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Ся рэд няя тэм пе ра ту ра па-

вет ра за шэсць ме ся цаў скла ла 

плюс 7,3 гра ду са, што на 2,6 гра-

ду са вы шэй за нор му. Гэ тае паў-

год дзе за ня ло дру гое мес ца ў 

ран жы ра ва ным шэ ра гу ад са ма-

га цёп ла га да са ма га ха лод на га, 

па чы на ю чы з 1945 го да. «Са мае 

цёп лае бы ло пер шае паў год дзе 

1989 го да з ся рэд няй тэм пе ра-

ту рай 7,4 гра ду са цяп ла», — ад-

зна чы ла на чаль нiк ад дзе ла 

вы ву чэн ня змя нен няў клi ма ту 

служ бы ме тэа ра ла гiч на га i клi-

ма тыч на га ма нi то рын гу, фон-

ду да ных Рэс пуб лi кан ска га 

цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, 

кант ро лi ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня i ма нi то рын гу на-

ва коль на га ася род дзя Мiнп ры-

ро ды На тал ля КЛЯ ВЕЦ.

Гэ ты год па чаў ся з ана маль-

на цёп лых сту дзе ня i лю та га з 

ся рэд нi мi тэм пе ра ту ра мi плюс 

1,1 i плюс 1,6 гра ду са ад па вед-

на. Та кi цёп лы сту дзень ад зна ча-

ны ў на шай кра i не ўпер шы ню за 

ўсю гiс то рыю ме тэа на зi ран няў, а 

лю ты — дру гi раз. «У цэ лым гэ-

ты зi мо вы се зон быў ана маль на 

цёп лы з ся рэд няй тэм пе ра ту рай 

плюс 1,5 гра ду са, што вы шэй за 

клi ма тыч ную нор му на 5,5 гра-

ду са. Та кой цёп лай зi мы на тэ-

ры то рыi на шай кра i ны не ад зна-

ча ла ся нi ра зу за ўсю гiс то рыю 

ме тэа на зi ран няў», — ад зна чы ла 

на чаль нiк ад дзе ла.

Сё ле та ха лод ны пе ры яд на ват 

зi мой на зваць бы ло нель га. Зi ма, 

з пунк ту гле джан ня клi ма то ла гаў, 

на ды хо дзiць та ды, ка лi ся рэд ня-

су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

апус ка ец ца нi жэй за нуль i ўтрым-

лi ва ец ца на та кой ад зна цы больш 

за пяць дзён. У Бе ла ру сi на ру бя -

жы 2019—2020 га доў гэ та га так 

i не ад бы ло ся, а зна чыць, клi ма-

тыч най зi мы на огул не бы ло.

Не бы ло i ўстой лi ва га снеж-

на га по кры ва. Мак сi маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра за ка лян -

дар ную зi му бы ла ад зна ча на 

18 снеж ня 2019 го да ў Дра гi чы не i 

скла ла плюс 12,8 гра ду са. Мi нi-

маль ная — 8 лю та га на стан цыi 

Езя ры шча (мi нус 11,1 гра ду са). 

«Ня гле дзя чы на ана маль на цёп-

лае на двор'е, якое мы ад зна ча лi 

ў гэ тым зi мо вым се зо не, аб са-

лют ныя мак сi му мы тэм пе ра тур 

па ме ся цах не бы лi пе ра вы ша-

ны», — да да ла На тал ля Кля вец.

Мi ну лая вяс на бы ла звы чай-

ная, хоць не без сюр пры заў. 

Ся рэд няя тэм пе ра ту ра па вет-

ра пе ра вы сi ла нор му ўся го на 

0,2 гра ду са. Са ка вiк быў цёп лы (у 

ся рэд нiм плюс 3,6 гра ду са). Пер-

шы вяс но вы ме сяц з та кой вы со-

кай тэм пе ра ту рай ад зна ча ец ца 

ў ся рэд нiм па кра i не адзiн раз на 

10—15 га доў. Кра са вiк быў кры ху

ха лад ней шы, чым звы чай на. У гэ-

тым ме ся цы ся рэд няя тэм пе ра ту-

ра бы ла плюс 6,8 гра ду са, што

нi жэй за нор му на 0,5 гра ду са.

А май вы даў ся ха лод ны — 

у ся рэд нiм плюс 11 (нi жэй за нор-

му на 2,4 гра ду са). Апош нi раз 

на тэ ры то рыi кра i ны та кi ха лод-

ны май быў ад зна ча ны ў 1999 го-

дзе. Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра за вяс но вы се зон бы ла 

за фiк са ва ная 11 мая на ме тэа-

стан цыi Жыт ка вi чы i скла ла плюс 

28,9 гра ду са. Мi нi маль ная — 

24 са ка вi ка ў Бя рэ зiн скiм за па-

вед нi ку (мi нус 10,9 гра ду са).

Ле та злёг ку 
«тар маз ну ла ся»

Устой лi вы пе ра ход праз ад зна-

ку плюс 14 гра ду саў у бок па вы -

шэн ня сё ле та ад быў ся 5-6 чэр-

 ве ня. Та кiм чы нам, клi ма тыч нае 

ле та па ча ло ся на ты дзень-два 

паз ней, чым звы чай на. Чэр вень 

быў цёп лы — з ся рэд няй тэм пе-

ра ту рай плюс 19,6 гра ду са, што 

вы шэй за клi ма тыч ную нор му на 

3,2 гра ду са. Ён за няў чац вёр тае 

мес ца ў ран жы ра ва ным шэ ра гу 

ад са ма га цёп ла га да са ма га ха-

лод на га. А са мым цёп лым гэ ты 

ме сяц быў у 2019 го дзе.

На пра ця гу чэр ве ня 2020 го-

да на ме тэа стан цы ях Ле пель, 

Мар' i на Гор ка i Ма гi лёў бы лi 

пе ра вы ша ныя аб са лют ныя тэм-

пе ра тур ныя рэ кор ды ме ся ца. 

У Слаў га ра дзе рэ корд быў паў-

то ра ны. Мак сi маль нае зна чэн не 

тэм пе ра ту ры па вет ра за чэр вень 

ад зна чы лi ў Жло бi не (плюс 34,4), 

мi нi маль нае — у Бя рэ зiн скiм за-

па вед нi ку (плюс 3,2 гра ду са).

А з апад ка мi 
«пра рва ла» 
ў чэр ве нi

Са сту дзе ня да чэр ве ня гэ та га 

го да ў ся рэд нiм па кра i не вы па-

ла 302 мм апад каў, або 103 % 

ад нор мы. Гэ та зна чыць, рэ жым 

увiль гат нен ня быў блiз кi да звы-

чай на га. Але пры гэ тым апад кi 

раз мяр коў ва лi ся вель мi не раў-

на мер на.

У лю тым, маi i чэр ве нi ад зна-

ча ла ся за лiш няе ўвiль гат нен не. 

Больш за ўсё апад каў за пер шае 

паў год дзе вы па ла ў чэр ве нi — 

104 мм (129 % нор мы). У Бя рэ-

зiн скiм за па вед нi ку ў чэр ве нi быў 

пе ра вы ша ны гiс та рыч ны рэ корд 

ме ся ца па су ме апад каў, ка лi вы-

па ла 231 мм (254 % нор мы).

Не да бор апад каў ад зна чаў-

ся ў сту дзе нi, са ка вi ку i кра са-

вi ку. Най боль шы дэ фi цыт быў у 

кра са вi ку: вы па ла 13  мм (ка ля 

тра цi ны ме сяч най нор мы). У ран-

жы ра ва ным шэ ра гу на зi ран няў 

ад са ма га су хо га да са ма га вiль-

гот на га кра са вiк 2020 го да за няў 

чац вёр тае мес ца.

На пра ця гу пер ша га паў год-

дзя ў кра i не ад зна ча лi ся ўзмац-

нен нi вет ру да 15—27 м/с, мес-

ца мi ту ма ны, га ла лёд i град. 

На валь нi цы фiк са ва лi ся на ват у 

сту дзе нi, што з'яў ля ец ца вель мi 

рэд кай з'я вай для зi мы.

Зi му ад ме няць 
як па ру го да?

У су вя зi з па вы шэн нем тэм-

пе ра ту ры па вет ра сi ноп ты кi 

ад зна ча юць у Бе ла ру сi па ве-

лi чэн не клi ма тыч на га ле та (за 

апош нiя 30 га доў — у ся рэд нiм

на 5-7 дзён) i ска ра чэн не зi мы.

«Се зон насць клi ма ту ў нас, вя до-

ма ж, за ха ва ец ца, бо яна аб умоў-

ле на аст ра на мiч ны мi фак та ра мi, 

але по ры го да зме няц ца», — ска-

за ла На тал ля Кля вец.

Яна ад зна чы ла, што ў су вя зi са 

змя нен нем клi ма ту бу дзе па вя лiч-

вац ца коль касць не бяс печ ных ме-

тэа ра ла гiч ных з'яў. «На тэ ры то рыi 

на шай кра i ны за апош нiя 30 га-

доў не ад зна ча ец ца ад на знач на-

га рос ту iх коль кас цi. Але ў асоб-

ных вi даў не бяс печ ных з'яў мо жа 

па вя лiч вац ца паў та раль насць. 

На прык лад, не бяс печ ная спя ко-

та (тэм пе ра ту ра па вет ра вы шэй 

за 35 гра ду саў) ад зна ча ец ца ўсё 

час цей. Ка лi ра ней мы фiк са ва лi 

та кое толь кi па поўд нi Бе ла ру сi (у 

Брэсц кай i Го мель скай аб лас цях), 

то ця пер тэм пе ра ту ры, вы шэй шыя 

за плюс 35, мо гуць ад зна чац ца па 

ўсёй тэ ры то рыi кра i ны, па ве да мi-

ла спе цы я лiст.

Што да ты чыц ца дру го га паў-

год дзя, то ся рэд няя тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў пер шай дэ ка дзе лi пе-

ня скла ла плюс 19 гра ду саў, што 

вы шэй за нор му на 1,1 гра ду са. 

Апош нi раз так цёп ла ў пер шай 

дэ ка дзе лi пе ня бы ло ў 2015  го дзе. 

Вы па ла ў ся рэд нiм 31 мм апад каў 

(109 % дэ кад най нор мы).

Ура джай збож жа вых 
бу дзе важ кi

На двор'е ў пер шым паў год-

дзi аб умо вi ла не ад на знач ныя 

аг ра ме тэа ра ла гiч ныя ўмо вы на 

тэ ры то рыi кра i ны. Азi мыя куль ту-

ры па спя хо ва пе ра нес лi ў цэ лым 

бяс снеж ную зi му, iх ве ге та цыя 

па ча ла ся на ме сяц ра ней за ся-

рэд нiя шмат га до выя тэр мi ны. 

Знач на ра ней па ча ла ся i ма са вая 

сяў ба ран нiх яра вых куль тур.

«За тым умо вы змя нi лi ся. 

Хоць тэм пе ра ту ра ў са ка вi ку 

бы ла вы шэй шая за клi ма тыч-

ную нор му, у цэ лым вяс на бы ла 

ха лод най. Нiз кiя нач ныя тэм пе-

ра ту ры (у асоб ныя но чы да мi нус 

8—11 гра ду саў) ста лi пры чы най 

па шко джан няў рап су, на не ка-

то рых па лях — на ват гi бе лi», — 

ска за ла Свят ла на Кузь мiч.

На ват ба га тыя даж джы ў маi 

пас ля су хо га кра са вi ка не змаг лi 

па поў нiць за па сы вiль га цi. У не-

ка то рых ра ё нах Го мель скай воб-

лас цi фiк са ва лi гi бель сель ска-

гас па дар чых куль тур ад за су хi.

У пер шы ме сяц ле та аг ра-

ме тэа ра ла гiч нае ста но вi шча на 

тэ ры то рыi кра i ны пры кмет на 

па леп шы ла ся. Ба га тыя даж-

джы ў чэр ве нi i пер шай па ло ве 

лi пе ня доб ра на ма чы лi гле бу 

i на асноў ных ма сi вах ад на вi лi 

доб рую вiль га це за бяс пе ча насць 

па се ваў. Да стат ко васць цяп ла i 

вiль га цi спры я лi фар мi ра ван ню 

ўра джаю збож жа вых, ад рас тан-

ню траў пас ля ўко су i рос ту ка ра-

няп ло даў. Ад нак час тыя апад кi 

аб ця жа ры лi ўбор ку се на i ахоў-

ныя ме ра пры ем ствы па до гля дзе 

па се ваў. Моц ныя даж джы з гра-

дам ста на вi лi ся пры чы най па ля-

ган ня збож жа вых, лё ну i рап су.

Што ж мы ма ем ця пер? Па 

поўд нi, а мес ца мi i ў цэнт раль-

ным рэ гi ё не кра i ны ў азi мых 

збож жа вых i яра во га яч ме ню 

на зi ра ец ца вас ко вая спе ласць, 

у не ка то рых ра ё нах ужо рэ гiст ру-

юць поў ную спе ласць. «Збож жа-

выя куль ту ры для ўбор кi сё ле та 

па спе юць тро хi паз ней, чым у мi-

ну лым го дзе. Ад нак на шы спе цы я-

 лiс ты мяр ку юць, што ўра джай

збож жа вых бу дзе боль шы, чым 

ле тась. Згод на з вы нi ка мi апош-

нiх аб сле да ван няў па се ваў лё ну, 

вы шы ня сцяб ла сё ле та боль шая, 

чым у 2019 го дзе. Праў да, пас ля 

ха лод най вяс ны па куль ад стае ў 

раз вiц цi ку ку ру за», — за ўва жы-

ла Свят ла на Кузь мiч.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е

ЗНОЎ 
ПА ЦЯП ЛЕЕ, 

АЛЕ 
НЕ НА ДОЎ ГА
На на ступ ным тыд нi 
ў се ра ду ста не ха лад ней

Але па куль — до сыць цёп лае на-

двор'е ў асноў ным без апад каў 

ча ка ец ца ў нас у гэ тыя вы хад ныя, 

па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра па гiд ра ме-

тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры-

ро ды.

Ужо сён ня яно пач не змя няц ца. Ча ка-

ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Удзень 

у асоб ных ра ё нах Го мель скай воб лас цi 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы i на-

валь нi цы. А вось у вы хад ныя тэ ры то рыя 

кра i ны ў асноў ным бу дзе зна хо дзiц ца 

ў воб лас цi па вы ша на га ат мас фер на га 

цiс ку. Толь кi ў паўд нё ва-за ход нiх ра ё-

нах, а ўдзень 19 лi пе ня i па край нiм паў-

ноч ным ус хо дзе кра i ны ада б'ец ца ўплыў 

ня ўстой лi вых па вет ра ных мас.

У су бо ту так са ма ча ка ец ца пе ра-

мен ная воб лач насць. Бу дзе пе ра важ на 

без апад каў, толь кi ў асоб ных ра ё нах 

па паў днё вым за ха дзе кра i ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мыя на-

валь нi цы. Уна чы i ра нi цай ча ка ец ца сла-

бы ту ман. Ве цер праг на зу ец ца ўсход нi 

ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 7 да плюс 14 гра ду саў, па паў днё-

вым за ха дзе — да 16 цяп ла. Удзень бу-

дуць кам форт ныя 22—28 цяп ла.

I ў ня дзе лю ча ка ец ца пе ра мен ная 

воб лач насць, бу дзе пе ра важ на без 

апад каў, толь кi ўдзень у асоб ных ра ё нах 

Брэсц кай i Вi цеб скай аб лас цей прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мыя на-

валь нi цы. Хут чэй за ўсё, ра нi цай ча ка-

ец ца сла бы ту ман. Ве цер праг на зу ец-

ца ўсход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах 

па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад плюс 8 да плюс 14 гра ду саў, 

па паў днё вым за ха дзе — да 16 цяп ла. 

У гэ ты дзень па вя лi чыц ца дзён ная тэм-

пе ра ту ра — бу дзе 23—29 гра ду саў са 

зна кам плюс.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай-

чын ных сi ноп ты каў, у па чат ку на ступ-

на га тыд ня на двор'е ў кра i не аб умо вiць 

ня ўстой лi вая цёп лая па вет ра ная ма са 

паў днё вых шы рот. У па ня дзе лак ча ка-

ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Мес ца мi 

па кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы, удзень у асоб ных ра ё нах на валь нi-

цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад плюс 11 да 17 гра ду саў цяп ла, удзень 

бу дзе ўсё так жа го ра ча — плюс 23—

29 гра ду саў. У аў то рак цёп лае на двор'е 

за ха ва ец ца, а ў се ра ду па ха ла дае.

Сяр гей ПАЛІНІН.

АМАЛЬ СА МАЕ ЦЁП ЛАЕ 
ПАЎ ГОД ДЗЕ...

ВУП Кi тая ў дру гiм квар та ле вы рас 
на 3,2 пра цэн та

Пра гэ та свед чаць да ныя, 

якiя апуб лi ка ва ла дзяр жаў нае 

ста тыс тыч нае бю ро Кi тая. Па-

каз чы кi дру го га квар та ла ака-

за лi ся знач на леп шыя, чым 

праг на за ва лi ана лi ты кi, якiя 

ча ка лi, што эка но мi ка Пад ня-

бес най на фо не знач ных пос пе хаў у ба раць бе з эпi дэ мi яй 

i поў на га ад наў лен ня вы твор час цi вер нец ца да ста ноў-

 чай ды на мi кi, але рост да сяг не толь кi 2,4 пра цэн та. 

Аб' ём ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту Кi тая па вы нi ках пер-

 ша га квар та ла пад уплы вам эпi дэ мii ка ра на вi ру са ўпаў 

на 6,8 пра цэн та — кi тай ская эка но мi ка пай шла ў мi нус 

упер шы ню з 1992 го да. Ула ды КНР на фо не пан дэ мii i яе 

ўплы ву на эка но мi ку не ста лi вы зна чаць па каз чы кi рос ту 

ВУП у 2020 го дзе: звы чай на ад па вед ныя мэ ты агуч вае ў 

што га до вым дак ла дзе прэм' ер Дзярж са ве та КНР Лi Кэ цян 

на ад крыц цi се сii пар ла мен та, ад нак сё ле та гэ та га не ад-

бы ло ся. Як вя до ма, па вы нi ках 2019-га ВУП Кi тая вы рас 

на 6,1 пра цэн та, кра i на за ха ва ла за са бой ста тус дру гой 

най буй ней шай эка но мi кi све ту.

Рэ пер Канье Уэст за рэ гiст ра ваў ся кан ды да там 
у прэ зi дэн ты ЗША

Рэп-вы ка наў ца за рэ гiст ра-

ваў ся ў вы бар чай ка мi сii шта та 

Акла хо ма. Пра гэ та свед чаць 

апуб лi ка ва ныя звест кi мяс цо-

ва га вы бар ка ма. Уэст па спеў 

па даць не аб ход ныя да ку мен-

ты i за пла цiць рэ гiст ра цый ны 

збор у па ме ры 35 ты сяч до ла раў. Па вод ле iн фар ма цыi на 

сай це вы бар ка ма, рэ пер ад зна чыў, што бу дзе прад стаў-

ляць пар тыю BDY (Birthday Party, што мож на пе ра вес цi i 

як «Пар тыя дня на ра джэн ня», i як «Ве ча рын ка з на го ды 

дня на ра джэн ня»). Та кiм чы нам, як мi нi мум у Акла хо ме 

проз вi шча вы ка наў цы з'я вiц ца ў вы бар чым бю ле тэ нi. Па 

iн фар ма цыi агенц тва Associated Press, у гэ тым шта це не-

за леж ны мi кан ды да та мi так са ма за рэ гiст ра ва лi ся пi я нiст ка 

Джэйд Сi манс i бiз нес мен Брок Пiрс.

Аст ра но мы вы явi лi бе лы кар лiк, 
якi пе ра жыў вы бух звыш но вай

Ус пыш ка звыш но вай — 

гэ та ма гут ны вы бух, якi 

ад бы ва ец ца блi жэй да за-

вяр шэн ня жыц ця не ка то рых 

зо рак. Але ў гэ тым вы пад-

ку ўспыш кi не ха пi ла для 

поў на га знi шчэн ня бе ла га 

кар лi ка (зор кi, якая асты вае) SDSS J1240+6710 — за-

мест гэ та га ён ад пра вiў ся пе ра ся каць кос мас на хут ка сцi 

900 ты сяч кi ла мет раў у га дзi ну. Аст ра но мы мяр ку юць, 

што гэ ты аб' ект пер ша па чат ко ва кру цiў ся ва кол iн шай 

зор кi, якая па вiн на бы ла ад ля цець у про цi лег лы бок. 

Ра ней на ву коў цы вы явi лi ў бе ла га кар лi ка не звы чай ны 

склад ат мас фе ры. Гэ та су месь кiс ла ро ду, не ону, маг нiю i 

крэм нiю. Ця пер з да па мо гай кас мiч на га тэ ле ско па «Хабл» 

мiж на род ная ка ман да на ву коў цаў вы явi ла ў ат мас фе ры 

бе ла га кар лi ка яшчэ i вуг ля род, на трый i алю мi нiй. «Гэ та, 

ве ра год на, звыш но вая, але пэў на га ты пу, якi нам ра ней

не быў зна ё мы», — ад зна чыў «Бi-бi-сi» вя ду чы аў тар 

да сле да ван ня пра фе сар Ба рыс Ген сi ке з Уо рык ска га 

ўнi вер сi тэ та ў Вя лi ка бры та нii.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


