміни клімату. Зміна клімату проявляється 
у зростанні температури поверхневих вод, 
починаючи з останнього десятиліття XX ст., 
зменшенні солоності поверхневого шару води, 
змінах вертикальної термогалінної структури, 
підвищенні рівня моря і збільшення кількості 
екстремальних погодних явищ (FAO, 2017). 
Метеорологічні прогнози передбачають до 2090 
року зростання температури поверхні моря (на 
1,5-2,6 °C), підвищення рівня моря в середньому 
на 0,4-0,6 м і скорочення опадів (на 30-45 %) 
(Hills et al., 2013). Є ймовірність посилення 
та почастішання посух і періодів аномально 
високих температур, збільшення водності річок 
у зимовий період і зменшення у літній, а також 
підвищення інтенсивності опадів.
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негативною тенденцією є зниження значень 
рН. Найбільш значне зниження значень рН 
зафіксовано у верхній частині субоксичного 
шару (у середньому воно дорівнювало 0,15). Це 
спричинило щонайменше двократне зменшення 
концентрації карбонат-іонів і значне зниження 
рівня насиченості вод карбонатом кальцію 
(Moiseenko et al., 2011).

Результати довгострокових досліджень у 
берегів Кримського півострова свідчать, 
що в 1998–2005 рр. парціальний тиск CO2 
у водах зростав не лише у поверхневих, а й 
в придонних шарах. Відмічено, що морські 
води поглинали двоокис вуглецю з атмосфери 
у всі пори року, що пояснюється великими 
обсягами надходження в бухту органічних 
речовин антропогенного походження. У літній 
період помітно збільшується концентрація 
розчиненого двоокису вуглецю в придонному 
шарі води. Це пояснюється тим, що потоки і 
темпи окислення органічної речовини досягають 
своїх максимальних значень, а інтенсивність 
водообміну в літній період є мінімальною. 
Попри це парціальний тиск CO2 у поверхневому 
шарі води залишається нижчим за атмосферний 
рівень (Игнатьева и др., 2008). 

Результати нових досліджень свідчать про те, що 
поверхневі води продовжують поглинати двоокис 
вуглецю з атмосфери, але ця здатність зменшилася 
на 20% у період 2001-2015 рр. (Орехова и др., 
2016). Рівні розчиненого неорганічного вуглецю 
(DIC) і pCO2 зросли в період 1998-2015 рр. Вчені 
відмічають значне збільшення концентрації pCO2 
у придонних і поверхневих шарах із паралельним 
зменшенням значень рН (закислення), що 
вказує на антропогенний тиск. Важливо також, 
що сезонні коливання є більш вираженими 
порівняно з міжрічними тенденціями і свідчать 
про появу екстремальних явищ, що зумовлюють 
появу мінімальних зон кисню. Це призводить 
до негативних наслідків для екосистеми, які, 
однак, усе ще є відворотними для екосистеми, за 

рахунок карбонатної буферної системи. Однак, за 
пронозами вчених здатність моря поглинати CO2 
з атмосфери й утримувати органічний вуглець 
в осадах буде вичерпано протягом найближчих 
кількох років, тож екосистема може зазнати 
невідворотних катастрофічних змін (Орехова и 
др., 2016).

Дані спостережень також показують, що в 
прибережній зоні Чорного моря рН може 
варіювати за сезонами. Так, для румунського 
узбережжя показано, що протягом року 
значення рН води коливаються в межах 7,37-
8,58 під впливом фізико-хімічних явищ і більш 
інтенсивних біологічних процесів у прибережній 
зоні. Також є два виражених сезони: холодний 
період року (з листопада по березень), коли 
значення рН є нижчими, і теплий період 
року (з квітня по жовтень), коли значення рН 
досягають максимальних значень (Звіт про 
стан морського та прибережного середовища 
у 2012 році, Румунія). 

Крім спостережь, вчені також роблять 
моделювання. Зокрема, моделювання для 
західної частини Чорного моря, виконане 
турецькими вченими, ставило за мету дослідити 
систему обміну CO2 й оцінити здатність Чорного 
моря поглинати вуглець. Результати розрахунків 
обміну CO2 між повітрям і морем вказують на те, 
що на початку літа 2001 року Чорне море діяло 
як поглинач атмосферного CO2, а на початку 
весни 2003 року Чорне море діяло не лише як 
поглинач, а й як джерело атмосферного CO2 
(Cengiz, 2016). Ще одне моделювання, мало 
на меті встановити зв’язок між евтрофікацією 
та закисленням у Чорному морі. Результати 
моделювання демонструють, що поверхневий 
20-метровий шар характеризується майже 
нульовим середньорічним поверхневим 
потоком CO2 у морі, незважаючи на сильну 
сезонність властивостей карбонатної системи, 
зумовлену змінами температури, змішуванням і 
біологічними процесами. Середня концентрація 
pCO2 у цьому шарі перевищує концентрацію 
pCO2 в атмосфері протягом більшої частини року 
під впливом його внутрішніх ресурсів. (Salihoglu 
et al., 2014).

Отже, Чорне море зазнає негативного впливу 
природних та антропогенних факторів, 
зумовлених зростанням кількості населення у 
прибережних районах, експлуатацією морських 
ресурсів, індустріалізацією і зміною клімату, що 
суттєво ускладнює проведення кількісної оцінки 
впливу закислення океану. Дані про закислення 
і, зокрема, його вплив на біорізноманіття у 
Чорному морі є неповними. Однак, нечисельні 
існуючі дослідження свідчать про те, що внаслідок 
антропогенного впливу карбонатна система 
Чорного моря зазнає змін, а ознаки закислення 
океану проявляються і в Чорному морі.

Довгострокові зміни значень рН (a) і загальної лужності (b) (Moiseenko et al., 2011)
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МО ЛИ  НАСЛ КИ 
ЛЯ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНО О 

МОРЯ  М С Е И  РОМА
Чорне море — це унікальне море, що особливо 
вирізняється найбільшими обсягами безкисневих 
вод у світі й пов’язаними з ними особливостями 
екосистеми. Попри відсутність детальної 
інформації про ймовірний вплив закислення, 
багато компонентів біоти Чорного моря можуть 
бути вразливими до підвищення рівня рН, що 
може призвести до екологічних, економічних 
та соціальних проблем у цьому регіоні (Lacoue-
Labarthe et al., 2015). 

У Чорному морі живуть більше 5000 різних видів 
(EMBLAS, 2019 рік). У вільному доступі перебуває 
дуже незначний обсяг опублікованої інформації 
про наслідки зміни клімату, зокрема, глобального 
потепління, для морських організмів Чорного 
моря. База знань про рівні й вплив закислення 
океану в Чорному морі є ще біднішою порівняно з 
базою загальних досліджень наслідків глобального 
потепління. Тож у нас немає можливості навести 
дані щодо прямого впливу закислення на біоту 
Чорного моря. Однак результати досліджень, 
проведених в інших регіонах щодо окремих груп 
морських організмів, які також трапляються у 
Чорному морі, демонструють потенційний ризик 
для компонентів його екосистеми, спричинений 
закисленням океану. 

Багато видів, що мешкають у цьому 
напівзамкненому морі, також трапляються у 
регіонах високих широт, де наразі проводиться 
велика кількість досліджень проблеми 

закислення океану. Також встановлено,  що 
одним із головних наслідків підвищеного рівня 
CO2 у морській воді буде зменшення темпів 
біогенної кальцифікації у багатьох морських 
видів, панцирі й скелети яких складаються 
з різноманітних карбонатних мінералів. 
Наприклад, магнієвмісний кальцит (коралінові 
водорості), арагоніт (молюски птероподи і корали, 
деякі форамініфери та двостулкові молюски), 
кальцит (кокколітофориди, форамініфери, 
деякі двостулкові молюски), а також змішано-
шаруватий кальцит та арагоніт (певні двостулкові 
молюски) (Briand, 2008).

Кокколітофориди, одноклітинні планктоні 
організми, є однією з найпоширеніших груп 
вапнякових організмів не лише у всьому світі, а й 
в екосистемах Чорного моря. Вони забезпечують 
значну частку глобального формування 
карбонатів в океані (Beaufort et al., 2011), а тому 
відіграють важливу роль навіть у функціонуванні 
карбнатної системи океану. Emiliania huxleyi є 
домінантним видом кокколітофоридів у Чорному 
морі. Зв’язки між зміною у кальцифікації цих 
організмів та обміном вуглецю в Чорному морі 
не зовсім досліджені, проте більшість досліджень 
цих організмів продемонстрували зниження 
темпів кальцифікації за низьких значень рН 
(Силкин і др., 2009).

У Чорному морі живуть понад 100 видів 
форамініфер. Вони також є важливою 

Вплив СО2 і температури на морфологію та кальцифікацію кокколітофориди Emiliania huxleyi (https://ictaweb.uab.cat/noticies_news_detail.php?id=3241)
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складовою зоопланктону та донних екосистем 
багатьох прибережних та глибоководних 
районів (Кравчук, 2010). У кількох 
дослідженнях, проведених в інших регіонах, 
було встановлено зміни у вазі панцирів 
форамініфер внаслідок змін хімічного складу 
карбонату в поверхневих водах (Barker and 
Elderfield, 2002). Дані вказують на ймовірне 
екологічне зникнення бентосних форамініфер 
через закислення океану до 2100 року, подібно 
до зникнень, що спостерігалися в геологічному 
минулому (Uthicke et al., 2013).

Кілька досліджень продемонстрували значний 
негативний вплив зниження рівня рН на види 
молюсків (Mytilus galloprovincialis, Ostrea 
edulis, тощо). Ці види також мають дуже 

важливе економічне та екологічне значення 
для здорового функціонування екосистеми 
Чорного моря (Gazeau, 2008). Як ключовий 
елемент екосистем Чорного моря, двостулкові 
молюски забезпечують середовище існування 
для деяких видів (утворюють біогенні рифи) і 
фільтрують морську воду, впливаючи в такий 
спосіб на кругообіг поживних речовин. Вони 
також є важливою ланкою харчового ланцюга. 
Зникнення цих видів становитиме серйозну 
загрозу для екосистем Чорного моря.

Автори кількох нещодавніх досліджень 
стверджують, що закислення океану у поєднанні 
з глобальним потеплінням може призвести 
до збільшення чисельності медузоподібних 
організмів у наступному столітті (Attrill et al., 

Група живих організмів Реакція на закислення океану

Водорості

Морські макроводорості 
та одноклітинні діатомові 
водорості

Зростання інтенсивності 
фотосинтезу, збільшення росту 
на 18-22%

Коралінові та кіркові 
макроводорості,  
які кальцифікуються 

Зниження інтенсивності 
фотосинтезу на 28%, скорочення 
чисельності на 80%

Молюски

Двостулкові молюски  
(мідії, устриці, гребінці  
та ін), крилоногі  молюски 
(птероподи), головоногі 
молюски 

Зниження росту та розвитку 
майже на чверть, зниження  
рівня виживання на 34%  
та кальцифікації на 40%.

Голкошкірі Морські зірки, та морські 
їжаки

Зниження росту та розвитку  
на 10%

Корали Тропічні коралові рифи  
та холодноводні корали

Зниження чисельности майже 
вдвічі, зниження кальцифікації 
на 32%

Планктонні організми,  
які мають мінеральний 
екзоскелет

Коколітофориди, 
форамініфери

Скорочення чисельности, 
зниження рівнів кальцифікації  
на 23%.

Ракоподібні
Креветки, краби, лобстери, 
криль та інші планктонні 
ракоподібні

Ця група порівняно стійка до 
закислення, але личинки можуть 
бути вразливими.

Риби
Дрібні (хамса, кілька,  
сардини, оселедці), крупні 
види (тунець, тріска) та ін.

Втрата оселищ та джерел 
харчування. Зміни у поведінці  
та зниження виживання мальків

«За матеріалами: Kroeker et al. (2013). Impacts of ocean acidification on marine organisms: quantifying 
sensitivities and interaction with warming. Global change biology, 19(6), 1884-1896.»
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2007). Медузи — це хижаки, які харчуються 
планктонними організмами (зоопланктон, рибні 
личинки, яйця), а тому зміни їхньої чисельності 
можуть прямо і опосередковано впливати 
на екосистеми Чорного моря, насамперед на 
продуктивність риб.

Водночас зростання темпів закислення 
у поєднанні з глобальним потеплінням, 
забрудненням і знищенням біотопів призводить 
до значних негативних наслідків в екосистемах 
Чорного моря, як на рівні окремих видів, так і на 
рівні біотопів і біорізноманіття моря загалом.

Очікується, що деградація екосистем може мати 
і соціально-економічні наслідки:

• продовольство — закислення океану може 
негативно впливати на продовольчу безпеку 
через вплив на промислові морські види, 
хоча вони й можуть реагувати по-різному; 
молюски, як-от устриці і мідії, є однією з 
найуразливіших груп; 

• туризм — галузь може серйозно 
постраждати внаслідок впливу закислення 
океану на морські екосистеми; 

• уловлювання вуглецю і регулювання 
клімату — здатність океану поглинати 
CO2 зменшується із збільшенням рівня 
його закислення; кисліші океани є менш 
ефективними з точки зору обмеження зміни 
клімату.

Населення прибережної зони Чорного моря 
становить майже 17,5 млн осіб, тобто засоби до 
існування тисяч людей залежать від його товарів 
і послуг (FAO, 2018). Рибогосподарський сектор 
відіграє важливу роль із точки зору задоволення 
попиту на білок із боку населення, чисельність 
якого зростає, а також сприяння зростанню 
валового внутрішнього продукту завдяки 
місцевої зайнятості. До 150 тис. людей залежать 
безпосередньо від риболовлі в Чорному морі 
(Knowler, 2008; FAO, 2018).

Згідно зі спеціальним звітом Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO), 
зростання температури води в Чорному морі 

впливає на біорізноманіття та фізіологію видів 
риб, негативно позначається на міграції і 
утворенні косяків, наявності необхідних джерел 
їжі, процесах нагулювання і розмноження, 
модулюванні динаміки і продуктивності запасів 
риби (FAO, 2018). 

Найпоширенішим промисловим видом риб у 
Чорному морі і анчоуси. Температура морської 
поверхні визнається ключовим фактором, 
що впливає на розмноження, харчування/
метаболізм і темпи росту, визначаючи характер 
міграції і утворення косяків (Güraslan et al., 
2014). Чорноморська кілька посідає друге місце 
серед об’єктів рибальства. Температура води і 
кормові ресурси вважаються найважливішими 
факторами довкілля, що контролюють 
популяцію кільки (Shulmann et al., 2011). 
З-поміж придонних ресурсів найціннішою 
рибою, з точки зору ціни за кг, є палтус. Окрім 
надмірного вилову, зменшення популяції 
палтуса певною мірою пов’язано зі зниженням 
рівня кисню в придонному шарі (Prodanov 
et al., 1997). Отже, прогнозоване потепління 
негативно впливатиме на можливості щодо 
вилову риби, що матиме прямі наслідки для 
тривалості та інтенсивності риболовного 
сезону. 

Попри документально підтверджену 
фізіологічну реакцію промислових видів риб на 
підвищення температури, небагато відомо про 
наслідки закислення океану. Проте результати 
досліджень вказують на те, що за певних умов 
підвищена температура і двоокис вуглецю 
можуть спричинити негативні синергетичні 
ефекти (Enzor et al., 2013). У зв’язку з цим 
важливі промислові види риб, які зазнають 
негативного впливу глобального потепління, 
можуть стати навіть ще вразливішими через 
закислення.

Прогнози щодо того, як зміна клімату та 
закислення впливатимуть на певні види 
та міжвидові відносини, залишаються 
дуже невизначеними. Тим не менше, дуже 
важливо дослідити вплив цих факторів як на 
біорізноманіття Чорного моря загалом, так і 
на важливі промислові види, від яких залежать 
місцеві громади.
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О МИ МО ЕМО ЗРО ИТИ З 
РО ЛЕМО  ЗАКИСЛЕННЯ ОКЕАН

Як напівзамкнутий басейн, Чорне море має 
дуже обмежений зв’язок із Середземним 
морем, яке, зі свого боку, з’єднується з 
Атлантичним океаном та всіма іншими 
морями і океанами на земній поверхні. 
З огляду на цю ізоляцію у поєднанні з 
надзвичайно динамічною океанографією у 
басейнах, ефективне реагування на поточні 
зміни вимагає інтенсивного регіонального 
співробітництва в частині, зокрема, 
покращення координації моніторингу, а також 
прогнозування змін, адаптації, пом’якшення 
наслідків і підвищення обізнаності про 
закислення у Чорному морі. 

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) у вересні 2015 року ухвалила 
«Порядок денний у сфері сталого розвитку 
до 2030 року», зокрема окрему Ціль сталого 
розвитку 14 (ЦСР 14) «Збереження морських 
ресурсів», завдання 14.3 якої закликає 
звести до мінімуму та ліквідувати наслідки 

закислення океану, зокрема шляхом 
розширення наукового співробітництва 
на всіх рівнях. ЦСР 14.3 також вимагає 
від країн створювати станції моніторингу 
для вимірювання середньої кислотності 
морської води (pH). Із ухваленням Цілей 
сталого розвитку ООН, усі країни світу вже 
погодились вжити відповідних заходів із 
протидії закисленню океану, проте країнами 
Чорноморського басейну до цього часу не 
було погоджено жодних дій на регіональному 
рівні.

Закислення океану становить загрозу для 
морських екосистем. Його не можна зупинити, 
а шкідливі наслідки неможливо уникнути 
без заходів щодо обмеження викидів CO2. 
Проте водночас ми можемо зробити все, що 
від нас залежить, аби захистити наші моря 
від численних факторів екологічного стресу, 
зокрема закислення, які в сукупності мають 
колосальний негативний вплив. 

pexels.com
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Викопні види палива є основним джерелом 
викидів парникових газів. Викиди CO2 
одночасно спричиняють парниковий ефект 
(що призводить до глобального потепління) і 
закислення океанів. Обидва явища негативно 
впливають на біорізноманіття і завдають ще 
більшої шкоди, коли «діють» разом. 

Ефективна політика з протидії закисленню 
океанів повинна стимулювати швидку 
поступову відмову від використання викопних 
видів палива з огляду на його значну роль у 
виникненні цієї проблеми. Варто встановити 
нові амбіційні цілі щодо скорочення викидів 
парникових газів і, зокрема, якнайшвидше 
ухвалити амбітний Другий Національно 
визначений внесок (НВВ) до Паризької угоди. 

Ухвалення національної та/або регіональної 
політики щодо переходу на 100% 
відновлюваної енергії до 2050 року дасть 
змогу значно зменшити викиди парникових 
газів. Економічну і технічну доцільність 
переходу було доведено низкою досліджень, 
проведених міжнародними науково-
дослідними і громадськими організаціями. 

Життєдіяльність людини в екосистемах 
прибережних водно-болотних угідь часто 

ЗА О И З ОМ ЯК ЕННЯ ЛИ

Atmospheric CO2 
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900

700

500

300

pH 7.91
+2.2 °C

pH 8.05
+1.07 °C

pH 8.11
+0 °C�
(1986-2005)

pH 8.11
-0.6 °C�
(1986-2005)

pH 7.97
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Джерело:   Exploring Ocean Change. BIOACID – Biological Impacts of Ocean Acidification. (2017). GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.  
За матеріалами: IPCC Synthesis Report 2014; O’Neill et al., 2017.

призводить до викидів парникових газів 
і утворення джерел викидів вуглецю 
(наприклад, унаслідок діяльності ферм із 
вирощування креветок, знищення природних 
екосистем). Водночас деякі заходи можуть 
сприяти  уловлюванню і депонуванню вуглецю 
(наприклад, завдяки природоохоронним 
заходам).  У національних звітах щодо викидів 
парникових газів країни повинні враховувати 
ці процеси. Крім того, країни повинні 
розробляти і впроваджувати заходи, які 
будуть спрямовані на пом’якшення наслідків 
зміни клімату: зменшення впливу, що 
призводить до викидів вуглецю та підтримка 
заходів, що сприяють депонуванню вуглецю в 
екосистемах. 

Стале управління, збереження і відновлення 
прибережних та морських екосистем мають 
життєво важливе значення для підтримки 
постійного забезпечення секвестрації вуглецю 
та інших послуг екосистем, від яких залежать 
люди. Є потреба у правильному управлінні 
окремими екосистемами, які виконують роль 
критично важливих природних поглиначів 
вуглецю у прибережних районах, наприклад, 
луки морських трав, підводні «ліси» 
водоростей, прибережні водно-болотні угіддя 
тощо.
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ЗА О И З А А ТА  
Захист екосистем від інших факторів екологічного 
стресу в наших морях забезпечує синергію щодо 
закислення океану. До того ж, охоронні заходи, 
які окремо враховують проблему закислення, 
можуть забезпечити чіткі спеціалізовані рішення, 
як-от створення належним чином розташованих  
морських заповідних зон. Так, охорона підводних 
угруповань морських трав та водоростей може 
забезпечити тимчасовий прихисток (рефугіум) 
для кальцифікуючих організмів, які  за інших 
обставин можуть бути вразливими до закислення 
океану. Слід активно заохочувати наукові 
дослідження щодо визначення таких рефугіумів, 
а також виявляти та усувати прогалини у 
знаннях. Локальні заходи варто застосовувати у 
поєднанні з іншими, глобальнішими, заходами 
(як-от зменшення надмірного вилову риби та 
евтрофікації) для зниження негативного впливу 
на екосистеми. Також є нагальна потреба в 
підтримці сталих практик у морських заповідних 
зонах і так званих рефугіумах (заборона у цих 
районах тралового вилову риби, розробки 
родовищ нафти, надмірного вилову риби тощо).

У Європі є кілька актів у сфері охорони морських 
екосистем. Рамкова директива щодо морської 
стратегії може сприяти формуванню у держав-
членів ЄС узгодженої позиції щодо охорони 
морського середовища загалом і закислення 
океану зокрема. Охорона морських екосистем у 
рамках мережі Natura2000 (у державах-членах 
ЄС) і Смарагдової мережі (у державах, що не 
входять до складу ЄС) може слугувати основою 
для узгодження заходів з захисту біорізноманіття з 
метою підвищення стійкості до закислення океану. 
Ці Морські заповідні зони можуть створюватися 
за ініціативою місцевих стейхолдерів, зокрема 
органів місцевого самоврядування і навіть 
власників об’єктів приватної власності. Водночас 
деякі Морські заповідні зони можуть створюватися 
спільними зусиллями місцевих ініціатив із метою 
приєднання до «Всесвітньої мережі біосферних 
заповідників» ЮНЕСКО. 

Варто активно заохочувати місцеві ініціативи 
діяти на захист морських акваторій. Водночас 
місцеві ініціативи потребують підтримки у 
вигляді досліджень та планування. Врахування 
закислення та інших факторів екологічного 
стресу у комплексному управлінні охороною 
морських ресурсів надає можливість створити 
науково обґрунтовані транснаціональні морські 
коридори, що підвищують стійкість наших морів. 

Заходи відновлення екосистем є не менш 
важливими, ніж природоохоронні заходи. До того ж, 
їх слід проводити одночасно. Відновлення не тільки 
є важливим для збільшення здатності прибережних 

екосистем виконувати функцію з поглинання 
вуглецю, а й збільшить стійкість деградованих 
екосистем і їхню здатність адаптуватися. 

Закислення океану, зміна клімату та 
забрудненням морського середовища, 
можуть негативно позначитись на економіці 
прибережних громад і вплинути на продовольчу 
безпеку, що може призвести, зі свого боку, до 
зростання бідності. Для вжиття превентивних 
заходів із пом’якшення та адаптації до 
впливу закислення океану на прибережні 
громади важливо, щоб національні уряди 
провели оцінку економічної вартості своїх 
прибережних ресурсів. Адаптаційні стратегії 
повинні передбачати заходи з підтримки 
вразливих громад і видів діяльності (наприклад, 
риболовля, аквакультура, туризм тощо), на які 
може вплинути закислення океану.

Адаптація до закислення океану є нагальною 
потребою, яку слід виокремити в адаптаційних 
стратегіях на міжнародному, національному 
і місцевому рівнях. Варто проводити нові 
дослідження наслідків закислення океану, щоб 
забезпечити вжиття своєчасних та належних 
заходів з адаптації.

О А ЛИ О ЗРО ИТИ  
У РЕ ОН  ЧОРНО О МОРЯ
Окрім звичайних заходів, передбачених 
глобальними угодами, як-от розробка 
амбіційних, термінових планів щодо стрімкого 
скорочення викидів та вживання заходів з 
адаптації до глобального потепління, подані 
нижче рекомендації є важливими, особливо 
для регіону Чорного моря у масштабі басейну, 
і вимагають залучення всіх прибережних країн.

• допомогти краще зрозуміти впливи 
закислення океану шляхом сприяння 
дослідженням у цій сфері;

• створити мережу станцій моніторингу вздовж 
узбережжя у всіх Чорноморських країнах для 
вимірювання рівня рН і отримання даних 
щодо карбонатної системи у Чорному морі за 
допомогою гармонізованої методології;

• допомогти встановити зв’язки між 
економістами та науковцями, необхідні для 
оцінки соціально-економічного масштабу 
впливів і витрат на вжиття заходів порівняно 
з бездіяльністю;

• сприяти покращенню комунікації між органами, 
відповідальними за розробку політики, та 
науковцями для розробки нової політики на 
основі сучасних висновків, а також розширити 
наукові дослідження із метою охоплення 
найбільш актуальних для політики питань.
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• Закислення океану — це процес зниження pH, який спричиняється 
переважно потраплянням у воду вуглекислого газу (CO2) з 
атмосфери. Проте цей процес може також бути викликаний 
привнесенням інших хімічних речовин або їхнім виносом з океану. 

• Дослідження продемонстрували, що більш кисле середовище 
має сильний вплив на кальцифікацію деяких видів. Мінерали 
карбонату кальцію слугують будівельним матеріалом для скелетів 
і панцирів багатьох морських організмів. Закислення морської 
води призводить до зменшення концентрації карбонатних іонів, 
що ускладнює будування панцирів та інших структур з карбонату 
кальцію для кальцифікуючих організмів, як-от устриці, молюски, 
морські їжаки, корали, і планктон.

• Ці зміни в хімії океану можуть також вплинути на поведінку 
морських організмів. Здатність певних риб виявляти хижаків 
зменшується у більш кислих водах. Якщо ці організми перебувають 
у зоні ризику, весь харчовий ланцюг також може опинитися під 
загрозою. 

• Закислення океану впливає на всі ділянки Світового океану, 
включаючи прибережні лимани. Багато економік залежать від риби 
та молюсків. Їжа, що походить з океану, є основним джерелом білка 
для людей у різних країнах світу.

• Отже, закислення океану є новою глобальною проблемою. 
Згідно з прогнозами, в майбутньому океани продовжуватимуть 
поглинати СО2 і ставатимуть кислішими. Оцінки майбутніх рівнів 
СО2 засвідчують, що до кінця ХХІ ст. кислотність поверхневих 
вод океанів може зрости майже на 150 %. Це призведе до 
безпрецедентного рівня рН в океанах за 20 млн років.

• Зі зростанням темпів закислення океану вчені, природоохоронці і 
політики визнають нагальну потребу в зміцненні наукової основи 
для ухвалення рішень і вжиття заходів.

• Ефективна політика з протидії закисленню океанів повинна 
стимулювати швидку поступову відмову від використання викопних 
видів палива з огляду на його значну роль у виникненні цієї 
проблеми.

ОЛО НЕ  О ОТР НО ЗНАТИ 
РО ЗАКИСЛЕННЯ ОКЕАНУ
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