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Ай чын ныя экс пер ты 

вы зна чы лі, як зме ніц ца 

наш клі мат у най блі жэй шыя 

дзе ся ці год дзі. Пра гэ та 

ідзе га вор ка ў ана лі тыч най 

за піс цы «Аг ра клі ма тыч нае 

за на ван не тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з улі кам зме ны 

клі ма ту». Мы пры во дзім 

зна ка выя вы трым кі з гэ та га 

да сле да ван ня.

НА 2,7 ГРА ДУ СА 
ЦІ НА ВАТ УЖО БОЛЬШ?

З 1989 го да ў нас па чаў ся са-

мы пра цяг лы пе ры яд па цяп лен ня 

за ўвесь час ін стру мен таль ных 

на зі ран няў на пра ця гу апош ніх 

амаль 130 га доў. За гэ ты час ся-

рэд не га да вая тэм пе ра ту ра па вет-

ра ў на шай кра і не на 1,3 гра ду са 

пе ра вы сі ла клі ма тыч ную нор му. 

У 2015 го дзе ся рэд няя га да вая 

тэм пе ра ту ра па вет ра скла ла плюс 

8,5 гра ду са, што на 2,7 гра ду са вы-

шэй за клі ма тыч ную нор му і ста ла-

ся са май вы со кай за ўвесь пе ры яд, 

па чы на ю чы з 1881 го да. У вы ні ку 

па цяп лен ня ад бы ла ся зме на ме-

жаў аг ра клі ма тыч ных зон (аб лас-

цей): Паў ноч ная аг ра клі ма тыч ная 

воб ласць рас па ла ся, а на поўд ні 

Бе ла рус ка га Па лес ся ўтва ры ла ся 

но вая, больш цёп лая аг ра клі ма-

тыч ная воб ласць. Да сле да ван ні 

па каз ва юць, што тэн дэн цыі гэ тых 

змен у на ступ ныя дзе ся ці год дзі за-

ха ва юц ца.

ПА ШЫ РЫ ЛІ СЯ 
ПА СЕ ВЫ СЛА НЕЧ НІ КУ, 
АГА РОД НІН НА ГА ГА РОШ КУ 
І СПАР ЖА ВАЙ ФА СО ЛІ

Экс перт ныя ацэн кі па каз ва юць, 

што ўмо вы на двор'я пры вод зяць 

да зме ны ва ла во га пра дук ту сель-

скай гас па дар кі ў кра і не як мі ні мум 

на 15—20 %. У апош нія 20 га доў 

у кра і не на зі ра ец ца на ступ ная 

эка на міч на знач ная асаб лі васць: 

ся рэд ні ва ла вы збор збож жа пры-

клад на 7—8 млн тон, але ў не спры-

яль ныя па ўмо вах на двор'я га ды 

зні жа ец ца да 5,5—6 млн тон, а ў 

спры яль ныя — да ся гае 9,5 млн 

тон. Спе цы я ліс ты прад каз ва юць 

не па збеж насць пе ра бу до вы ўсіх 

сіс тэм вя дзен ня сель скай гас-

па дар кі ў вы ні ку зру шэн ня зон у 

паў ноч ным на прам ку на знач ныя 

ад лег лас ці. Так, ця пер ажыц цяў ля-

юц ца кан крэт ныя ме ра пры ем ствы 

па адап та цыі сель скай гас па дар кі 

да зме ны клі ма ту. За апош нія га-

ды знач на па вя лі чы лі ся па сяў ныя 

пло шчы ку ку ру зы на зер не. У гас-

па дар ках Брэсц кай і Го мель скай 

аб лас цей ука ра ня ец ца ў вы твор-

часць азі мы яч мень, убор ку яго па-

чы на юць на два-тры тыд ні ра ней 

за ін шыя куль ту ры. Гэ та так са ма 

дзя ку ю чы па ве лі чэн ню су мар ных 

тэм пе ра тур у чэр ве ні—лі пе ні. Уз-

рас лі па сяў ныя пло шчы рап су на 

на сен не. У паў днё вых аб лас цях 

што год пра во дзіц ца па сеў соі (да 

пяці ты сяч га), па шы ры лі ся па се вы 

сла неч ні ку, ага род нін на га га рош-

ку, цук ро вай ку ку ру зы, спар жа вай 

фа со лі.

Асвое на вы рошч ван не ран ніх 

цеп ла люб івых сар тоў буль бы. Пра-

цяг ва юц ца ра бо ты па ства рэн ні 

пра мыс ло вых план та цый ві на гра-

ду, вя дуц ца ра бо ты па па шы рэн ні 

пло шчаў бах ча вых куль тур.

КЛІ МАТ 
ПАД ЧАС ПА ЦЯП ЛЕН НЯ

Упер шы ню зме на ме жаў аг ра-

клі ма тыч ных аб лас цей у вы ні ку 

су час ных змен клі ма ту і з'яў лен не 

но вай аг ра клі ма тыч най воб лас ці 

ад зна ча на ў 2004 го дзе. Цёп лае 

на двор'е ў пе ры я ды ак тыў най ве-

ге та цыі на ступ ных га доў (асаб лі ва 

ана маль на спя кот нае ле та ў 2010, 

2014, 2015 га дах) яшчэ больш 

змя ні лі мя жу аг ра клі ма тыч ных 

аб лас цей і па шы ры лі ме жы но вай 

аг ра клі ма тыч ныя воб лас ці. Яе мя-

жа на Го мель шчы не зру шы ла ся 

на поў нач, асаб лі ва на паў днё вым 

ус хо дзе рэ гі ё на.

Клі мат Бе ла ру сі вы зна ча юць як 

уме ра на кан ты нен таль ны. Ся рэд-

не га да вая тэм пе ра ту ра па вет ра 

скла дае 7,1 гра ду са. Ся рэд не га-

да выя тэм пе ра ту ры змя ня юц ца 

ад плюс 6,4 гра ду са ў Ві цеб скай 

воб лас ці да плюс 7,8 гра ду са ў 

Брэсц кай воб лас ці. Са мы цёп лы 

ме сяц лі пень — 18,9 гра ду са, са мы 

ха лод ны сту дзень — мі нус 3,9 гра-

ду са. Га да вая су ма апад каў скла-

дае 652 мм най боль шая коль касць 

апад каў вы па дае на На ва груд скім 

уз вы шшы — у ся рэд нім 745 мм, 

най мен шая — на за ха дзе кра і ны, 

у Грод не — за год у ся рэд нім вы-

па дае 548 мм апад каў. Ка ля 70 % 

га да вой су мы апад каў пры па дае 

на цёп лы пе ры яд, ка лі ідуць ліў-

не выя даж джы.

Снеж нае по кры ва на тэ ры то рыі 

кра і ны ля жыць ад 64 дзён — на 

паў днё вым за ха дзе і да 115 дзён —

на паў ноч ным ус хо дзе.

ДВА СЦЭ НА РЫІ — 
НІ ВОД НА ГА ПА ХА ЛА ДАН НЯ

Да след чы кі вы ву чы лі не каль кі 

клі ма тыч ных ма дэ ляў, каб спраг-

на за ваць зме ны клі ма ту. Аў та ры 

раз гля да юць два сцэ на рыі: ся рэд-

ня га ант ра па ген на га ра ды я цый-

на га ўздзе ян ня і жорст ка га. Дру гі 

сцэ на рый ацэнь ва ец ца як ма ла-

ве ра год ны.

Пра гно зы, зроб ле ныя на пе ры яд 

2010—2039 га доў, па каз ва юць па-

ве лі чэн не ся рэд не га да вой тэм пе-

ра ту ры па вет ра на адзін гра дус. 

Па вод ле пер ша га сцэ на рыя пра-

гноз ныя ацэн кі аг ра клі ма тыч ных 

па каз чы каў на ступ ныя: па ча так пе-

ры я даў з тэм пе ра ту рай вы шэй за 

10 гра ду саў мож на ча каць вяс ной 

на 3—7 дзён ра ней, а ўво сень яны 

бу дуць за кан чвац ца на 2—6 дзён 

паз ней, што за бяс пе чыць па ве лі-

чэн не пра цяг лас ці ве ге та цый на га 

пе ры я ду амаль на два тыд ні.

Больш за тое, пра цяг ласць цёп-

ла га пе ры я ду з су май тэм пе ра тур 

па вет ра вы шэй за нуль да 2041—

2060 га доў у ся рэд нім узрас це 

на 35 дзён і бу дзе ва гац ца ад 280 

да 310 дзён. «А на край нім паў-

днё вым за ха дзе ў ра ё не Брэс та 

ся рэд няя пра цяг ласць та ко га пе-

ры я ду скла дзе 365 дзён, гэ та зна-

чыць зі мы не бу дзе», — ска за на ў 

да ку мен це. Ся рэд нія тэм пе ра ту ры 

ў роз ныя по ры го да вы рас туць на 

1,6—2,4 гра ду са. Ча ка ец ца ня знач-

нае па ве лі чэн не коль кас ці апад каў 

во сен ню і зі мой. Увес ну і ўлет ку іх 

коль касць прак тыч на не зме ніц ца, 

але ўвіль гат нен не сель гас куль тур 

ле там зні зіц ца з-за па вы шэн ня 

тэм пе ра ту ры па вет ра.

Жорст кі сцэ на рый пра ду гледж-

вае па ве лі чэн не цёп ла га пе ры я ду 

з су май тэм пе ра тур па вет ра вы-

шэй за нуль да 2041—2060 га доў 

на 54 дні. Ся рэд нія тэм пе ра ту ры 

ў роз ныя по ры го да вы рас туць на 

2,3—3,1 гра ду са. У гэ тым вы пад-

ку ле там з-за вы со кіх тэм пе ра тур 

і не да хо пу віль га ці за суш лі васць 

тэ ры то рыі бу дзе ўзрас таць, што 

за па тра буе ўня сен ня змен у тэх-

на ло гіі вы рошч ван ня шэ ра гу сель-

гас куль тур.

У на ступ ныя дзе ся ці год дзі ў 

краі  не ча ка юц ца но выя зме ны ме-

жаў аг ра клі ма тыч ных зон. «Цэнт-

раль ная аг ра клі ма тыч ная воб-

ласць да 2030 го да фак тыч на рас-

па дзец ца, а яе мес ца зой ме бы лая 

паўд нё вая воб ласць. Пры гэ тым 

прак тыч на на ўсёй тэ ры то рыі кра-

і ны маг чы ма бу дзе вы рошч ван не 

ку ку ру зы на зер не, сла неч ні ку. 

Но вая аг ра клі ма тыч ная воб ласць 

пра су не цца да лё ка на поў нач і зой-

ме мес ца паўд нё вай, а на поўд ні 

кра і ны з'я вяц ца яшчэ больш цёп-

лыя аг ра клі ма тыч ныя воб лас ці.

ПЛЮ СОЎ БОЛЬШ, 
ЧЫМ МІ НУ САЎ

У цэ лым у шэ ра гу ра ё наў на 

тэ ры то рыі кра і ны мо гуць склас-

ці ся больш спры яль ныя ўмо вы 

для сель скай гас па дар кі (у пры-

ват нас ці, рас лі на вод ства) па па-

каз чы ках за бяс пе ча нас ці цяп лом. 

Пра цяг нец ца па ляп шэн не ўмоў пе-

ра зі моў кі азі мых куль тур, больш 

ран ні на ды ход вяс но вых пра цэ саў 

і тэр мі наў сяў бы яра вых куль тур; 

па ска рэн не вы спя ван ня збож жа-

вых куль тур і тэр мі наў іх убор кі. 

Рост пра дук цый нас ці сель ска гас-

па дар чай вы твор час ці мо жа быць 

за бяс пе ча ны за кошт ука ра нен ня 

і па шы рэн ня па се ваў больш цеп-

ла лю бі вых і больш ура джай ных 

куль тур, та кіх як ку ку ру за на зер-

не, сла неч ні ку, бу ра коў, больш 

цеп ла лю бі вых кар ма вых (соі, лю-

цэр ны і інш.) Па се вы па ржы шча-

вых куль тур ума цу юць кар ма вую 

ба зу жы вё ла га доў лі.

У той жа час ча ка ец ца па гар-

шэн не па каз чы каў віль га це за-

бяс пе ча нас ці гле бы, па вы шэн не 

ры зы кі за сух. Гэ тыя, а так са ма 

ін шыя фак та ры (не га тыў нае 

ўздзе ян не вы со кіх тэм пе ра тур, 

рас паў сюдж ван не шкод ні каў і 

ін ва зій ных ві даў, ры зы ка па во-

дак, па жа раў і г. д.) мо гуць стаць 

сур' ёз ны мі аб ме жа ва льн ымі фак-

та ра мі для вы ка ры стан ня но вых 

маг чы мас цяў.

У да лей шым ме жы аг ра клі ма-

тыч ных зон па він ны ўдак лад няц ца 

не ра дзей ад на го ра зу за дзе ся ці-

год дзе, лі чаць спе цы я ліс ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

 У тэ му
Ва Укра і не праг на зу юць зі мы без сне гу

Пра гэ та па ве да міў ды рэк тар Укргід ра мет цэнт ра Мі ка лай Куль-

бі да.

«У Кі е ве ў сту дзе ні ся рэд няя тэм пе ра ту ра за апош нія 20 га доў па вя-

лі чы ла ся на 2,4 гра ду са. Ка лі праз 20 га доў яна вы рас це на столь кі ж, 

то ў са мы ха лод ны ме сяц го да ся рэд няя тэм пе ра ту ра бу дзе скла даць 

толь кі мі нус 1,5 гра ду са.

Гэ та зна чыць, у боль шас ці дзён сту дзе ня бу дзе плю са вая тэм пе ра-

ту ра і апад каў прак тыч на не бу дзе. На фо не па вы шэн ня тэм пе ра тур-

на га рэ жы му праз 20—30 га доў ва Укра і не мо жа на огул не вы па даць 

снег», — ска заў ён.

НА ПОЎД НІ ПА ЛЕС СЯ 
Ў ХУТКІМ ЧАСЕ ЗІ МЫ НЕ БУ ДЗЕ

Та кія пра гно зы на бу ду чыя дзе ся ці год дзі да юць бе ла рус кія ме тэа ро ла гі

Пра цяг ласць цёп ла га 
пе ры я ду з су май тэм пе ра тур 
па вет ра вы шэй за нуль да 
2041—2060 га доў у ся рэд нім 
узрас це на 35 дзён і бу дзе 
ва гац ца ад 280 да 310 дзён. 
«А на край нім паў днё вым 
за ха дзе ў ра ё не Брэс та 
ся рэд няя пра цяг ласць та ко га 
пе ры я ду скла дзе 365 дзён, 
гэ та зна чыць зі мы не бу дзе».

Вяс ной у Ле нін скім ра ё не ста лі цы, не да лё ка ад Ло-

шыц ка га пар ку, ад кры лі экас цеж ку «Го рад пту шак». 

А ця пер по бач з ёй з'я ві ла ся яшчэ ад на — «Ся рэб-

ра ны Лог». Но вы «зя лё ны» марш рут пра цяг лас цю 

ў 800 метраў аб ста ля ва лі аду ка цый ны мі стэн да мі 

і спе цы яль ны мі «кі шэ ня мі» з лаў ка мі.

Ува ход на экас цеж ку — на пе ра ся чэн ні ву ліц Пля ха-

на ва і Яку ба ва, па чы на ец ца ён з на зі раль най пля цоў кі. 

Да лей марш рут па дзе ле ны на дзве част кі — пе ша ход ную і 

веласіпедную. Мяр ку ец ца, што хут ка тут бу дуць пра хо дзіць 

эк скур сіі як для школь ні каў, так і для да рос лых. Для гэ та-

га на сцеж цы ўста ноў ле на дзевяць тэ ма тыч ных стэн даў з 

ін фар ма цы яй пра мяс цо вую фло ру і фаў ну, а так са ма пра 

не ка то рыя эка ла гіч ныя праб ле мы, на прык лад, ін ва зій ныя 

ві ды ці ляс ныя па жа ры.

Па сло вах стар шы ні Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Сяр гея МАС ЛЯ КА, экас цеж кі пла ну ец ца ад крыць у кож-

ным ра ё не ста лі цы, каб ні хто з жы ха роў не быў аб дзе ле ны 

зя лё ны мі зо на мі. Ле нін скі ра ён у гэ тым пла не ўжо стаў уні-

каль ны: уся го за год тут з'я ві ла ся аж но дзве экас цеж кі.

— Ідэя ства рыць та кія «зя лё ныя» марш ру ты ў го ра дзе 

з'я ві ла ся ўжо даў но. Неш та па доб нае бы ло зроб ле на ў 

2010 го дзе ў Цэнт раль ным ра ё не Мін ска по бач з за каз ні-

кам «Ле бя дзі ны». У 2016-м гэ ту сцеж ку рэ кан стру я ва лі, і 

ў тым жа го дзе з'я ві ла ся яшчэ ад на — у Ка мен най Гор цы. 

Мы ўба чы лі, што жы ха рам экас цеж кі па да ба юц ца, та му 

фак тыч на ўклю чы лі іх у пра гра му доб ра ўпа рад ка ван ня 

го ра да, — пад крэс ліў Сяр гей Мас ляк.

І да даў, што экас цеж кі сён ня — аб' ект не толь кі рэ крэ а-

цый ны, але і аду ка цый ны, і ў ней кім сэн се на ват ду хоў ны. 

Яны па він ны ву чыць лю дзей зда ро вым зно сі нам з пры ро дай 

і на гад ваць, коль кі по бач пры га жос ці. Гэ та вель мі важ на 

для га рад скіх жы ха роў, асаб лі ва тых, якія рэд ка бы ва юць 

у ле се ці вёс цы.

Кі раў нік ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Пётр ШОС ТАК 

ад зна чыў, што з ад крыц цём но вай экас цеж кі ра бо та толь кі 

па чы на ец ца.

— Мы ста ра ем ся пры слу хоў вац ца да жы ха роў. Сён ня 

лю дзі хо чуць ба чыць тут, на прык лад, яшчэ дзі ця чую пля цоў-

ку, і мы яе за пла на ва лі. Але, хут чэй за ўсё, уз нік нуць праб-

ле мы са смец цем. Ця пер за чыс ці ню на тэ ры то рыі ад каз вае 

«Зе лян буд», тым не менш ад нас усіх за ле жыць, як бу дзе 

вы гля даць сцеж ка праз не каль кі га доў, — пад крэс ліў ён.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Фо та аў та ра
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МІНСК ПА ЗЕ ЛЯ НЕЎ! У ста лі цы ад кры ла ся 
дзя вя тая экас цеж ка


