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ВА ЎЛА ДЗЕ 
«ВЯ ЛІ КА ГА ВЕТ РУ»

Як ура та вац ца ад тай фу ну?

СМЯ РОТ НАЕ «РА ЛІ»
Што год, як пра ві ла, у пра меж-

ку па між чэр ве нем і каст рыч ні кам, 

стуж кі на він су свет ных ін фар м-

агенц тваў па ве дам ля юць пра ма-

гут ныя тай фу ны, што бу шу юць на 

вод ных пра сто рах акі я наў і аб ры-

на юц ца на ўзбя рэж жа паў днё вых 

аст ра воў або ма це ры коў. Ве лі зар-

ная раз бу раль ная сі ла сты хій ных 

бед стваў ня рэд ка пры во дзіць да 

гі бе лі лю дзей і прак тыч на заў сё-

ды — да сур' ёз ных раз бу рэн няў 

на ўзбя рэж жы.

На дум ку на ву коў цаў, сло ва 

«тай фун» бы ло за па зы ча нае ма-

ра ка мі з кі тай скай мо вы, дзе яно 

гу чыць як «тай фын» і азна чае «вя-

лі кі ве цер». У еў ра пей скіх мо вах 

гэ ты тэр мін з'я віў ся ад нос на ня-

даў на, не каль кі ста год дзяў та му — 

пас ля та го, як мар скія па да рож жы 

па паў днё вых шы ро тах ста лі рас-

паў сю джа най з'я вай. Ёсць і ін шая 

вер сія па хо джан ня сло ва — ад імя 

ста ра жыт на грэ час кай мі фа ла гіч-

най іс то ты Ты фо на, якая ўва саб-

ляе моц вул ка наў, зем ля тру саў і 

раз бу рэн няў.

Да лё ка не кож ны шторм або 

ўра ган мо жа на зы вац ца тай фу нам. 

Гэ тым гроз ным імем па зна ча юць 

тра піч ныя цык ло ны, якія лю ту юць 

вы ключ на над па верх няй акі я на 

і ха рак та ры зу юц ца ве лі зар ным 

па дзен нем ат мас фер на га ціс ку 

ка ля мар ской па верх ні. У цэнт ры 

тай фу ну зні жэн не ціс ку з'яў ля ец-

ца най больш іс тот ным і да ся гае 

650 мм ртут на га слуп ка (пры нор-

ме ў 960 мм). Для яго ха рак тэр ны 

ак тыў ны рух па вет ра ных мас, якія 

за круч ва юц ца па спі ра лі ва кол 

цэнт ра, з хут ка сцю, што, зда ра-

ец ца, пе ра вы шае 400 кі ла мет раў 

у га дзі ну! Ад мет на, што тай фу ны 

Паў ноч на га паў шар'я кру цяц ца 

су праць га дзін ні ка вай стрэл кі, а 

Паўд нё ва г а паў шар'я — па га-

дзін ні ка вай стрэл цы. Па вет ра ны 

па ток, па сло вах ма ра коў, ста но-

віц ца на столь кі шчыль ным, што 

ад чу ва ец ца ску рай ча ла ве ка быц-

цам цвёр дае це ла. Рух ва кол эпі-

цэнт ра ўзмац ня ец ца і дзей ні чае як 

ве лі зар ны віх ра вы пы ла сос, уцяг-

ва ю чы ўсё но выя ма сы па вет ра. 

Пад ні ма ю чы ся ўверх, яны рэз ка 

астудж ва юц ца, і ва дзя ныя па ры 

пра лі ва юц ца ліў не вым даж джом.

Тай фу ны збі ра юц ца час цей, 

чым тра піч ныя цык ло ны ў лю-

бым ін шым ра ё не зям но га ша-

ра. У ся рэд нім у год бы вае ка ля 

30 су пер ві ху раў, боль шая част ка 

якіх раз ві ва ец ца да ста дыі ўра-

га ну (хут касць вет ру больш за 

30 мет раў у се кун ду), ас тат нія да-

ся га юць ста дыі тра піч на га штор му. 

Най больш час та тай фу ны ўтва ра-

юц ца ў паў ноч на-за ход няй част цы 

Ці ха га акі я на. Зо на іх пе ра важ най 

ак тыў нас ці (на якую пры па дае 

трэ цяя част ка агуль най коль кас-

ці тра піч ных цык ло наў на Зям лі) 

раз мя шча ец ца па між эк ва та рам, 

ус ход не азі яц кім уз бя рэж жам і за-

гад ка вай лі ні яй пе ра ме ны да ты 

(умоў ная лі нія на па верх ні зям но-

га ша ра, якая пра хо дзіць ад по-

лю са да по лю са, па роз ныя ба кі 

якой мяс цо вы час ад роз ні ва ец ца 

на су ткі).

Се зон мак сі маль най ак тыў нас-

ці тай фу наў — гэ та пе ры яд па між 

ма ем і ліс та па дам, але яны мо гуць 

утва рац ца і ў ін шыя ме ся цы, хоць і 

не так час та. Асноў ны ўдар сты хіі 

аб ры на ец ца на ўзбя рэж жа Япо ніі, 

Кі тая і Ка рэі, да ра сій ска га Да лё-

ка га Ус хо ду час цей за ўсё да хо-

дзяць толь кі знач на аслаб ле ныя 

ад га лос кі ма гут най сты хіі.

БУ РА З «ВО КАМ»
Зо на дзе ян ня су пер ві ху ры па-

кры та шчыль ны мі даж джа вы мі 

аб ло ка мі, але ў эпі цэнт ры воб лач-

насць прак тыч на ад сут ні чае, вет-

ру ня ма — тут па нуе вель мі ніз кі 

ціск. Ма ра кі на зы ва юць эпі цэнтр 

«во кам тай фу ну», з кос ма су доб ра 

бач ная круг лая ад ту лі на па ся род 

ве лі зар най хмар най спі ра лі.

Ты та ніч ная энер гія бу шу ю чых 

па вет ра ных мас ва ло дае не ве ра-

год ным раз бу раль ным па тэн цы я-

лам. На ват сён ня да лё ка не кож-

нае суд на здоль нае вы тры маць 

на пор ша лё на га па то ку. А сто га-

доў та му су стрэ ча з тай фу нам для 

лю бо га ма ра ка бы ла прак тыч на 

пры су дам: драў ля ныя суд ны не вы-

трым лі ва лі на по ру вет ру і ўда раў 

хваль.

Але са мыя жу дас ныя на ступ-

ствы сты хіі зда ра юц ца, ка лі ві ху ра 

аб ры на ец ца на бе ра га вую лі нію. 

Жах лі вая сі ла вет ру пад хоп лі вае 

лю дзей, аў та ма бі лі, зры вае з да-

моў да хі, з ко ра нем вы ры вае таў-

шчэз ныя дрэ вы. Вя ліз ныя хва лі вы-

кід ва юць на бе раг мар скія суд ны і 

змы ва юць у акі ян шмат па вяр хо выя 

бу дын кі. Су стрэ ча з тай фу нам над-

звы чай не бяс печ ная для лю бо га 

ча ла ве ка, які 

зна хо дзіц ца 

ў зо не яго 

ўплы ву. На 

шчас це, над 

п а  в е р х  н я й 

су шы па вет-

ра ны па ток 

хут ка губ ляе сі лу і су па кой ва ец-

ца, але пе рад гэ тым ён па спя вае 

на ра біць ня ма ла бед. Ня рэд ка 

коль касць за гі ну лых лі чыц ца ў 

ты ся чах, а пас ля не ка то рых асаб-

лі ва моц ных тай фу наў цэ лыя аст-

раў ныя дзяр жа вы аказ ва юц ца 

раз бу ра ны мі ледзь не да шчэн-

ту. Са мы мі гроз ны мі з па чат ку 

ХХ ста год дзя ста лі тай фун у Ган-

кон гу 1906 го да — 10 ты сяч за гі-

ну лых, у Япо ніі 1958-га — больш 

за чатыры ты ся чы. Тай фун, які 

18 ліс та па да 1970 го да аб ры нуў ся 

на дэль ту Ган га, за та піў вя лі кую 

яе част ку і ўзбя рэж жа: за гі ну лі 

200 ты сяч ча ла век, якіх змы ла вы-

со кай хва ляй...

ПРАД КА ЗАН НІ 
АД СУ ПЕР КАМ П'Ю ТА РА

Ці маг чы ма «вы лі чыць» тай фу-

ны? У 1956 го дзе кі тай скі на ву ко-

вец Лі Сянь Чжы агу чыў сваю тэ о-

рыю, за сна ва ную на шмат га до вым 

вы ву чэн ні і аб агуль нен ні ме тэа ра-

ла гіч ных зво дак. На яго дум ку, 

ёсць дзве пры чы ны для з'яў лен ня 

тай фу на. Ад на з іх (Лі Сянь Чжы 

на зы вае яе «ўнут ра най») — на яў-

насць па вет ра ных мас, на сы ча ных 

не раў на мер на раз мер ка ва най віль-

гац цю. Дру гая, або «знеш няя», — 

рух са міх мас па вет ра. Асноў ны мі 

кры ні ца мі энер гіі тра піч на га цык-

ло ну — тай фу ну — з'яў ля ец ца 

вы зва лен не сха ва на га цяп ла мас 

віль гот на га па вет ра пры яго кан-

дэ нса цыі. Лі Сянь Чжы лі чыць, што 

штурш ком да пе ра хо ду ад на го ві ду 

энер гіі ў ін шыя слу жаць ха лод ныя 

па то кі па вет ра.

Са праў ды, па на зі ран нях Шан-

хай скай цэнт раль най ме тэа ра-

ла гіч най стан цыі ў апош нія га ды 

ўста ноў ле на цес ная су вязь па між 

уз нік нен нем тай фу ну і з'яў лен нем 

ха лод ных па вет ра ных плы няў, якія 

ўвар ва лі ся з паўд нё ва г а паў шар'я. 

Вя до ма, гэ та з'я ва на столь кі скла-

да ная, што для поў на га вы свят лен-

ня яе фі зіч най сут нас ці не аб ход ны 

да лей шыя, вель мі пад ра бяз ныя і 

дэ та лё выя на зі ран ні і да сле да-

ван ні на ву коў цаў са мых роз ных 

спе цы яль нас цяў: фі зі каў, ме тэа-

ро ла гаў, клі ма то ла гаў, гід ро ла гаў 

і сі ноп ты каў.

Вя лі кую ра бо ту па вы ву чэн ні клі-

ма тыч ных з'яў, звя за ных з утва рэн-

нем і ру хам тай фу наў, пра во дзяць 

кі тай скія на ву коў цы. На асно ве 

ана лі зу сот няў ме тэа зво дак ужо 

ўда ец ца дэ та лё ва пра соч ваць пе-

ра соў ван не кож на га тай фу ну, вы-

яў ляць за ка на мер нас ці яго раз віц-

ця. У Япо ніі рас пра ца ва на сіс тэ ма 

праг на за ван ня, у якой за дзей ні ча-

ны адзін з са мых хут кіх у све це су-

пер кам п'ю та раў Еаrth Sіmulаtоr. Ён 

вы мя рае тэм пе ра ту ру су свет на га 

акі я на, рух зям ной ка ры і на асно ве 

гэ тай ін фар ма цыі прад каз вае маг-

чы мыя сты хій ныя бед ствы.

ДРЭН НЫЯ ПРА ГНО ЗЫ
Сё лет ні пік се зо на атры маў ся 

над звы чай ак тыў ны — улет ку і на 

па чат ку во се ні на паў днё вы ўсход 

Азіі аб ры ну ла ся не каль кі моц ных 

тай фу наў. «Сі ма рон» пры нёс на 

япон скія аст ра вы пра ліў ныя даж-

джы і моц ны ве цер, у вы ні ку ка-

ля 100 ты сяч да моў за ста лі ся без 

элект рыч нас ці, па цяр пе лі 13 ча ла-

век. З-за «Пра пі ру на» на за ха дзе 

Япо ніі за гі ну ла больш за 220 ча-

ла век. З-за са ма га ма гут на га за 

апош нія 25 га доў тай фу ну «Джэб» 

у «кра і не ўзы хо дзя ча га сон ца» за-

гі ну ла больш за 10 ча ла век, яшчэ 

больш за 300 — пра па лі без вес-

так. Пер шы за апош нія шэсць га-

доў тай фун «Соў лік» на крыў ка-

рэй скі паў вост раў. «Рум ба» на нёс 

сур' ёз ную шко ду шмат лі кім кі тай-

скім пра він цы ям.

Вы ні кі гла баль на га да сле да-

ван ня су пер тай фу наў у за ход няй 

част цы Ці ха га акі я на за апош нія 

паў ста год дзя свед чаць, што гэ тыя 

ма гут ныя тра піч ныя штор мы ста-

но вяц ца ўсё мац ней шы мі. Па вы-

шэн не гла баль най тэм пе ра ту ры 

пры во дзіць да ўзра стан ня коль кас-

ці апад каў, асаб лі ва ў тра піч ных 

ра ё нах акі я наў. Даж джы па мян ша-

юць са лё насць ва ды, спры я ю чы 

ўзмац нен ню тай фу наў. Ка ман да 

да след чы каў пра ана лі за ва ла, які 

з двух кан ку ру ю чых фак та раў — 

са лё насць ва ды ці яе тэм пе ра тур-

ны гра ды ент — ады грае боль шую 

ро лю ў сту пе ні ін тэн сіў нас ці су пер-

тай фу наў. У вы ні ку вы свет лі ла ся, 

што са лё насць ва ды аказ вае на 

іх моц пры клад на ўдвая боль шы 

ўплыў, чым яе тэм пе ра ту ра.

Да след чы кі раз гле дзе лі ка ля 

20 клі ма тыч ных ма дэ ляў і прый шлі да 

вы сно вы, што ва ўмо вах да лей ша га 

па вы шэн ня гла баль най тэм пе ра ту-

ры апад каў над акі я на мі бу дзе ўсё 

больш, а зна чыць, і тай фу ны бу дуць 

больш маш таб ны мі і раз бу раль ны мі. 

Най больш не бяс печ ныя з іх, па вод ле 

пра гно заў, уда раць па ці ха акі ян скіх 

аст ра вах, та кіх як Фі лі пі ны і Тай вань. 

Акра мя та го, яны аб ры нуц ца на мно-

гія ўсход не азі яц кія кра і ны, а ўзро вень 

мо ра, які ста біль на па вы ша ец ца, 

толь кі па гор шыць сі ту а цыю.

«РУ БІЛЬ НІК» 
ДЛЯ МАГ НІТ НА ГА ПО ЛЯ

Спе цы я ліс ты за ўва жа юць: су-

пер ві ху ры маг чы ма спы ніць. Тэ а-

рэ тыч на. Для пра ду хі лен ня ўзнік-

нен ня тай фу на ў ра ё не яго мер ка-

ва на га фар мі ра ван ня не аб ход на 

цал кам ці част ко ва скам пен са ваць 

маг ніт нае по ле Зям лі або па мен-

шыць віль гот насць і хут касць узы-

хо дзя ча га па то ку па вет ра.

Ва ры янт з част ко вай, а тым 

больш поў най кам пен са цы яй маг-

ніт на га по ля Зям лі ў ра ё не мер ка-

ва на га з'яў лен ня тай фу ну не пры-

маль ны з дзвюх пры чын. Па-пер-

шае, ён па куль не маг чы мы чыс-

та тэх ніч на, а па-дру гое, поў ная 

ад сут насць маг ніт на га по ля над 

част кай зям но га ша ра ці хоць бы 

яго част ко вае па слаб лен не мо жа 

пры вес ці да гла баль най ка та стро-

фы, па раў наль най з раз бу рэн ня мі 

ад тай фу ну, па коль кі ме на ві та маг-

ніт нае по ле з'яў ля ец ца той на ту-

раль най аба ро най, якая не да пус-

кае трап лян ня за ра джа ных час ціц, 

што вы пра мень ва юц ца Сон цам і 

кас міч ны мі це ла мі, на Зям лю. Ка лі 

пры браць гэ ты шчыт, то мо гуць па-

цяр пець на шы фло ра і фаў на.

За да ча ўсклад ня ец ца і тым, 

што гэ тыя ме ра пры ем ствы трэ ба 

пра во дзіць на аква то рыі ў ты ся чы 

квад рат ных кі ла мет раў. Ма тэ ры-

яль ныя за тра ты пры гэ тым мо гуць 

пе ра вы сіць сот ні міль ё наў до ла раў, 

што, зрэш ты, на па ра дак менш, 

чым шко да ад тай фу ну, якая лі-

чыц ца ў міль яр дах до ла раў.

За хар БУ РАК.

Больш за 60 ча ла век за гі ну лі на Фі лі пі нах з-за тай фу ну «Манг хут», 

яшчэ амаль 50 пра па лі без вес так. За раз на аст ра вах пад ліч ва юць знач ную 

эка на міч ную шко ду. Сі ту а цыя на столь кі кры тыч ная для Фі лі пін, 

што прэ зі дэнт кра і ны Рад ры га Ду тэр тэ вы сту піў са спе цы яль ным зва ро там 

да на цыі. «Я смут кую ра зам з ты мі, хто стра ціў сва іх бліз кіх, — ска заў ён. — 

Але гэ ты тай фун прый шоў з ня бё саў. Мы мо жам толь кі дзя ка ваць Бо гу за 

тое, што гэ та бы ло не так жу дас на, як ча ка лі». Тай фун Манг хут даб ра ўся і 

да ма це ры ко вай част кі Кі тая — у пра він цыі Гу ан дун эва ку і ра ва лі 2,5 міль ё на 

жы ха роў. У Ган кон гу па цяр пе лі больш за сто ча ла век, бы лі па ра лі за ва ныя 

ўсе ві ды транс пар ту. А страш ныя кад ры, на якіх бач на, як сты хія ата куе 

ле ген дар ны го рад хма ра чо саў, на бра лі міль ё ны пра гля даў у са цы яль ных 

сет ках. Ча му ва ўсё ма гут ным тэх на ген ным све це тай фу ны да сюль ула да раць 

над кан ты нен та мі?


