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Па куль сі ноп ты кі дак лад на не 

мо гуць ска заць, якім бу дзе лю ты 

ў 2020-м, але праг на зу юць да во лі 

цёп лы яго па ча так. А гэ та зна чыць, 

што сё лет няя цёп лая зі ма ўсё ж 

па б'е рэ кор ды па пра цяг лас ці. Да-

рэ чы, з ме тэа ра ла гіч на га пунк ту 

гле джан ня зі мой гэ ты пе ры яд 

паў на вар тас на на зваць нель га, 

бо не бы ло ўстой лі ва га пе ра хо ду 

ся рэд ня су тач ных тэм пе ра тур па-

вет ра праз 0 °С у бок па ні жэн ня. 

А зна чыць, на сён ня клі ма тыч ная 

зі ма ў Бе ла ру сі так і не на дыш ла. 

На двор'е ця пер больш на гад вае 

поз нюю во сень...

Па сло вах На тал лі Кля вец, за 

апош нія га ды клі ма тыч ныя зме ны ў 

Бе ла ру сі ха рак тэр ныя як для ле та, 

так і для зі мы. У бу ду чы ні ў кра і не 

ча ка юц ца знач ны рост тэм пе ра-

тур, змян шэн не коль кас ці апад каў 

у цёп лы пе ры яд і па ве лі чэн не — 

у ха лод ны.

А сё ле та па тэм пе ра ту ры па вет-

ра ў сту дзе ні най боль шыя ад хі лен-

ні клі ма то ла гі фік су юць у Ві цеб скай 

воб лас ці — больш за 6 гра ду саў 

вы шэй за нор му.

Што ж да ты чыц ца ўмоў увіль-

гат нен ня, то мі ну лы сне жань быў 

бліз кі да нор мы — у кра і не вы па ла 

107 % апад каў. Сту дзень жа вы даў-

ся не та кі «мок ры» — на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны вы па ла 

60—80 % нор мы, а ў Брэсц кай воб-

лас ці — ка ля 40 %.

Спе цы я ліст лі чыць, што не да хоп 

зі мо вых апад каў моц на ўплы вае на 

стан эка сіс тэм, як і іх ад сут насць у 

чэр ве ні і вы со кія тэм пе ра ту ры па-

вет ра ў кан цы вяс ны — па чат ку ле-

та. Та ды ства ра юц ца спры яль ныя 

ўмо вы для ўзнік нен ня за сух.

НЕ СПАЦЬ!
Цёп лае на двор'е ста ла спус ка-

вым круч ком да змен у жы вёль-

ным све це. У сту дзе ні ў Брэсц кай 

і Гро дзен скай аб лас цях фік са ва лі 

не вя лі кія ча род кі шэ рых жу ра воў і 

гу сей, а на Ві цеб шчы не — це це ру-

коў на та ка ві шчах.

За гад чык ла ба ра то рыі ар ні та-

ло гіі НПЦ НАН Бе ла ру сі па бія рэ-

сур сах Іры на СА МУ СЕН КА ўпэў-

не на: з па цяп лен нем клі ма ту та кіх 

фак таў бу дзе больш. Пры гэ тым 

яна за ўва жае, што ў апош нія мяк кія 

зі мы не ка то рыя ві ды пту шак за ста-

юц ца ў нас зі ма ваць ва ўсё боль шай 

коль кас ці: да не каль кіх дзя сят каў 

ці со цень асо бін, ра дзей — не каль-

кіх ты сяч. З най больш пры кмет ных 

та кіх зі моў шчы каў мож на зга даць 

ка чак-кры жа нак, ле бе дзяў і на ват 

ча ек. Па куль не ідзе га вор ка пра 

ма са выя з'я вы, якія свед чы лі б 

пра ста лыя зме ны міг ра цый ных па-

во дзін для цэ лых па пу ля цый або ві-

даў. Та му і вы пад кі вяр тан ня пту шак 

зі мой у нас па куль адзін ка выя — 

боль шасць пе ра лёт ных пту шак усё 

ж пры трым лі ва ец ца свай го «гра-

фі ка» і па-ра ней ша му зі муе па-за 

ме жа мі кра і ны.

Ка лі ка заць пра да лё кіх міг ран-

таў, якія, на прык лад, пра вод зяць 

зі му ў Аф ры цы, то на іх зме ны клі-

ма ту ад бі ва юц ца не так знач на. 

У боль шай сту пе ні яны да ты чац ца 

тых пту шак, што зі му юць у За ход-

няй Еў ро пе. Так, пры на ды хо дзе 

пра цяг ла га цёп ла га на двор'я да 

нас мо гуць за ля таць адзін кі ці не-

вя лі кія ча род кі «раз вед чы каў», якія 

спра бу юць за стац ца на ра дзі ме. 

Але каб та кія вы пад кі ста лі нор-

май для ўсёй па пу ля цыі, па він ны 

прай сці га ды.

— Птуш кі, што спра бу юць вяр-

нуц ца ра ней, па він ны мець ад гэ-

та га пэў ныя бо ну сы, каб та кія па-

во дзі ны за ма ца ва лі ся і на да лей, — 

ад зна чае Іры на Эду ар даў на. — Так, 

ка лі жу раў лі, якія за ста лі ся, пач-

нуць ра на гнез да вац ца і па спя хо ва 

вы во дзіць па том ства, яны мо гуць 

«за пом ніць» гэ ты ста ноў чы во пыт, 

каб на ле та яго паў та рыць.

Што ж па гра жае птуш кам, ка-

лі зі ма ўсё ж на ста не? Іры на Са-

му сен ка лі чыць, што для пту шак, 

якія ра на вяр ну лі ся, асаб лі ва буй-

ных, маг чы мы на ды ход ма ра зоў не 

страш ны. За дзень яны мо гуць міг-

ры ра ваць на вя лі кія ад лег лас ці — 

пе ра адоль ваць 300—400 кі ла мет-

раў. Так, бы лі вы пад кі, ка лі ле бе дзі, 

якія з-за за мёрз лай пра та лі ны па-

ля це лі з мес ца, праз не каль кі дзён 

з'яў ля лі ся ўжо ў Поль шчы.

* * *
Мно гім мле ка кор мя чым, на-

прык лад, ка пыт ным, гры зу нам 

і дра пеж ні кам, цёп лая зі ма да-

па ма гае лепш зда бы ваць ежу, 

упэў не ны на ву ко вы су пра цоў-

нік ла ба ра то рыі па пу ля цый най 

эка ло гіі на зем ных па зва ноч-

ных і кі ра ван ня бія рэ сур са мі 

НПЦ НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур-

сах Па вел ВЕ ЛІ ГУ РАЎ. Але ёсць 

і тыя звя ры, на якіх ад сут насць 

сне гу ад бі ва ец ца не га тыў на. Так, 

жы вё лы, што лі ня юць на зі му, на-

прык лад, за яц-бя ляк, гар на стай, 

лас ка, на цём ным фо не ста но-

вяц ца больш за ўваж ны мі як для 

па тэн цый ных ах вяр, так і для 

дра пеж ні каў.

Не вель мі спры яль ныя ўмо вы і 

для тых мле ка кор мя чых, якія звы-

чай на за ля га юць у спяч ку.

— Ад цёп ла га на двор'я мядз ве-

дзі і бар су кі не мо гуць гэ та зра біць 

паў на вар тас на — для зім ня га сну 

ім па трэб ны тэм пе ра ту ра па вет-

ра, ні жэй шая за нуль, і на яў насць 

сне га во га по кры ва, ча го ця пер 

бра куе, — ад зна чае Па вел Ве лі-

гу раў. — Па куль не бы ло за фік са-

ва на су стрэч з мядз ве дзя мі-ша ту-

на мі, але мы лі чым, што яны ўсё ж 

не спяць. А вось для ру как ры лых 

тэм пе ра ту ра ад +1 да +10 °С, на-

ад ва рот, лепш па ды хо дзіць для 

спяч кі.

* * *
Ана толь КУ ЛАК, вя ду чы на-

ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то-

рыі на зем ных бес па зва ноч ных 

жы вёл НПЦ НАН Бе ла ру сі па 

бія  рэсур сах, упэў не ны, што цёп-

лая зі ма ад на знач на ада б'ец ца на 

мно гіх на ся ко мых.

— Ка лі да кан ца зі мы не збя-

рэц ца знач ных снеж ных за па саў 

і ад па вед на на вяс ну бу дзе ма ла 

та лай ва ды, то пры ро да ад чуе не-

да хоп ча со вых ва да ёмаў, дзе раз-

ві ва юц ца роз ныя бес па зва ноч ныя 

жы вё лы, у тым лі ку і лі чын кі ка-

ма роў, — ка жа на ву ко вец. — Пры 

та кіх умо вах вель мі іма вер на, што 

вяс ной і ў пер шай па ло ве ле та гэ-

тых кры ва смо каў бу дзе менш, чым 

у звы чай ныя га ды. Без умоў на, гэ та 

кам форт на для ча ла ве ка, але зу сім 

на ад ва рот — для маль коў рыб ды 

ін шых іс тот, якія імі хар чу юц ца.

Пры не да хо пе ва ды дрэ вы 

дрэн на пад рых ту юц ца да ве ге та-

цый на га пе ры я ду і за вяс ну і ле та 

мо гуць асла бець ад на па ду на ся ко-

мых. У та кіх умо вах мож на ча каць 

па ве лі чэн ня шко ды ад так зва ных 

на ся ко мых-шкод ні каў — ка ра е даў, 

зім ня га пя дзе ні ка, ня пар на га шаў-

ка пра да і ін шых.

Цёп лая зі ма ста ла са праўд ным 

па да рун кам і для ін ва зій ных жы-

вёл. Так, у 2019 го дзе па поўд ні Го-

мель скай воб лас ці рас паў сю дзіў ся 

аме ры кан скі бе лы ма ты лёк — чу-

жа род ны і над звы чай шкод ны від. 

У вя лі кія ха ла ды іх ку кал кі вы мяр-

за юць, а цёп лае на двор'е, на ад ва-

рот, спры яе да лей ша му пра соў ван-

ню пра жэр лі ва га ві ду, які па спя хо-

ва раз ві ва ец ца на мно гіх рас лі нах, 

асаб лі ва на пла до вых дрэ вах.

Па сло вах Ана то ля Ку ла ка, у та-

кое на двор'е трэ ба ўваж лі ва на зі-

раць за пчаль ні ка мі. Цёп лай зі мой 

пчо лы менш рас трач ва юць энер-

гіі на аба грэў вул ляў. Але ўсё ж 

у цёп лым і віль гот ным ася род дзі 

яны больш ак тыў ныя, і ім па трэб-

на боль шая коль касць пад корм кі. 

Маг чы ма, з-за вы со кай на ва коль-

най тэм пе ра ту ры вул лі, пад рых та-

ва ныя да су ро вай зі мы, трэ ба «пе-

ра апра нуць» у ляг чэй шую «воп рат-

ку». А ўцяп лен не з гіг ра ска піч ных 

ма тэ ры я лаў, на сы ча нае віль гац цю 

за над та мяк кай зі мы, на огул тра-

ціць свае ўлас ці вас ці, што трэ ба 

па мя таць пры маг чы мым на ды хо-

дзе са праў ды зі мо вых ха ла доў.

ЦВІ ТУЦЬ ЗАЎ ЧАС НА? 
ІН ША ЗЕМ ЦЫ!

Рэ агу юць на не звы чай ную зі-

му і прад стаў ні кі рас лін на га све ту. 

У стуж кі на ві наў пра ры ва юц ца 

квет кі пад снеж ні каў і пры му лы, на-

бух лыя пу пыш кі кус то вых рас лін і 

на ват гры бы.

— Аба ры ген ныя рас лі ны адап-

та ва ныя да на ша га клі ма ту са 

зме на мі пораў го да і ў сва ім цык-

ле раз віц ця ма юць пе ры я ды як ін-

тэн сіў на га рос ту, так і вы му ша на га 

спа кою, — рас каз вае вя ду чы на-

ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

ін тра дук цыі драў ня ных рас лін 

Цэнт раль на га ба та ніч на га са ду 

НАН Бе ла ру сі Ігар ГА РА НО ВІЧ. — 

Плю са выя дзён ныя і нач ныя тэм-

пе ра ту ры дрэ вы і кус ты ўспры ма-

юць як на ды ход вяс ны, та му і ідуць 

у рост іх пу пыш кі.

Ся род рас лін ёсць тыя, у якіх 

пу пыш кі моц на ды фе рэн цы ру юц-

ца, на прык лад, пла до выя дрэ вы ці 

цеп ла люб ныя рас лі ны. Яны пе ра-

но сяць зі му ў да во лі раз ві тым ста-

не і вяс ной хут ка па чы на юць рас ці, 

але з'яў ля юц ца і най больш ураз-

лі вы мі да за ма раз каў. Да больш 

зі маў стой лі вых рас лін, у якіх пу-

пыш кі ма ла ды фе рэн цы ра ва ныя, 

ад но сіц ца, на прык лад, аб ля пі ха.

Ся род драў ня ных рас лін у ба та-

ніч ным са дзе па-вяс но ва му пра яў-

ля юць ся бе кус ты бэ зу, бруж мель 

ядо мы, маг но ліі Лёб не ра і зор ча-

тыя, ра бін нік ра бі на ліс ты, а так са-

ма аба ры ген ная вяр ба і ра да дэнд-

ран жоў ты. У ад ных на бу ха юць 

пу пыш кі, у ін шых, на прык лад ра-

да дэнд ра на да урска га, на зі ра лі ся і 

квет кі.

Па сло вах Іга ра Га ра но ві ча, на-

ват ка лі зі мой у рас лі ны і з'я ві лі ся 

ад на-дзве квет кі, ні чо га страш на-

га з ёй не бу дзе. Але ў цэ лым та-

кія ана ма ліі аслаб ля юць рас лі ны, і 
вяс ной цві цен не бы вае менш вы-
яў ле ным. І ка лі для дэ ка ра тыў ных 
па род гэ та не так страш на, то для 
пла до вых гэ та сур' ёз ная праб ле ма, 
якая ў бу ду чы ні мо жа пры вес ці да 
іх пры гне чан ня.

— З квет ка вых рас лін ця пер цві-
туць тыя, што не ба яц ца ма ра зоў, — 
тлу ма чыць Воль га СВІТ КОЎ СКАЯ, 
на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то-
рыі ін тра дук цыі і се лек цыі ар на-
мен таль ных рас лін ЦБС НАН Бе-
ла ру сі. — Ад на з іх — рас лі на гор 
эран ціс, ці зім нік. Ле тась ён па чаў 
квіт нець у лю тым ад ра зу пас ля схо ду 
сне гу. Эран ціс зу сім не ба іц ца ха ла-
доў і вы жы вае на ват у за ма раз кі.

Рас цвіў у ба та ніч ным са дзе і га-

лан тус, ці пад снеж нік Эл ві са. Для 

та кіх рас лін да стат ко ва не каль кі 

дзён мі ні маль ных плю са вых тэм-

пе ра тур, каб яны пай шлі ў рост. 

Пры на ды хо дзе ха ла доў сцяб ло 

га лан ту са пры па дае да зям лі і ча-

кае доб рых умоў. Зра зу ме ла, пас ля 

ма ра зоў цві цен не ў кве так не та кое 

пры го жае, яны губляюць свае дэ ка-

ра тыў ныя якас ці, але не гі нуць.

Цві туць у Мін ску і ве рас, і эры ка, 

а так са ма ві ё ла, пры го жа вы гля да-

юць яр кія квет кі цык ла ме ну і пры-

мул — ін тра ду цэн таў, што доб ра 

пры жы лі ся ў Бе ла ру сі.

А вось прад стаў ні кі бе ла рус кай 

фло ры больш асця рож ныя, та му 

па куль маў чаць. І хоць не ка то рыя 

цы буль ныя рас лі ны ўжо паказаліся 

з-пад зям лі, яны за цві туць у свой 

час. Для пра ле сак, на прык лад, 

па трэб на, каб ся рэд ня су тач ныя 

тэм пе ра ту ры скла да лі не +2 °С, як 

ця пер, а ка ля 10.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА,

фо та аў та ра.

Пе ра блы та лі зі му з вяс ной
Час для рэ кор даў

— 2019 год стаў у Бе ла ру сі 

са мым цёп лым за ўсю 

гіс то рыю ме тэа на зі ран няў, як 

і ў цэ лым у Еў ро пе. У па чат ку 

рэй тын гу ён і ў ін шых част ках 

све ту, акра мя Паў ноч най 

Аме ры кі.

— Са мая вы со кая 

тэм пе ра ту ра па вет ра 

ў Бе ла ру сі ў пер шы ме сяц 

зі мы ад зна ча на 5 снеж ня 

1961 го да ў Брэс це — +14,5 °С.

— Аб са лют ны сту дзень скі 

мак сі мум тэм пе ра ту ры 

па вет ра — +11,9 °С — 

за фік са ва ны 22 сту дзе ня 

1993 го да ў Вы со кім (Брэсц кая 

воб ласць).

Па вод ле звес так Бел гідра -
ме та, у 1989 і 2007 га дах у сту-
дзе ні так са ма бы ло цёп ла, 
і ў рас лін на зі ра ла ся сла бая 
ве ге та цыя, на кус тах на бу ха лі 
пу пыш кі, на град ках па чы на ла 
рас ці пят руш ка, а на квет ні ках 
за цві та лі мна га лет ні кі.

Ка лі пас ля ад ліг тэм пе ра-
ту ра па ні жа ец ца па сту по ва, 
куль ту ры за гар тоў ва юц ца, і 
іх пе ра зі моў ка за вяр ша ец-
ца без іс тот ных страт. Ка лі ж 
ха лад нее рэз ка і ад сут ні чае 
шчыль нае снеж нае по кры ва, 
рас лі ны мо гуць па шкодж вац-
ца і гі нуць, у тым лі ку са до выя 
куль ту ры. Так бы ло ў сту дзе ні 
2007 го да, ка лі пас ля цёп ла га 
на двор'я ў дру гой па ло ве 
ме ся ца рэз ка па ха ла да ла. 
Вель мі моц на па цяр пе лі ад 
ма ра зоў па се вы азі мых збож-
жа вых куль тур і рап су.

На зі му трэ ба ўкры ваць 
ру жы, ма ла дыя па сад кі ра да-
дэнд ра наў, кле ма ці сы і аба-
ра няць ад зай цоў пла до выя 
дрэ вы.

«Лю быя клі ма тыч ныя зме ны ў пер шую чар гу 

ад бі ва юц ца на гле бах», — за ўва жае ды рэк тар 

Ін сты ту та гле ба знаў ства і аг ра хі міі НАН Бе ла-

ру сі Ві таль ЛА ПА. — Вы ба чы це, якая за раз 

зі ма. Пра гно зы ме тэа ро ла гаў па каз ва юць, што 

плю са выя тэм пе ра ту ры бу дуць і ў лю тым. Ка лі 

ня ма сне гу, за па саў віль га ці ма ла. Вяс ной, ка лі 

па вя ліч ва ец ца тэм пе ра ту ра, ва да вель мі хут ка 

сы хо дзіць. І гэ та трэ ба ўлі чыць пры вы зна чэн ні 

тэр мі наў сяў бы. Маг чы ма, па ві нен быць пе ра-

не се ны і гра фік пад кор мак азот ны мі ўгна ен-

ня мі на ра ней шы час. Так, азот ныя ўгна ен ні 

пра цу юць, толь кі ка лі ў зям лі ёсць віль гаць».

Ця пер ін сты тут пра во дзіць ма ні то рын га выя да-

сле да ван ні па ацэн цы за па саў віль га ці. Ву чо ным 

не аб ход на ве даць ды на мі ку, коль кі віль га ці ў вор ным 

га ры зон це, на глы бі ні ў паў мет ра, якая тэн дэн цыя яе 

стра ты і ку ды яна дзя ец ца — вы па ра ец ца ці пра соч-

ва ец ца ў ні жэй ля жа чыя га ры зон ты.

Сён ня ву чо ныя Ака дэ міі на вук пра цу юць над стра-

тэ гі яй мер, якія за клі ка ны ні ве лі ра ваць не спры яль ныя 

ўмо вы на двор'я ў сель скай гас па дар цы. На ту раль на, 

толь кі вы рошч ван нем за су ха ўстой лі вых куль тур не 

абы сці ся — усё ж кра і не па трэб ны збож жа, ку ку ру за 

як корм, цук ро выя бу ра кі, каб пра ца ва лі за во ды, якія 

іх пе ра раб ля юць, буль ба. Ін шы ва ры янт — змя ніць 

се лек цыю асноў ных куль тур у бок атры ман ня больш 

устой лі вых сар тоў. Але гэ та «доў гая пес ня», бо на іх 

вы вя дзен не па тра бу юц ца га ды. Важ на аку му ля ваць 

ве ды, якія мож на ўжыць на прак ты цы, уліч ваць роз-

ныя ню ан сы. На прык лад, хе лат ныя ўгна ен ні (но вае 

па ка лен не вад кіх угна ен няў) у віль гот ны год мо гуць 

да ваць пры баў ку ўра джаю, мен шую, чым ка лі б яны 

вы ка рыс тоў ва лі ся ў су хі год. Ад ным з дзейс ных ме-

ра пры ем стваў па пад рых тоў цы да змен клі ма ту мо-

гуць быць ра бо ты з зям лёй. Шмат га до выя на зі ран ні 

ву чо ных па каз ва юць, што ўрад лі васць гле бы — адзін 

з важ ных фак та раў ба раць бы з не спры яль ны мі ўмо-

ва мі на двор'я. Так, на зем лях, уз ба га ча ных фос фа-

рам і ка лі ем, рас лі нам не такія страш ныя за ма раз кі 

і за су хі.

Ка лі рас лі на атрым лі вае нар маль нае сіл ка ван не з 

мак ра- і мік ра эле мен таў на та кіх гле бах, рас ход віль-

га ці на ства рэн не адзін кі су хо га рэ чы ва пры клад на 

на 40-50 пра цэн таў мен шы, чым на бед ных гле бах. 

Важ на, каб «хар ча ван не» сель ска гас па дар чых куль-

тур бы ло зба лан са ва нае. Не да хоп ад на го эле мен та 

не за ме ніш ліш кам ін ша га.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

А ШТО З ГЛЕ БАЙ?


