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ПРА ГНОЗ — СПРА ВА 
ШМАТ ФАК ТАР НАЯ

Каб зра біць дак лад ны пра гноз 

на двор'я, спе цы я ліс ты па він ны 

ўліч ваць вя лі кі на бор умоў. Так, 

сі ноп ты кі Бел гід ра ме та ў круг ла-

су тач ным рэ жы ме ана лі зу юць, як 

змя ня юц ца роз ныя ха рак та рыс ты-

кі ат мас фе ры, раз ві ва юц ца ат мас-

фер ныя пра цэ сы, а так са ма фак-

та ры, якія ўплы ва юць на на двор'е. 

Ся род та кіх фак та раў тэм пе ра ту ра 

па вет ра, ат мас фер ны ціск, віль гот-

насць, хут касць і на пра мак вет ру, 

пе ра нос па вет ра ных мас з су меж-

ных тэ ры то рый, іх стан, траек то-

рыя і хут касць пе ра соў ван ня, 

асаб лі вас ці мяс цо ва га рэ лье фу, 

на яў насць буй ных ва да ёмаў, ля-

сіс тасць тэ ры то рыі, уплыў буй ных 

пра мыс ло вых цэнт раў.

Усе гэ тыя да ныя вы ка рыс тоў-

ва юц ца для пад рых тоў кі роз ных 

ві даў пра гно заў — як агуль на га ка-

ры стан ня, так і спе цы я лі за ва ных. 

Пра гно зы на двор'я агуль на га ка-

ры стан ня не ма юць вы зна ча най 

спе цы фі кі, пры зна ча ны для за бес-

пя чэн ня ор га наў ула ды, уз бро е ных 

сіл, мі ніс тэр стваў і на сель ніц тва. 

Спе цы я лі за ва ныя ж пра гно зы 

скла да юц ца для асоб ных га лін на-

род най гас па дар кі (гра ма дзян скай 

авія цыі, сель скай гас па дар кі, чы-

гу нач на га і аў та ма біль на га транс-

пар ту і да т. п.) з улі кам спе цы фі кі 

іх дзей нас ці.

Ня гле дзя чы на ад роз нен ні, най-

больш важ ным і ад чу валь ным і для 

жы ха роў кра і ны, і для га лін эка но-

мі кі з'яў ля ец ца дак лад насць пра-

гно заў вы па дзен ня апад каў.

НА ЎЗВЫШ ШАХ ЛЬЕ, 
У НІ ЗІ НАХ СУ ШЫЦЬ?

— Тэ ры то рыя на шай кра і ны 

раз ме шча на ў зо не да стат ко ва га 

ўвіль гат нен ня, — рас каз вае на-

чаль нік Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра ды я цый на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Ра ман ЛА БАЗ НАЎ. — Геа-

гра фіч нае ста но ві шча Бе ла ру сі аб-

умоў лі вае ха рак тэр нае для ўме ра-

ных шы рот паў ноч на га паў шар'я 

ак тыў нае раз віц цё цык ла ніч ных 

пра цэ саў і пе ра важ ны за ход ні пе-

ра нос віль гот ных па вет ра ных мас 

з Ат лан ты кі. У год у ся рэд нім па 

краі не вы па дае 650 мм апад каў. 

Інакш ка жу чы, за год на адзін квад-

рат ны метр па верх ні вы лі ва ец ца 

650 літ раў ва ды. Пры гэ тым 54 % 

(350 мм) з га да вой коль кас ці апад-

каў пры хо дзіц ца на пяць цёп лых 

ме ся цаў — з мая да ве рас ня. Але 

апад кі па тэ ры то рыі кра і ны рас паў-

сюдж ва юц ца не раў на мер на.

Так, най больш час та даж джы 

вы па да юць на за ход ніх ус кра і нах 

уз вы шшаў, якія ля жаць на шля ху 

пе ра важ на га за ход ня га пе ра но су 

па вет ра ных мас. 380 мм апад каў і 

больш ад зна ча ец ца ў ра ё не На ва-

груд ска га ўзвыш ша і Свян цян скай 

гра ды, а так са ма па блі зу ме тэа стан-

цыі «Жыт ка ві чы». У апош нім вы пад-

ку мак сі му мы па коль кас ці апад каў 

звя за ныя з вы со кім мяс цо вым вы-

па рэ ннем з аб вод не ных тэ ры то рый 

(азё раў, ба лот), а так са ма вя лі кай 

ля сіс тас цю мяс цо вас ці — гэ та спры-

яе да дат ко ва му раз віц цю воб лач-

нас ці і, як след ства, вы па дзен ню 

боль шай коль кас ці апад каў.

Мі ні мум жа апад каў (320 мм і 

менш) на зі ра ец ца на тэ ры то рыі 

Пры дняп роў скай ні зі ны. Тут, як і 

ў цэ лым ва Ус ход няй Еў ро пе, ад-

зна ча ец ца агуль ная тэн дэн цыя да 

па мян шэн ня апад каў у паўд нё ва-

ўсход нім на прам ку. На ас тат няй 

тэ ры то рыі рэ жым увіль гат нен ня 

бліз кі да нор мы.

ЛІ ВЕНЬ... З-ЗА МЯ ЖЫ
Па ўмо вах утва рэн ня спе цы я-

ліс ты па дзя ля юць апад кі на два 

ты пы: фран таль ныя, якія ўтва ра-

юц ца пры пра хо джан ні ат мас фер-

ных фран тоў, і ўнут ры ма са выя — 

пры раз віц ці ад най мен най воб лач-

нас ці ў вы ні ку ін тэн сіў на га на грэ ву 

зям ной па верх ні.

— Вы па дзен не эк стрэ маль най 

коль кас ці апад каў ле там час цей 

за ўсё звя за на з пра хо джан нем 

ак тыў ных фран тоў паў днё вых 

цык ло наў, — ка жа Ра ман Ла баз-

наў. — Моц ныя ла каль ныя ліў не-

выя даж джы зда ра юц ца, ка лі да 

нас з Чор на га ці Між зем на га мо раў 

па сту па юць га ра чыя тра піч ныя па-

вет ра ныя ма сы з ма гут най ку ча ва-

даж джа вой воб лач нас цю.

Апад кі, якія ўтва ра юц ца ва 

ўнут ры ма са вай воб лач нас ці, ма-

юць пе ра важ на ліў не вы ха рак тар. 

У асоб ных вы пад ках яны да ся га-

юць кры тэ рыю не бяс печ ных з'яў 

(моц ны лі вень — з коль кас цю 

апад каў 30 мм за га дзі ну, вель мі 

моц ны дождж — 50 мм не больш 

чым за 12 га дзін), вы па да юць рап-

там (жыц цё вы цыкл на валь ніч на га 

воб ла ка, як пра ві ла, не пе ра вы шае 

трох га дзін). Та кія апад кі пры вя-

за ны га лоў ным чы нам да ўзвыш-

шаў (На ва груд ская, Мін ская, Ар-

шан ская, Ві цеб ская, Га ра доц кая, 

Свян цян ская гра ды) і да тэ ры то-

рый з вы со кай ля сіс тас цю і за ба-

ло ча нас цю (Па лес кая і По лац кая 

ні зі ны). Пры гэ тым з-за не вя лі ка га 

дыя мет ра ўнут ры ма са вай воб лач-

нас ці і ла каль на га ўтва рэн ня яны 

вы па да юць ача га мі.

СПЁ КА З ПОЎД НЯ — 
ЧА КАЙ КА ТА КЛІЗ МАЎ

Ня гле дзя чы на агуль ную тэн-

дэн цыю па ве лі чэн ня апад каў па 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, за апош нія 

пяць га доў (2014—2018 га ды) у 

цёп лы пе ры яд го да спе цы я ліс ты 

ад зна ча юць іх па мян шэн не ў ся-

рэд нім па кра і не на 10 % — з мая 

да ве рас ня коль касць апад каў па 

кра і не скла ла 320 мм, ці 90,5 % 

нор мы. Асаб лі ва моц на пра цэс 

за кра нуў Го мель скую воб ласць, 

дзе за гэ ты пе ры яд вы па ла толь кі 

86,5 % нор мы.

— Пры гэ тым на фо не па мян-

шэн ня апад каў пра цяг вае рас ці 

тэм пе ра ту ра па вет ра, — ад зна чае 

Ра ман Ла баз наў. — За пяць га доў 

у цёп лы пе ры яд го да яна бы ла вы-

шэй за нор му на 1,2 °С. Спа лу чэн-

не на зва ных умоў пры вя ло да та го, 

што ў апош няе пя ці год дзе што год 

уз ні ка юць за су хі.

Пры чы ны сі ту а цыі спе цы я ліс-

ты звяз ва юць з па слаб лен нем за-

ход ня га пе ра но су і ўзмац нен нем 

па ступ лен ня на тэ ры то рыю Бе ла-

ру сі га ра ча га па вет ра тра піч на га 

па хо джан ня з паўд нё ва г а за ха ду 

Еў ро пы, што ад бы ва ла ся і сё ле та. 

У маі і чэр ве ні за мест звы чай на га 

за ход ня га пе ра но су па вет ра ных 

мас з Ат лан ты кі на тэ ры то рыю 

на шай кра і ны па сту па ла вель мі 

цёп лае па вет ра з поўд ня Еў ро-

пы, якое ўтрым лі ва ла вель мі ма-

ла віль га ці. У вы ні ку пе ра ва жа ла 

вель мі га ра чае на двор'е з пе ра-

важ ным вы па дзен нем унут ры ма-

са вых апад каў.

— Ся рэд няя тэм пе ра ту ра па-

вет ра ў маі бы ла на 1,0—1,5 °С 

вы шэй за нор му, а чэр вень ака заў-

ся на 4—5 °С вы шэй у па раў на нні 

з нор май за апош нія 75 га доў, — 

тлу ма чыць спе цы я ліст. — На фо-

не цёп ла га мая і га ра ча га чэр ве ня 

вы лу ча ец ца пер шая па ло ва лі пе ня 

з ся рэд ня су тач ны мі тэм пе ра ту ра мі 

па вет ра на 2—3 °С ні жэй за нор му. 

І толь кі днём 1 лі пе ня бы ла ад зна-

ча на са мая вы со кая тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў гэ тым го дзе — +36,4 °С 

на стан цыі Бра гін.

За май — пер шую па ло ву лі пе ня 

най боль шая коль касць апад каў — 

200 мм і больш (1—1,5 нор мы за 

гэ ты пе ры яд) — ад зна ча на па паў-

днё вым за ха дзе і паў ноч ным ус хо-

дзе кра і ны (Брэсц кая і Ві цеб ская 

воб лас ці). На ас тат няй тэ ры то рыі 

ад зна ча ла ся нор ма ці на ват менш 

нор мы апад каў. Най менш увіль гот-

не най (80 % нор мы і менш) ака за-

ла ся боль шая част ка Гро дзен скай, 

Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. 

Са мы вя лі кі не да бор апад каў быў 

у чэр ве ні, ка лі ў ся рэд нім па кра і не 

вы па ла 55 % ме сяч най нор мы.

ДА РОЖ НАЯ КАР ТА 
ДЛЯ СІ НОП ТЫ КАЎ

— У па чат ку ле та 2019 го да ў 

Бе ла ру сі скла ла ся не ха рак тэр ная 

для на шай кра і ны сі нап тыч ная сі-

ту а цыя — вель мі га ра чае на двор'е 

з дэ фі цы там апад каў, — ка жа клі-

ма то лаг, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі 

Ула дзі мір ЛО ГІ НАЎ. — Та кія пра-

цэ сы скла да на спраг на за ваць з-за 

ма гут на га вы пад ко ва га склад ні-

ка. Пра цэс фар мі ра ван ня апад каў 

пра хо дзіў пры вель мі вы со кіх тэм-

пе ра ту рах. Для та кой сі нап тыч най 

сі ту а цыі ла каль ныя ліў не выя даж-

джы на ват над раў нін ны мі тэ ры-

то ры я мі вы па да юць вель мі не раў-

на мер на, што знач на ўсклад няе 

праг на за ван не — дзе вы па дуць 

апад кі і ў якой коль кас ці.

Па сло вах клі ма то ла га, у та кой 

сі ту а цыі для сі ноп ты ка важ на ка-

рыс тац ца да ны мі ме тэа ра ла гіч ных 

ра дыё ла ка та раў і спа да рож ні ка вы-

мі здым ка мі, якія ў рэ жы ме рэ аль-

на га ча су да зва ля юць ад соч ваць 

сі нап тыч ную сі ту а цыю і пры маць 

ра шэн ні аб рас пра цоў цы штар ма-

вых па пя рэдж ван няў.

Каб пра гноз та кіх не ха рак тэр-

ных для кра і ны сі нап тыч ных пра цэ-

саў ста на віў ся больш дак лад ным, 

не аб ход на па ста ян на ўдас ка наль-

ваць на ву ко ва-тэх ніч ную ба зу Бел-

гід ра ме та, упэў не ны спе цы я ліст.

На чаль нік упраў лен ня ўздзе-

ян няў на ат мас фер нае па вет ра, 

зме ны клі ма ту і экс пер ты зы 

Мінп ры ро ды На тал ля АЛЕЙ НІ КА-

ВА рас ка за ла, што Мі ніс тэр ствам 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя за цвер джа ны 

план ме ра пры ем стваў («да рож ная 

кар та») па ўдас ка на лен ні праг-

на за ван ня на двор'я на ка рот ка-

тэр мі но вую і ся рэд не тэр мі но вую 

перс пек ты вы на 2018—2020 га ды. 

У ад па вед нас ці з ім пра ду гле джа на 

па шы рэн не сет кі на зі ран няў Бел-

гід ра ме та да 61 аў та ма тыч най ме-

тэа ра ла гіч най стан цыі (на па ча так 

лі пе ня іх дзей ні ча ла 53 са сту пен ню 

аў та ма ты за цыі 81 %), бу даў ніц тва і 

ўвод у экс плу а та цыю ме тэа ра ла гіч-

ных ра дыё ла ка та раў у аэ ра пор тах 

Ві цеб ска, Грод на і Брэс та, а так са-

ма ма дэр ні за цыя сіс тэм пе ра да чы 

і апра цоў кі ін фар ма цыі.

Па ве лі чэн не коль кас ці пунк таў 

на зі ран няў за кошт уста ноў кі аў-

та ма тыч ных стан цый да зво ліць 

са чыць за зме най умоў на двор'я 

прак тыч на ў рэ жы ме рэ аль на га ча-

су. Пла ну ец ца так са ма ства рыць 

адзі нае по ле ра дыё ла ка цый ных 

на зі ран няў для ўсёй тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з уклю чэн нем да ных на-

зі ран няў на тэ ры то ры ях су меж ных 

дзяр жаў.

— Не аб ход на так са ма ўма цоў-

ваць на ву ко вы па тэн цы ял гід ра-

ме тэа ра ла гіч най га лі ны, — упэў-

не ны Ра ман Ла баз наў. — Гэ та 

ў вы ні ку да па мо жа ства рэн ню 

больш дас ка на лых праг нас тыч ных 

ма дэ ляў — з улі кам ты пу ат мас-

фер най цыр ку ля цыі, се зо на го да 

і пад сці ла ю чай па верх ні. Вель мі 

важ на ўліч ваць і за меж ны до свед 

прад стаў лен ня праг нас тыч най ін-

фар ма цыі спа жыў цу і эфек тыў на-

га вы ка ры стан ня гэ тых да ных пры 

вя дзен ні паў ся дзён най гас па дар-

чай дзей нас ці.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Без ліч сце жак бы ло ў жыц ці,

Але ў па мя ці, ні бы сён ня,

Ба чу тую, ў зя лё ным су тон ні,

Дзе мне вы зна чыў лёс іс ці.

Я вяр та ю ся зноў шу каць

След па кі ну ты 

ў рос ных тра вах,

Ды пад ша та мі 

но вай дуб ра вы

Даў ніх сце жак ужо не ві даць.

Але з да ле чы, праз га ды

Пры ля це ла у за сень 

даж джын ка —

Мо рас ка жа, 

дзе тая сця жын ка

Пры ха ва ла ся на заўж ды.

СЮР ПРЫ ЗЫ НА ДВОР'Я
У год у ся рэд нім па кра і не 
вы па дае 650 мм апад каў. 
Інакш ка жу чы, за год на адзін 
квад рат ны метр па верх ні 
вы лі ва ец ца 650 літ раў ва ды.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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