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ЛЁ ДУ МЕНШ, 
УРА ГА НАЎ БОЛЬШ

Та кiя рэ кор ды ста но вяц ца дрэн-

най тра ды цы яй: 19 з апош нiх 20 га-

доў ува хо дзяць у двац цат ку са мых 

га ра чых, а апош нiя шэсць га доў 

зай ма юць пер шыя шэсць рад коў 

у гэ тым рэй тын гу. Праз не каль кi 

ме ся цаў iх бу дзе сем з ся мi, ка лi 

ўсё бу дзе iс цi так, як iдзе. У гэ тым 

вы пад ку зда гад кi аб тым, што гла-

баль нае па цяп лен не па ска ра ец ца, 

атры ма юць но вае па цвяр джэн не. 

А зна чыць, пла ны пра ду хi лен ня 

клi ма тыч най ка та стро фы, уз год-

не ныя амаль усi мi кра i на мi све ту i 

за ма ца ва ныя ў Па рыж скiм па гад-

нен нi, да вя дзец ца пе ра гля даць. 

Ад нак час для гэ та га як нi ко лi 

ня зруч ны: пан дэ мiя ка ра на вi ру са 

апус кае свет у цяж кi эка на мiч ны 

кры зiс, i за трат ны «зя лё ны» па-

ра дак дня ў мно гiх кра i нах ады хо-

дзiць на дру гi план.

Лi пень 2020-га стаў ад ным з 

трох най га ра чэй шых з 1880 го да: 

тэм пе ра ту ра па верх нi су шы i акi я-

наў ака за ла ся вы шэй шай за ся рэд-

нюю для ХХ ста год дзя на 0,92 °C, 

не да цяг нуў шы ўся го 0,01 гра ду са 

да аб са лют на га рэ кор ду ле таш-

ня га лi пе ня. I тое гэ та ад бы ло ся 

вы ключ на дзя ку ю чы кры ху ха-

лад ней шай, чым звы чай на, зi ме 

ў паў днё вым паў шар'i. Дзе вяць з 

дзе ся цi рэ корд на га ра чых лi пе няў 

пры па лi на апош няе дзе ся цi год-

дзе. Шэсць — на апош нiя шэсць 

га доў.

«Гэ та не тыя рэ кор ды, да якiх 

вар та iмк нуц ца, — за ўва жы ла 

«Бi-бi-сi» Га рэт Рэ дманд Кiнг з 

Су свет на га фон ду дзi кай пры ро-

ды (WWF). — Тра пiч ная спя ко та, 

мо жа, ча сам i пры ем ная жы ха рам 

кра iн на кшталт Вя лi ка бры та нii, але 

на са мрэч яна — яр кi на па мiн пра 

клi ма тыч ны кры зiс на пла не це».

Эк стрэ маль ная га ра чы ня не-

пры ем ная па мно гiх пры чы нах. Па-

пер шае, яна смя рот ная. Па вод ле 

звес так ка ра леў скай ме тэа служ бы 

Бры та нii, апош нiя не каль кi га доў 

спя ко та за бi вае больш лю дзей, 

чым лю быя iн шыя пры род ныя 

ка та клiз мы. Ад па вы шэн ня тэм-

пе ра тур вы сы хае гле ба, а льды 

рас та юць. У мi ну лым ме ся цы арк-

тыч нае ле дзя ное по кры ва бы ло 

на чвэрць мен шае за ся рэд нi па-

каз чык апош нiх 40 га доў i са мае 

ня знач нае за ўвесь час на зi ран няў. 

Паў ноч ны мар скi шлях быў прак-

тыч на цал кам воль ны ад лё ду. Як 

ад зна чае «Бi-бi-сi», ра ней у Арк ты-

цы рас таў ка ва лак лё ду па ме рам 

з Поль шчу. А за апош нiя 45 га доў 

аб' ём аб ле дзя нен ня па мен шыў ся 

на дзве тра цi ны, i та кi мi тэм па мi 

да ся рэ дзi ны ста год дзя мар ско га 

лё ду на Поў на чы не за ста нец ца 

зу сiм. Як ад зна чыў ге не раль ны 

сак ра тар Су свет най ме тэа ра ла-

гiч най ар га нi за цыi (СМА) Пе тэ ры 

Та а лас, «тое, што ад бы ва ец ца ў 

Арк ты цы, не за ста ец ца ў Арк ты-

цы. З-за ўза е ма су вя зяў па лю сы 

ўплы ва юць на клi ма тыч ныя ўмо вы 

ў нi жэй шых шы ро тах, дзе жы вуць 

сот нi мiль ё наў лю дзей».

Па куль ка ля по лю са на ступ-

ствы эк стрэ маль на га па цяп лен ня 

«ўшчыль ня юць» бе лых мядз ведзяў 

i мар жоў, блi жэй да эк ва та ра яны 

ўсклад ня юць жыц цё ма ра хо дам i 

жы ха рам пры бя рэж ных тэ ры то-

рый. Сё ле та се зон ура га наў па-

чаў ся не звы чай на ра на, i ўжо да 

лi пе ня па тро пi ках прай шлося цэ-

лых дзе вяць iмян ных штар моў — 

рэ корд ны па каз чык для ся рэ дзi ны 

ле та.

Моц ныя вят ры ка ля эк ва та ра 

мо гуць свед чыць пра за ра джэн-

не фе но ме на Ла-Нiнья — па нi-

жэн не тэм пе ра тур у Цi хiм акi я не, 

што ра зам з на грэ тай Ат лан ты кай 

абя цае ўдар ны се зон ура га наў-

2020. На цы я наль нае ўпраў лен не 

акi я нiч ных i ат мас фер ных да сле-

да ван няў ЗША (NOAA) прад каз-

вае 19—25 ма гут ных цык ло наў 

за мест звы чай ных 12 i ча кае, што 

7—11 з iх уз моц няц ца да ўра га наў, 

а 3—6 ака жуц ца ў най вы шэй шай 

сту пе нi раз бу раль ны мi.

ПА МIЖ ЗА СУ ХАЙ 
I ПА ВОД КАЙ

Ка лi ад на па ло ва Еў ро пы ў лi пе нi 

зне ма га ла ад спя ко ты i за ба ра ня ла 

па лi ваць са ды са шлан гаў, то дру-

гая ху та ла ся ў пле ды i ад пам поў-

ва ла ва ду з за топ ле ных ага ро даў. 

У Фiн лян дыi лi ло ў два з па ло вай 

ра зы больш за нор му i бы ло ха лад-

ней, чым звы чай на, на 1-2 гра ду сы, 

та ды як Пар ту га лiя пе ра жы ла са мы 

га ра чы лi пень за ўсе 90 га доў на-

зi ран няў, а Фран цыя — з 1959-га. 

Пра гэ та са спа сыл кай на звест кi 

еў ра пей ска га цэнт ра Copernicus 

Climate Change Service (C3S) па-

ве да мi ла «Бi-бi-сi».

Ме на вi та та кi мi «ўзгор ка мi» 

i не бяс печ нае гла баль нае па цяп-

лен не, даў но i ў адзiн го лас па-

пя рэдж ва юць на ву коў цы: рэз кi мi 

пе ра па да мi тэм пе ра ту ры i вiль гот-

нас цi, пры род ны мi ка та клiз ма мi i 

пе ра тва рэн нем уме ра на га клi ма ту 

ў эк стрэ маль ны. На гра ван не пла-

не ты вя дзе да збо яў ва ўстой лi вай 

сiс тэ ме асту джэн ня i цыр ку ля цыi 

ва ды i па вет ра, вы клi кае ўра га-

ны, тра пiч ныя за ле вы, за су ху i 

ма ра зы, на паў ня ючы YouTube i 

«Твi тэр» хро нi ка мi апа ка лiп сi са з 

се рыi «ста ра жы лы не ўзга да юць», 

за ўва жы ла «Бi-бi-сi».

Ад нос ная вiль гот насць па вет-

ра на су шы ў цэ лым на пла не це 

ска ра ча ец ца апош нiя 40 га доў, i 

пры чы най та му не па мян шэн не 

апад каў, а той факт, што па вет ра 

над кан ты нен та мi на гра ва ец ца ўсё 

хут чэй i роз нi ца з тэм пе ра ту рай ка-

ля па верх нi акi я наў па вя лiч ва ец ца, 

ад зна ча юць на ву коў цы. Адхiленнi 

ад нор мы не толь кi па час цi лi ся, 

але i ста лi больш пра цяг лыя. Еў-

ро па па ку туе вось ужо трэ цяе за-

суш лi вае ле та за пар, гэ та ад бi ва-

ец ца на ўра джаi i, ад па вед на, на 

эка но мi цы.

Двух га до вую за су ху Ста-

ры Свет пе ра жыў упер шы ню за 

чвэрць ты ся ча год дзя — гэ та вы-

нi кае з да сле да ван ня, апуб лi ка ва-

на га ў жнiў нi. Пры гэ тым экс пер ты 

ацэнь ва лi толь кi 2018—2019 га ды 

i не ўлiч ва лi за суш лi вы 2020-ы. 

«Iма вер насць паў та рэн ня та ко га 

сцэ на рыя па вя лi чыц ца ў най блi-

жэй шай бу ду чы нi, у асноў ным з-за 

па цяп лен ня, вы клi ка на га дзей нас-

цю ча ла ве ка», — мяр ку юць аў та ры 

на ву ко вай ра бо ты i па пя рэдж ва-

юць, што ка лi нi чо га не ра бiць, то 

ў дру гой па ло ве ста год дзя шмат-

га до вая за су ха бу дзе «на вед ваць» 

Ста ры Свет у сем ра зоў час цей, 

чым ця пер.

У XXI ста год дзi пе ры я ды «абяз-

вод жван ня» ў Еў ро пе па час цi лi ся, 

i ў 2003-м яна пе ра жы ла за су ху 

бiб лей ска га маш та бу, якая зда ра-

ец ца раз на не каль кi ста год дзяў, 

пi шуць ву чо ныя. Ацэн кi эка на мiч-

на га ўро ну пас ля та кiх ка та клiз-

маў — мiль яр ды еў ра. Асноў ныя 

стра ты — ад па мян шэн ня ўра джаю 

i згорт ван ня экс пар ту пра дук таў 

хар ча ван ня.

Вось i сё ле та ЕС са сту пiў пер-

шын ства на су свет ным рын ку 

збож жа вых. Вя ду чы еў ра пей скi 

вы твор ца — Фран цыя — у гэ тым 

се зо не ска ро цiць экс парт удвая, 

i на ват доб ры ўра джай у Поль шчы 

i кра i нах Бал тыi не да зво лiць кам-

пен са ваць та кi пра вал i стра ту до лi 

рын ку. Ра сiя ж, на ад ва рот, прадчу-

вае дру гi най буй ней шы ўра джай 

у су час най гiс то рыi i дзя ку ю чы яму 

вер не са бе су свет нае лi дар ства. 

Ла каль ныя рэ кор ды ўра джай нас-

цi ча ка юц ца ў Ка на дзе i Аў стра-

лii, пры во дзiць Bloomberg ацэн кi 

аме ры кан ска га аграр на га ве дам-

ства.

РЭ КОР ДЫ 
ДА ЛI НЫ СМЕР ЦI

Ана ла гiч ная еў ра пей скай сi-

туа цыя скла ла ся гэ тым ле там i 

па iн шы бок Ат лан ты кi. Паў днё вы 

за хад ЗША вы га рае пад пя ку чым 

сон цам, а цэнт раль ныя шта ты за-

лi вае рэ корд ны мi даж джа мi. Са мы 

яск ра вы прык лад па цяп лен ня i яго 

на ступ стваў чар го вы раз узя ла ся 

пра дэ ман стра ваць Ка лi фор нiя. 

Спа чат ку яна па бi ла ўлас ны тэм пе-

ра тур ны рэ корд — плюс 54,4 гра-

ду са (!) у Да лi не Смер цi. По тым 

ва ўсiм шта це ўпер шы ню за 20 га-

доў па ча лi ся ве ер ныя ад клю чэн нi 

элект рыч нас цi: кан ды цы я не ры i 

ха ла дзiль нi кi пе ра гру зi лi сет ку.

Гу бер на тар Гэ вiн Ньюс па ста вiў 

ад на знач ны ды яг наз: «У Ка лi фор-

нii гэ та да ты чыц ца кож на га, i нi хто 

не мае нi я кiх iлю зiй: усе тут ве да-

юць, што спя ко та ста но вiц ца ўсё 

больш га ра чая, а за су ха — больш 

за суш лi вая. Мы даў но ўсвя до мi лi 

на ступ ствы зме ны клi ма ту».

Асоб ныя мес цi чы вi на ва цяць 

ула ды ў пра валь ным дзярж рэ гу-

ля ван нi энер га сiс тэ мы са ма га на-

се ле на га i ба га та га шта та ЗША. 

Кi раў нiк ка лi фар нiй ска га апе ра та-

ра рын ку элект ра энер гii Сты вен 

Бер бе рык не згод ны. «Пра гноз 

на груз кi на элект ра сет кi ад люст-

роў вае рэа лii зме ны клi ма ту. Ста-

но вiц ца ўсё га ра чэй», — цы туе яго 

FT. Па цвяр джэн не та му — ляс ныя 

па жа ры. Ся рэд няя тэм пе ра ту ра ў 

Ка лi фор нii па вы ша ец ца хут чэй, 

чым на пла не це ў цэ лым, а коль-

касць апад каў ска ра ча ец ца. У вы-

нi ку — па ве лi чэн не пло шчы зга рэ-

лых ля соў на 40 пра цэн таў кож нае 

дзе ся цi год дзе.

Не толь кi ле там, але i ўвесь 

2020-ы ад зна ча лi ся ана ма л ii, якiя 

ўжо ста но вяц ца нор май. У сту-

дзе нi—лi пе нi пла не та на грэ ла ся 

на 1,05 гра ду са вы шэй за ся рэд-

нюю лiч бу — гэ та дру гi вы нiк пас ля 

2016-га, i раз рыў мiк ра ска пiч ны, 

уся го 0,04 гра ду са. I Еў ро па, i Азiя 

па бi лi тэм пе ра тур ныя рэ кор ды. 

Аме ры кан скiя на ву коў цы з NOAA 

праг на зу юць, што гэ ты год увой-

дзе ў пя цёр ку са мых га ра чых за 

ўсю 141-га до вую гiс то рыю на зi-

ран няў, i да пус ка юць пры клад на 

75-пра цэнт ны шанц та го, што ён 

ака жац ца рэ корд ным.

Мо жа зда рыц ца i па-iн ша му, ка-

лi зга да ная Ла-Нiнья ў Цi хiм акiя-

не на бя рэ моц. Ад нак ла каль нае 

па ха ла дан не не зла мае агуль ны 

трэнд, бо ў гэ тым вы пад ку ве цер 

толь кi ча со ва зго нiць цяп ло з па-

верх нi акi я на i па нi зiць асноў ны 

па каз чык ме тэа ра ло гii — тэм пе-

ра ту ру на па верх нi, але не зме нiць 

агуль най коль кас цi энер гii, якая 

вы зна чае клi мат на пла не це.

ЗА БЫ ЛI ПРА АФ РЫ КУ
Каб утай ма ваць па цяп лен не, 

амаль усе кра i ны све ту да мо вi лi-

ся ска ра цiць вы кi ды пар нi ко вых 

га заў у ат мас фе ру ў спро бе ўтры-

маць па вы шэн не тэм пе ра ту ры на 

пла не це ў ме жах паў та ра гра ду саў 

у па раў на ннi з да iн дуст ры яль ным 

уз роў нем. Эко ла гi даў но па пя рэдж-

ва юць, што гэ та га не да стат ко ва, 

асаб лi ва з улi кам вы ха ду ЗША з 

да мо вы.

У га ра чым лi пе нi-2020 на ву-

коў цы пры вя лi но вы ар гу мент. 

Яны пе ра лi чы лi ра ней шыя ма дэ лi 

i прый шлi да вы сно вы, што ры зы ка 

па вы шэн ня тэм пе ра туры пры бя-

гу чым уз роў нi вы кi даў вы шэй шая, 

чым мер ка ва ла ся ра ней. Та му раз-

лiч ваць на на ту раль нае па мян шэн-

не кан цэнт ра цыi вуг ля кiс ла га га зу 

ў ат мас фе ры не вы па дае — трэ ба 

менш «сму ро дзiць не ба».

У ад ва рот ным вы пад ку спя ко та 

бу дзе толь кi на рас таць, прый шлi 

да вы сно вы аў та ры дру гой на ву ко-

вай пуб лi ка цыi гэ та га ана мальна га 

ле та — спе цы я лiс ты бры тан скай 

ка ра леў скай ме тэа служ бы, за сна-

ва най баць кам су час най ме тэа ра-

ло гii Ро бер там Фiц ро ем (пад яго 

кi раў нiц твам амаль 200 га доў та му 

Чарльз Дар вiн ха дзiў у экс пе ды-

цыю на ка раб лi «Бiгль», у вы нi ку 

ча го на ра дзi ла ся тэ о рыя эва лю-

цыi вi даў). Пас ля та го як мi ну лым 

ле там у Бры та нii быў па бi ты тэм-

пе ра тур ны рэ корд i слу пок тэр мо-

мет ра ў Кемб ры джы да поўз да 

38,7 гра ду са Цэль сiя, яны ўзя лi ся 

ма дэ ля ваць бу ду чы ню i прый шлi 

да вы сно вы, што пры за ха ван нi 

ця пе раш нiх вы кi даў у ат мас фе ру 

40-гра дус ная спё ка ў Бры та нii да 

2100-га бу дзе зда рац ца кож ныя 

тры з па ло вай га ды за мест ра ней-

шых 100-300 га доў.

Iх ка ле гi з Окс фард ска га ўнi вер-

сi тэ та, са свай го бо ку, пра па на-

ва лi да ваць эпi зо дам ана маль най 

спяко ты iм ёны (як ура га нам), бо 

яны зда ра юц ца ўсё час цей i за-

бi ва юць знач на больш лю дзей. 

А во ра га вар та ве даць у твар. 

Да гэ тай дум кi яны прый шлi, вы-

свет лiў шы, што са праўд ны маш-

таб бед ства не вя до мы, бо да лё ка 

не ўсё ўлiч ва ец ца. Ад но з са мых 

га ра чых мес цаў пла не ты — Аф ры-

ка — фак тыч на не прад стаў ле на 

ў ба зах да ных эк стрэ маль ных з'яў 

на двор'я, на асно ве якiх да след-

чы кi ро бяць вы сно вы аб хут ка сцi i 

на ступ ствах зме ны клi ма ту.

За апош нiя 120 га доў у ба-

зе з'я вi лi ся ўся го два за пi сы пра 

ана маль ную спя ко ту ў Аф ры цы 

на поў дзень ад Са ха ры, та ды як 

у Еў ро пе та кiх вы пад каў бы ло за-

фiк са ва на аж 83 за 40 га доў (яны 

за бра лi 140 ты сяч жыц цяў). I гэ та 

пры тым, што еў ра пей цы лi чаць 

ана ма лi яй больш за тры днi спё кi 

за пар, та ды як аф ры кан цы не ба-

чаць нi чо га не звы чай на га ў тыд нё-

вых эпi зо дах, а ў 1992 го дзе i зу сiм 

жы лi ў та кiх эк стрэ маль ных умо вах 

цэ лых ча ты ры ме ся цы. У мiж на-

род най ба зе да ных па бед ствах 

EM-DAT за пi саў пра гэ тую па дзею 

ня ма.

У пе ры яд з 2020 да 2024 го да 

прак тыч на ва ўсiх рэ гi ё нах пла не-

ты бу дуць на зi рац ца но выя рэ кор-

ды тэм пе ра тур. Нi вод ны з кан ты-

нен таў не аб мi нуць зме ны, ка жа 

фран цуз скi ву чо ны Па скаль Iу. 

Пры гэ тым у са мых верх нiх шы ро-

тах клi мат ста не больш вiль гот ны, 

а ў ся рэд нiх пе ры я ды за су хi ле там 

бу дуць змя няц ца ўра га на мi зi мой. 

На прык лад, у Фран цыi, згод на з 

роз ны мi ма дэ ля мi клi ма то ла гаў, 

у на ступ ныя дзе ся цi год дзi тэм пе-

ра ту ра +40 °C ста не звы чай най 

рэч чу, а да кан ца ста год дзя мож на 

ча каць пi каў ад +45 °C да +50 °C. 

Не ка то рыя ма дэ лi мяр ку юць да 

+55 °C», як рас ка заў у iн тэр в'ю 

газе це La Voix du Nord на ву ко вец 

Ра бер Ва тар. Гу чыць фан тас тыч-

на, а як усё бу дзе на са мрэч — 

пака жа час.

За хар БУ РАК.

АНА МАЛЬ НАЕ ЛЕ ТА
Ча му па шы ра юц ца пры род ныя ка та клiз мы?

Лi ча ныя днi за ста лi ся да за кан чэн ня ле та. Яно на са мрэч атры-

ма ла ся ана маль нае. Ле та-2020 уста на вi ла не ве ра год ныя тэм-

пе ра тур ныя рэ кор ды, што абя цае пла не це раз бу раль ны се зон 

ура га наў, па жа ры, за су ху i па вод кi. Ад ны кра i ны мле юць ад 

спё кi, дру гiя мок нуць i мерз нуць. Як ад зна чае «Бi-бi-сi», на ву коў-

цы пе ра ка на ны, што ўсё гэ та — чар го вае па цвяр джэн не зме ны 

клi ма ту, i прад каз ва юць 2020-му мес ца ў пя цёр цы са мых га ра-

чых га доў за паў та ра ста год дзя на зi ран няў. Ча му па шы ра юц ца 

пры род ныя ка та клiз мы, што нас ча кае ў да лей шым?


