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ЛЮСТЭРКА

Надвор'е

17 ліпеня 2020 г.

АМАЛЬ САМАЕ ЦЁПЛАЕ
ПАЎГОДДЗЕ...
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Ся рэд няя тэм пе ра ту ра паветра за шэсць месяцаў склала
плюс 7,3 градуса, што на 2,6 градуса вышэй за норму. Гэтае паўгоддзе заняло другое месца ў
ранжыраваным шэрагу ад самага цёплага да самага халоднага,
пачынаючы з 1945 года. «Самае
цёплае было першае паўгоддзе
1989 года з сярэдняй тэмпературай 7,4 градуса цяпла», — адзначы ла на чаль нiк ад дзе ла
вывучэння змяненняў клiмату
службы метэаралагiчнага i клiматычнага манiторынгу, фонду да ных Рэс пуб лi кан ска га
цэнтра па гiдраметэаралогii,
кантролi радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды Наталля КЛЯВЕЦ.
Гэты год пачаўся з анамальна цёплых студзеня i лютага з
сярэднiмi тэмпературамi плюс
1,1 i плюс 1,6 градуса адпаведна. Такi цёплы студзень адзначаны ў нашай краiне ўпершыню за
ўсю гiсторыю метэаназiранняў, а
люты — другi раз. «У цэлым гэты зiмовы сезон быў анамальна
цёплы з сярэдняй тэмпературай
плюс 1,5 градуса, што вышэй за
клiматычную норму на 5,5 градуса. Такой цёплай зiмы на тэрыторыi нашай краiны не адзначалася нi разу за ўсю гiсторыю
метэаназiранняў», — адзначыла
начальнiк аддзела.
Сёлета халодны перыяд нават
зiмой назваць было нельга. Зiма,
з пункту гледжання клiматолагаў,
надыходзiць тады, калi сярэднясу тачная тэмпература паветра
апускаецца нiжэй за нуль i ўтрымлiваецца на такой адзнацы больш
за пяць дзён. У Беларусi на рубяжы 2019—2020 гадоў гэтага так
i не адбылося, а значыць, клiматычнай зiмы наогул не было.
Не было i ўстойлiвага снежна га по кры ва. Максi маль ная
тэмпература паветра за каляндарную зiму была адзначана
18 снежня 2019 года ў Драгiчыне i
склала плюс 12,8 градуса. Мiнiмальная — 8 лютага на станцыi
Езярышча (мiнус 11,1 градуса).
«Нягледзячы на анамальна цёплае надвор'е, якое мы адзначалi
ў гэтым зiмовым сезоне, абсалютныя максiмумы тэмператур
па месяцах не былi перавышаны», — дадала Наталля Клявец.
Мiнулая вясна была звычайная, хоць не без сюрпрызаў.

Сярэдняя тэмпература паветра перавысiла норму ўсяго на
0,2 градуса. Сакавiк быў цёплы (у
сярэднiм плюс 3,6 градуса). Першы вясновы месяц з такой высокай тэмпературай адзначаецца
ў сярэднiм па краiне адзiн раз на
10—15 гадоў. Красавiк быў крыху
халаднейшы, чым звычайна. У гэтым месяцы сярэдняя тэмпература была плюс 6,8 градуса, што
нiжэй за норму на 0,5 градуса.
А май выдаўся халодны —
у сярэднiм плюс 11 (нiжэй за норму на 2,4 градуса). Апошнi раз
на тэрыторыi краiны такi халодны май быў адзначаны ў 1999 годзе. Максiмальная тэмпература
паветра за вясновы сезон была
зафiксаваная 11 мая на метэастанцыi Жыткавiчы i склала плюс
28,9 градуса. Мiнiмальная —
24 сакавiка ў Бярэзiнскiм запаведнiку (мiнус 10,9 градуса).

У лютым, маi i чэрвенi адзначалася залiшняе ўвiльгатненне.
Больш за ўсё ападкаў за першае
паўгоддзе выпала ў чэрвенi —
104 мм (129 % нормы). У Бярэзiнскiм запаведнiку ў чэрвенi быў
перавышаны гiстарычны рэкорд
месяца па суме ападкаў, калi выпала 231 мм (254 % нормы).
Недабор ападкаў адзначаўся ў студзенi, сакавiку i красавiку. Найбольшы дэфiцыт быў у
красавiку: выпала 13 мм (каля
трацiны месячнай нормы). У ранжыраваным шэрагу назiранняў
ад самага сухога да самага вiльготнага красавiк 2020 года заняў
чацвёртае месца.
На працягу першага паўгоддзя ў краiне адзначалiся ўзмацненнi ветру да 15—27 м/с, месцамi туманы, галалёд i град.
Навальнiцы фiксавалiся нават у
студзенi, што з'яўляецца вельмi
рэдкай з'явай для зiмы.

Лета злёгку
«тармазнулася»

Зiму адменяць
як пару года?

Устойлiвы пераход праз адзнаку плюс 14 градусаў у бок павышэння сёлета адбыўся 5-6 чэрвеня. Такiм чынам, клiматычнае
лета пачалося на тыдзень-два
пазней, чым звычайна. Чэрвень
быў цёплы — з сярэдняй тэмпературай плюс 19,6 градуса, што
вышэй за клiматычную норму на
3,2 градуса. Ён заняў чацвёртае
месца ў ранжыраваным шэрагу
ад самага цёплага да самага халоднага. А самым цёплым гэты
месяц быў у 2019 годзе.
На працягу чэрвеня 2020 года на метэастанцыях Лепель,
Мар'iна Горка i Магiлёў былi
перавышаныя абсалютныя тэмпературныя рэ корды месяца.
У Слаўгарадзе рэкорд быў паўтораны. Максiмальнае значэнне
тэмпературы паветра за чэрвень
адзначылi ў Жлобiне (плюс 34,4),
мiнiмальнае — у Бярэзiнскiм запаведнiку (плюс 3,2 градуса).

У сувязi з павышэннем тэмпе ра ту ры па вет ра сi ноп ты кi
адзначаюць у Беларусi павелiчэнне клiматычнага лета (за
апошнiя 30 гадоў — у сярэднiм
на 5-7 дзён) i скарачэнне зiмы.
«Сезоннасць клiмату ў нас, вядома ж, захаваецца, бо яна абумоўлена астранамiчнымi фактарамi,
але поры года зменяцца», — сказала Наталля Клявец.
Яна адзначыла, што ў сувязi са
змяненнем клiмату будзе павялiчвацца колькасць небяспечных метэаралагiчных з'яў. «На тэрыторыi
нашай краiны за апошнiя 30 гадоў не адзначаецца адназначнага росту iх колькасцi. Але ў асобных вiдаў небяспечных з'яў можа
павялiчвацца паў таральнасць.
Напрыклад, небяспечная спякота (тэмпература паветра вышэй
за 35 градусаў) адзначаецца ўсё
часцей. Калi раней мы фiксавалi
такое толькi па поўднi Беларусi (у
Брэсцкай i Гомельскай абласцях),
то цяпер тэмпературы, вышэйшыя
за плюс 35, могуць адзначацца па
ўсёй тэрыторыi краiны, паведамiла спецыялiст.
Што датычыцца другога паўгоддзя, то сярэдняя тэмпература
паветра ў першай дэкадзе лiпеня склала плюс 19 градусаў, што
вышэй за норму на 1,1 градуса.
Апошнi раз так цёпла ў першай
дэкадзе лiпеня было ў 2015 годзе.
Выпала ў сярэднiм 31 мм ападкаў
(109 % дэкаднай нормы).

А з ападкамi
«прарвала»
ў чэрвенi
Са студзеня да чэрвеня гэтага
года ў сярэднiм па краiне выпала 302 мм ападкаў, або 103 %
ад нормы. Гэта значыць, рэжым
увiльгатнення быў блiзкi да звычайнага. Але пры гэтым ападкi
размяркоўвалiся вельмi нераўнамерна.

Ураджай збожжавых
будзе важкi
Надвор'е ў першым паўгоддзi абумовiла неадназначныя
аграметэаралагiчныя ўмовы на
тэрыторыi краiны. Азiмыя культуры паспяхова перанеслi ў цэлым
бясснежную зiму, iх вегетацыя
пачалася на месяц раней за сярэднiя шматгадовыя тэрмiны.
Значна раней пачалася i масавая
сяўба раннiх яравых культур.
«За тым умо вы змя нi лi ся.
Хоць тэмпература ў сакавiку
была вышэйшая за клiматычную норму, у цэлым вясна была
халоднай. Нiзкiя начныя тэмпературы (у асобныя ночы да мiнус
8—11 градусаў) сталi прычынай
пашкоджанняў рапсу, на некаторых палях — нават гiбелi», —
сказала Святлана Кузьмiч.
Нават багатыя дажджы ў маi
пасля сухога красавiка не змаглi
папоўнiць запасы вiльгацi. У некаторых раёнах Гомельскай вобласцi фiксавалi гiбель сельскагаспадарчых культур ад засухi.
У першы месяц лета аграметэаралагiчнае становiшча на
тэ ры то рыi кра i ны пры кмет на
па леп шы ла ся. Ба га тыя дажджы ў чэрвенi i першай палове
лiпеня добра намачылi глебу
i на асноўных масiвах аднавiлi
добрую вiльгацезабяспечанасць
пасеваў. Дастатковасць цяпла i
вiльгацi спрыялi фармiраванню
ўраджаю збожжавых, адрастанню траў пасля ўкосу i росту караняплодаў. Аднак частыя ападкi
абцяжарылi ўборку сена i ахоўныя мерапрыемствы па доглядзе
пасеваў. Моцныя дажджы з градам станавiлiся прычынай палягання збожжавых, лёну i рапсу.
Што ж мы маем цяпер? Па
поўднi, а месцамi i ў цэнтральным рэгiёне краiны ў азiмых
збожжавых i яравога ячменю
назiраецца васковая спеласць,
у некаторых раёнах ужо рэгiструюць поўную спеласць. «Збожжавыя культуры для ўборкi сёлета
паспеюць трохi пазней, чым у мiнулым годзе. Аднак нашы спецыялiс ты мяркуюць, што ўраджай
збожжавых будзе большы, чым
летась. Згодна з вынiкамi апошнiх абследаванняў пасеваў лёну,
вышыня сцябла сёлета большая,
чым у 2019 годзе. Праўда, пасля
халоднай вясны пакуль адстае ў
развiццi кукуруза», — заўважыла Святлана Кузьмiч.
Сяргей КУРКАЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
ВУП Кiтая ў другiм квартале вырас
на 3,2 працэнта

былося. Як вядома, па вынiках 2019-га ВУП Кiтая вырас
на 6,1 працэнта, краiна захавала за сабой статус другой
найбуйнейшай эканомiкi свету.

Пра гэта сведчаць даныя,
якiя апублiкавала дзяржаўнае
статыстычнае бюро Кiтая. Паказчыкi другога квартала аказалiся значна лепшыя, чым
прагназавалi аналiтыкi, якiя
чакалi, што эканомiка Паднябеснай на фоне значных поспехаў у барацьбе з эпiдэмiяй
i поўнага аднаўлення вытворчасцi вернецца да станоўчай дынамiкi, але рост дасягне толькi 2,4 працэнта.
Аб'ём валавога ўнутранага прадукту Кiтая па вынiках першага квартала пад уплывам эпiдэмii каранавiруса ўпаў
на 6,8 працэнта — кiтайская эканомiка пайшла ў мiнус
упершыню з 1992 года. Улады КНР на фоне пандэмii i яе
ўплыву на эканомiку не сталi вызначаць паказчыкi росту
ВУП у 2020 годзе: звычайна адпаведныя мэты агучвае ў
штогадовым дакладзе прэм'ер Дзяржсавета КНР Лi Кэцян
на адкрыццi сесii парламента, аднак сёлета гэтага не ад-

Рэпер Канье Уэст зарэгiстраваўся кандыдатам
у прэзiдэнты ЗША
Рэп-выканаўца зарэгiстраваўся ў выбарчай камiсii штата
Аклахома. Пра гэта сведчаць
апублiкаваныя звесткi мясцовага выбаркама. Уэст паспеў
падаць неабходныя дакументы i заплацiць рэгiстрацыйны
збор у памеры 35 тысяч долараў. Паводле iнфармацыi на
сайце выбаркама, рэпер адзначыў, што будзе прадстаўляць партыю BDY (Birthday Party, што можна перавесцi i
як «Партыя дня нараджэння», i як «Вечарынка з нагоды
дня нараджэння»). Такiм чынам, як мiнiмум у Аклахоме
прозвiшча выканаўцы з'явiцца ў выбарчым бюлетэнi. Па
iнфармацыi агенцтва Associated Press, у гэтым штаце незалежнымi кандыдатамi таксама зарэгiстравалiся пiянiстка
Джэйд Сiманс i бiзнесмен Брок Пiрс.

ЗНОЎ
ПАЦЯПЛЕЕ,
АЛЕ
НЕНАДОЎГА

На наступным тыднi
ў сераду стане халадней
Але пакуль — досыць цёплае надвор'е ў асноўным без ападкаў
чакаецца ў нас у гэтыя выхадныя,
паведамляюць спецыялiсты Рэспублiканскага цэнтра па гiдраметэаралогii, кантролi радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу
навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды.
Ужо сёння яно пачне змяняцца. Чакаецца пераменная воблачнасць. Удзень
у асобных раёнах Гомельскай вобласцi
пройдуць кароткачасовыя дажджы i навальнiцы. А вось у выхадныя тэрыторыя
краiны ў асноўным будзе знаходзiцца
ў вобласцi павышанага атмасфернага
цiску. Толькi ў паўднёва-заходнiх раёнах, а ўдзень 19 лiпеня i па крайнiм паўночным усходзе краiны адаб'ецца ўплыў
няўстойлiвых паветраных мас.
У суботу таксама чакаецца пераменная воблачнасць. Будзе пераважна
без ападкаў, толькi ў асобных раёнах
па паўднёвым захадзе краiны пройдуць
кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальнiцы. Уначы i ранiцай чакаецца слабы туман. Вецер прагназуецца ўсходнi
ўмераны, пры навальнiцах парывiсты.
Тэмпература паветра ўначы складзе ад
плюс 7 да плюс 14 градусаў, па паўднёвым захадзе — да 16 цяпла. Удзень будуць камфортныя 22—28 цяпла.
I ў нядзелю чакаецца пераменная
воб лач насць, будзе пе ра важ на без
ападкаў, толькi ўдзень у асобных раёнах
Брэсцкай i Вiцебскай абласцей пройдуць
кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальнiцы. Хутчэй за ўсё, ранiцай чакаецца слабы туман. Вецер прагназуецца ўсходнi ўмераны, пры навальнiцах
парывiсты. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад плюс 8 да плюс 14 градусаў,
па паўднёвым захадзе — да 16 цяпла.
У гэты дзень павялiчыцца дзённая тэмпература — будзе 23—29 градусаў са
знакам плюс.
Паводле папярэднiх прагнозаў айчынных сiноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня надвор'е ў краiне абумовiць
няўстойлiвая цёплая паветраная маса
паўднёвых шырот. У панядзелак чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамi
па краiне пройдуць кароткачасовыя дажджы, удзень у асобных раёнах навальнiцы. Тэмпература паветра ўначы складзе
ад плюс 11 да 17 градусаў цяпла, удзень
будзе ўсё так жа горача — плюс 23—
29 градусаў. У аўторак цёплае надвор'е
захаваецца, а ў сераду пахаладае.
Сяргей ПАЛІНІН.

Астраномы выявiлi белы карлiк,
якi перажыў выбух звышновай
Успышка звышновай —
гэ та ма гут ны вы бух, якi
адбываецца блiжэй да завяршэння жыцця некаторых
зорак. Але ў гэтым выпадку ўспыш кi не ха пi ла для
поўнага знiшчэння белага
карлiка (зоркi, якая астывае) SDSS J1240+6710 — замест гэтага ён адправiўся перасякаць космас на хуткасцi
900 тысяч кiламетраў у гадзiну. Астраномы мяркуюць,
што гэты аб'ект першапачаткова круцiўся вакол iншай
зоркi, якая павiнна была адляцець у процiлеглы бок.
Раней навукоўцы выявiлi ў белага карлiка незвычайны
склад атмасферы. Гэта сумесь кiслароду, неону, магнiю i
крэмнiю. Цяпер з дапамогай касмiчнага тэлескопа «Хабл»
мiжнародная каманда навукоўцаў выявiла ў атмасферы
белага карлiка яшчэ i вуглярод, натрый i алюмiнiй. «Гэта,
верагодна, звышновая, але пэўнага тыпу, якi нам раней
не быў знаёмы», — адзначыў «Бi-бi-сi» вядучы аў тар
даследавання прафесар Барыс Генсiке з Уорыкскага
ўнiверсiтэта ў Вялiкабрытанii.

