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Пер шы ляс ны па жар у Бе ла ру сі сё ле та ўзнік аж но 

18 са ка ві ка. Па спры я ла гэ та му со неч нае на двор'е 

з па ры віс тым вет рам. Свой унё сак у 489 та кіх уз га-

ран няў на сён няш ні дзень зра біў так са ма ана маль на 

су хі і спя кот ны чэр вень. Праў да, гэ та ста ла толь кі 

ка та лі за та рам па дзей. Асноў ная пры чы на, па якой 

у Бе ла ру сі га раць ля сы, — гэ та ча ла ве чая не ахай-

насць.

— Толь кі за мі ну лыя вы хад ныя, ка лі лю дзі ма са ва вы еха-

лі ў зя лё ныя ма сі вы на ад па чы нак і па яга ды, там зда ры ла ся 

сем па жа раў, — за зна чыў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-

ня ляс ной гас па дар кі Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

Бе ла ру сі Вік тар ЗВЯР ТОЎ СКІ.

Ляс ная ахо ва з та кім ста но ві шчам мі рыц ца не збі ра ец-

ца. За пер шае паў год дзе 532 ча ла ве кі за пла ці лі штра фы 

за па ру шэн не па жар най бяс пе кі і за смеч ван не ле су. Ці ка-

ва, што 345 з іх тра пі лі ў аб' ек ты вы фо та па стак. Іх па ча-

лі ма са ва ўста наў лі ваць у 2015 го дзе. Ця пер та кіх ка мер 

на ліч ва ец ца 720. Та кі ка рыс ны до свед быў за па зы ча ны ў 

фін скіх ка лег.

— Ляс га сы за га дзя пад рых та ва лі ся да па жар на га се-

зо на, — рас ка заў Вік тар Звяр тоў скі. — Так, сё ле та яны 

пра вя лі 62 ты ся чы кі ла мет раў но вых мі не ра лі за ва ных па-

лос. Гэ та зем ля ныя бар' е ры, мэ та якіх — пе ра шко дзіць 

рас паў сюдж ван ню агню.

Пра цуе і трох уз роў не вая сіс тэ ма ма ні то рын гу: па тру ля-

ван не па марш ру тах, на зі ран не з 635 вы шак і мач таў (у тым 

лі ку з да па мо гай ка мер) і аб лёт ля соў авія цы яй Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях.

— Мы за дзей ні ча ем да пят нац ца ці па вет ра ных суд наў, — 

па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ава рый на-вы ра та валь-

ных служ баў і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый МНС 

Сяр гей НО ВІК. — Гэ та вер та лё ты Мі-8, Мі-26, са ма лёт Ан-2. 

38 марш ру таў аб лё ту пе ра кры ва юць усе ляс ныя ма сі вы 

на шай кра і ны.

З кра са ві ка ў кра і не дзей ні чае рэ жым па вы ша най га-

тоў нас ці сіс тэ мы пра ду хі лен ня і лік ві да цыі над звы чай ных 

сі ту а цый. Сё ле та са мым скла да ным па жа рам стаў той, які 

ад быў ся ў кра са ві ку на Аль ман скіх ба ло тах блі зу мя жы з 

Укра і най. Яго мак сі маль ная пло шча скла ла 200 гек та раў.

За апош нія дзе сяць га доў у Бе ла ру сі ля сы га рэ лі 

больш чым ча ты ры з па ло вай ты ся чы ра зоў. Най больш 

скла да ная аб ста ноў ка бы ла ў 2009 і 2015 га дах. Што да 

тэ ры то рыі, то больш за ўсіх цер пяць ля сы Брэст чы ны і 

Го мель шчы ны.

Не ад рыў ная пры кме та ле та — па ве дам лен ні пра грыб-

ні коў і ягад ні каў, якія за блу ка лі ў ле се.

— Ле тась МНС ства ры ла по шу ка ва-вы ра та валь ную 

служ бу. Ад на з асноў ных за дач яе — пра чэс ван не вя лі кіх 

пло шчаў ва ўмо вах ба ло ціс тай мяс цо вас ці і не пра лаз на га 

гу шча ру ў цес ным су пра цоў ніц тве з прад стаў ні ка мі ін шых 

ве дам стваў.

А па куль што пра цяг ва юц ца по шу кі ча ты рох знік лых.

— Сё ле та ў мі лі цыю па сту пі ла ўжо ка ля 50 за яў аб знік-

нен ні ў ля сах, — за явіў ча со вы вы ка наў ца аба вяз каў на-

чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі вы шу ко вай ра бо ты га лоў-

на га ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу ку МУС Сяр гей 

КРУ ПЯНЬ КО. — Ад ну са знік лых мы шу ка ем у Рэ чыц кім 

ра ё не. Там жан чы на 1951 го да на ра джэн ня пай шла ў лес 

26 чэр ве ня. Так са ма шу ка юць 83-га до ва га жы ха ра Ма гі лё-

ва, які 10 лі пе ня з'е хаў па яга ды ў Ма гі лёў скі ра ён. 19 лі пе ня 

пай шла ў гры бы і не вяр ну ла ся жы хар ка Ашмян ска га ра ё на 

1941 го да на ра джэн ня. У той жа дзень 64-га до вы жы хар 

Ма гі лё ва з'е хаў па гры бы ў Бы хаў скі ра ён і так са ма знік.

Ра та валь ні кі ад зна ча юць, што вель мі важ на пе рад па хо-

дам у лес узяць з са бой за ра джа ны ма біль ны. Гэ та на шмат 

аб ляг чае по шу кі пры знік нен ні. Пад ра бяз ныя рэ ка мен да цыі, 

як са брац ца ў лес і як дзей ні чаць, ка лі ча ла век за блу каў, 

мож на пра чы таць у ма біль ным да дат ку МНС «Да па мо га 

по бач». Ён да ступ ны для смарт фо наў на апе ра цый най сіс-

тэ ме Androіd.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Больш за 2 гра ду сы 
вы шэй за нор му 
за паў год дзе

Пер шае паў год дзе сё ле та 

бы ло вель мі цёп лае. Па вод-

ле ін фар ма цыі сі ноп ты каў, 

ся рэд няя тэм пе ра ту ра па-

вет ра скла ла плюс 7,1 гра-

ду са, што вы шэй за клі ма-

тыч ную нор му на 2,3 гра-

ду са. У ся рэд нім па кра і не 

так цёп ла бы вае адзін раз 

у 30—35 га доў. Апош ні раз 

та кое цёп лае паў год дзе ад-

зна ча ла ся ў 1989 го дзе, ка лі 

ся рэд няя тэм пе ра ту ра скла-

да ла плюс 7,4 гра ду са.

Тэм пе ра ту ра па вет ра 

пя ці з шас ці ме ся цаў у пер-

шым паў год дзі бы ла вы шэй-

шай за нор му. Ха лод ны быў 

толь кі сту дзень, ка лі ся рэд-

няя тэм пе ра ту ра па вет ра па 

кра і не скла ла мі нус 5,1 гра-

ду са, што ні жэй за нор му на 

0,7 гра ду са. Ме на ві та ў кан-

цы сту дзе ня бы ла ад зна ча на 

са мая ніз кая тэм пе ра ту ра 

па вет ра за паў год дзе — мі-

нус 24,8 гра ду са ў Бра гі не 

(28 сту дзе ня).

Лю ты, на ад ва рот, быў 

цёп лы. У гэ тым ме ся цы ад-

хі лен не ад нор мы ў да дат-

ны бок скла ла ў ся рэд нім 

па кра і не 4,4 гра ду са. Цёп-

лае на двор'е пе ра ва жа ла і ў 

вяс но выя ме ся цы. Ся рэд няя 

тэм пе ра ту ра па вет ра трох 

ме ся цаў вяс ны бы ла на 1,9 

гра ду са вы шэй шая за клі ма-

тыч ную нор му. Та кая цёп лая 

вяс на ў на шай кра і не бы вае 

адзін раз у 25 га доў.

Ле та па ча ло ся з вель мі 

спя кот на га чэр ве ня з ся-

рэд няй тэм пе ра ту рай плюс 

21 гра дус (вы шэй за нор му 

на 4,6 гра ду са). Та кі га ра чы 

пер шы ме сяц ле та ад зна ча-

ец ца ўпер шы ню з 1945 го да. 

Па мно гіх ме тэа стан цы ях 

бы лі пе ра вы ша ныя ме сяч-

ныя рэ кор ды тэм пе ра тур. 

Са мая вы со кая тэм пе ра ту ра 

за паў год дзе бы ла ад зна ча-

на 12 чэр ве ня ў Жло бі не — 

плюс 34,7 гра ду са.

У гэ ты час бы ло не толь-

кі го ра ча, але і су ха. У пер-

шыя шэсць ме ся цаў у на шай 

кра і не быў дэ фі цыт віль га ці. 

За гэ ты час у ся рэд нім па 

кра і не вы паў 231 мм апад-

каў, або 78 % ад нор мы. 

Больш за ўсё апад каў вы-

па ла ў сту дзе ні (120 % нор-

мы) і маі (135 %). У са ка ві-

ку коль касць віль га ці бы ла 

ка ля нор мы (93 %). Лю ты і 

чэр вень бы лі за суш лі выя. 

У гэ тыя ме ся цы вы па ла 

45 % і 55 % нор мы апад каў 

ад па вед на.

Але рэ кард сме нам-мі ні-

ма ліс там стаў кра са вік — ён 

стаў са мым су хім за апош нія 

75 га доў. У гэ тым ме ся цы ў 

ся рэд нім па кра і не вы па ла 

7 мм — 18 % клі ма тыч най 

нор мы апад каў.

Гла баль на 
мы па цяп ле лі 
на 1,3 гра ду са

За апош нія 30 га доў у 

нас у кра і не ў па раў на нні з 

нор май 1961—1990 га доў, 

якая ўжы ва ец ца як апор ная 

пры ацэн цы зна чэн няў зме-

ны клі ма ту, па цяп ле ла на 

1,3 гра ду са. Спе цы я ліст ад-

зна чае, што гэ та ад па вя дае 

тэн дэн цыі, якая іс нуе ва ўме-

ра ных шы ро тах, та му што ва 

ўме ра ных і па ляр ных шы ро-

тах па вы шэн не тэм пе ра тур 

ад бы ва ец ца больш вы со кі мі 

тэм па мі, чым у ін шых ра ё нах 

пла не ты.

Што да ты чыц ца апад каў, 

то іх коль касць змя ня ец ца 

не так знач на, за ўва жы ла 

прад стаў нік Бел гід ра ме та. 

За апош нія 30 га доў ся-

рэд не га да вая су ма апад-

каў па кра і не па вя лі чы ла ся 

пры клад на на 1—3 %. Пры 

гэ тым па вя ліч ва ец ца су ма 

апад каў ха лод на га пе ры я-

ду і тро хі па мян ша ец ца су ма 

апад каў цёп ла га пе рыя ду 

го да.

На тал ля Кля вец за пэў-

ні ла, што ў най блі жэй шай 

перс пек ты ве гла баль ных ка-

та кліз маў надвор'я не бу дзе. 

«Вя до ма ж, мы не «зга рым» 

і не «па то нем», — за яві ла 

яна. — Усё не так жу дас-

на, як гэ та ча сам па да юць. 

У кан цы мі ну ла га го да быў 

вы пу шча ны дак лад між на-

род най гру пы экс пер таў па 

змя нен ні клі ма ту, дзе га во-

рыц ца, што ў ся рэд нім у све-

це за апош няе ста год дзе па-

цяп ле ла на адзін гра дус. Там 

жа ўказ ва ец ца, што та кая 

тэн дэн цыя за ха ва ец ца. Але 

не вар та за бы ваць аб тым, 

што су свет ная су поль насць 

прад пры мае на ма ган ні, каб 

ска ра ціць гэ тыя тэм пы, каб 

мы да ся рэ дзі ны ста год дзя 

вый шлі на па цяп лен не мак-

сі мум у паў та ра гра ду са.

Экс перт лі чыць, што зме-

ны ў клі ма тыч най сіс тэ ме — 

пра цэс з мно гі мі пе ра мен-

ны мі. Шмат ка жуць пра тое, 

што па цяп лен не ад бы ва ец ца 

за кошт вы кі ду ант ра па ген-

ных га заў у ат мас фе ру. Але 

не вар та за бы ваць, што клі-

мат ва ло дае і на ту раль най 

змен лі вас цю. Усе да лей шыя 

пра гно зы і ацэн кі ўліч ва юць і 

тое, як зме ніц ца ўтры ман не 

пар ні ко вых га заў у ат мас-

фе ры. Ка лі іх бу дзе вель-

мі шмат, та ды на ту раль на, 

вы но сяц ца не спры яль ныя 

пра гно зы — ча ка ец ца да во-

лі вы со кае па вы шэн не тэм-

пе ра ту ры па вет ра. Але ка лі 

су свет ная су поль насць змо-

жа ста бі лі за ваць коль касць 

гэ тых га заў у ат мас фе ры, 

то па зга да ным па ра мет ры 

не ча ка ец ца вы со ка га па вы-

шэн ня тэм пе ра ту ры.

Не ты по вы лі пень
Па клі ма тыч ных ха рак-

та рыс ты ках лі пень — са мы 

цёп лы і віль гот ны ме сяц. 

«Па куль апраўд ва ец ца толь-

кі дру гі пункт. Уліч ва ю чы, 

што пер шыя шэсць ме ся цаў 

бы лі цёп лыя, лі пень ста іць 

не каль кі асоб на. У пер шай 

па ло ве лі пе ня тэм пе ра тур-

ны фон быў ні жэй за клі ма-

тыч ную нор му на 2,6 гра ду-

са», — ад зна чыў на чаль нік 

служ бы ме тэа ра ла гіч ных 

пра гно заў Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра па гід ра ме тэа-

ра ло гіі, кант ро лі ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на-

га ася род дзя Мінп ры ро ды 

Аляк сандр БЯ ГАН СКІ.

Боль шасць дзён у лі пе-

ні бы лі да во лі-та кі пра ха-

лод ныя, не ка то рыя мож на 

на зваць на ват ха лод ны мі. 

Вы клю чэн нем бы ло толь кі 

1 лі пе ня, ка лі ад зна ча ла ся 

га ра чае на двор'е, на мно гіх 

ме тэа стан цы ях у дзён ныя га-

дзі ны тэм пе ра ту ра да сяг ну ла 

плюс 35 гра ду саў і вы шэй, а 

ў Бра гі не слу пок тэр мо мет ра 

пад ня ўся да плюс 36,4 гра ду-

са. За тым уста ля ва лі ся паў-

ноч на-за ход нія па вет ра ныя 

па то кі, якія аб умо ві лі ха лод-

нае на двор'е з даж джа мі. За 

пер шую па ло ву лі пе ня коль-

касць апад каў бы ла бліз кай 

да клі ма тыч най нор мы, яны 

бы лі час тыя і ад зна ча лі ся ва 

ўсёй кра і не.

У трэ цяй дэ ка дзе лі пе ня 

ад бу дзец ца па вы шэн не тэм-

пе ра ту ры па вет ра. Да кан ца 

ме ся ца ў нач ны час бу дзе ў 

ся рэд нім ад 10 да 17 гра ду-

саў вы шэй за нуль, днём — 

ад 21 да 28 гра ду саў, у паўд-

нё ва-за ход ніх ра ё нах слу пок 

тэр мо мет ра ў асоб ныя дні 

мо жа на блі жац ца да плюс 

30 гра ду саў. Пе ры я дыч на 

бу дуць іс ці ка рот ка ча со-

выя на валь ніч ныя даж джы. 

«У пер шыя дні жніў ня так-

са ма бу дзе цёп ла, ча сам 

вель мі цёп ла», — заявіў 

Аляк сандр Бя ган скі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мы не зга рым ад сон ца 
і не па то нем ад даж джу

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ле та па ча ло ся з вель мі 
спя кот на га чэр ве ня 
з ся рэд няй тэм пе ра ту рай 
плюс 21 гра дус (вы шэй 
за нор му на 4,6 гра ду са). 
Та кі га ра чы пер шы 
ме сяц ле та ад зна ча ец ца 
ўпер шы ню з 1945 го да.За апош нія 30 га доў 

у нас у кра і не 
ў па раў на нні з нор май 
1961—1990 га доў, 
якая ўжы ва ец ца 
як апор ная пры ацэн цы 
зна чэн няў зме ны 
клі ма ту, па цяп ле ла 
на 1,3 гра ду са.

Сі ту а цыяСі ту а цыя
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