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За ле ва ў Су ха ра ве, 
ля вак за ла — 
сон ца

Мі ну лы год і ана маль на мяк кі 

зі мо вы се зон па каз ва юць, што клі-

мат ужо змя ніў ся, пры чым паў сюд-

на. Ва ўсіх пунк тах зям но га ша ра 

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

вы сі ла ся на 1,1 гра ду са, у Бе ла-

ру сі — на 1,3 гра ду са. «Але гэ та 

не свед чыць аб тым, што 2020-ы 

бу дзе дак лад на та кі ж ана маль на 

га ра чы», — лі чыць спе цы я ліст.

Па сло вах прад стаў ні ка рэс пуб-

лі кан ска га Гід ра ме тэа цэнт ра, гла-

баль ныя зме ны клі ма ту ў пер шую 

чар гу ад бі ва юц ца на эк стрэ маль-

нас ці з'яў. На прык лад, моц ныя 

даж джы ня рэд ка но сяць ла каль-

ны ха рак тар: ча сам на тэ ры то рыі 

вя лі ка га го ра да дзесь ці мо гуць іс ці 

апад кі, а дзесь ці яны ад сут ні ча юць. 

У су вя зі з гэ тым бы ло ўста ноў ле на 

шэсць ме тэа ра ла гіч ных стан цый 

у Мін ску.

«Гэ та пер шы этап вы ву чэн ня 

клі ма ту га ра доў — за бес пя чэн не 

ін фар ма цы яй, — ка жа Свят ла на 

Кузь міч. — Ця пер аў та ма тыч ныя 

стан цыі ўста ля ва ныя на ву лі цах 

Баб руй скай, Ці мі ра зе ва, Ра ды яль-

най, Кар жа неў ска га, Ша ран го ві ча 

і Баг да но ві ча. Пер шыя на зі ран ні 

па каз ва юць, што ў роз ных ра ё нах 

го ра да ад роз ні ва ец ца на ват тэм-

пе ра ту ра, не ка жу чы ўжо пра ас-

тат нія па ра мет ры».

Дак лад насць 
штар ма вых 
па пя рэ джан няў

Акра мя та го, сё ле та Бел гід ра-

мет пра цяг не ра бо ту па па шы рэн ні 

се так на зі ран ня. «Пос пех лю бой 

служ бы за ле жыць ад яе тэх ніч най 

асна шча нас ці, а вы зна чэн не на-

двор'я — гэ та най скла да ней шая 

тэх ніч ная за да ча», — кан ста та ва-

ла на мес нік на чаль ні ка служ бы. 

Ме на ві та та му за апош нія га ды 

Бел гід ра мет знач на ма дэр ні за-

ваў ся.

«У 2017 го дзе мы рас пра ца ва лі 

да рож ную кар ту, у якой пра пі са-

лі свае па трэ бы на най блі жэй шую 

перс пек ты ву. Пра ве дзе ны та ды 

ана ліз па ка заў, што для скла дан-

ня доб ра га пра гно зу іс ну ю чай сет кі 

не да стат ко ва, нам не аб ход на яе 

па шы раць», — рас каз вае Свят-

ла на Кузь міч. У цэ лым у Бе ла ру сі 

за раз ёсць 67 пунк таў на зі ран ня 

за на двор' ем. Ле тась ме тэа стан-

цыі з'я ві лі ся ў Са лі гор ску, Грод не 

і Лель чы цах. Сё ле та іх за пла на-

ва на ўста на віць у Іўі і На ва сёл ках 

Гро дзен скай, Коб ры не і Ма ла ры це 

Брэсц кай, Пле шча ні цах Мін скай, 

Ра со нах Ві цеб скай і Вя лі кім Меж ні-

ку Ма гі лёў скай аб лас цей, а так са-

ма ў аг ра га рад ку Са ма хва ла ві чы 

ў Мін скім ра ё не.

Яшчэ адзін кі ру нак раз віц ця 

Бел гід ра ме та — па ве лі чэн не сет-

кі ра дыё ла ка та раў. Да 2019 го да, 

па сло вах спе цы я ліс та, ла ка та ры 

пра ца ва лі ў Мін ску, Го ме лі і Брэс-

це. Ле тась ра дыё ла ка тар з'я віў ся 

ў Ві цеб ску, а сё ле та — у Грод не. 

У Брэс це ця пер ма дэр ні зу юць ла-

ка тар, які пра цуе з кан ца 80-х га-

доў мі ну ла га ста год дзя. Та кім чы-

нам, у кра і не бу дуць дзей ні чаць 

аб' яд на ныя ў адзі ную сіс тэ му пяць 

ра дыё ла ка та раў.

Ра сій скія ка ле гі рас пра ца ва лі па 

ўзгад нен ні з Бел гід ра ме там пра ект 

спе цы яль на га пра грам на га за бес-

пя чэн ня па аб ме не ін фар ма цы яй 

ме тэа ра ла гіч ных ра дыё ла ка цый-

ных на зі ран няў па між Рас гід ра ме-

там і Бел гід ра ме там. Пра ве дзе на 

ацэн ка дак лад нас ці ідэн ты фі ка цыі 

не бяс печ ных гід ра ме тэа ра ла гіч-

ных з'яў на двор'я. Ра дыё ла ка цыя 

пры зна ча на для ка рот ка тэр мі но-

вых пра гно заў на най блі жэй шыя 

шэсць га дзін. Не бяс печ ныя з'я вы 

мо гуць уз ні каць вель мі хут ка, пра-

цяг ласць у іх ка рот кая. Іх праг на-

за ван не ўсклад не на, бо звя за на з 

не аб ход нас цю ўлі чыць усе фі зіч-

ныя пра цэ сы, якія пра хо дзяць у ат-

мас фе ры. А ра дыё ла ка цыя да зва-

ляе кож ныя 15 хві лін ба чыць зме ну 

аб ста ноў кі ў ат мас фе ры.

Акра мя гэ та га, у рам ках раз-

віц ця су пра цоў ніц тва з ме тэа ра-

ла гіч ны мі служ ба мі ін шых кра ін 

Бел гід ра мет атры маў до ступ да 

ін фар ма цыі з ра да раў Поль шчы, 

Укра і ны, Ра сіі і Пры бал ты кі. Гэ та 

да зва ляе ў рэ жы ме ан лайн вы яў-

ляць і су пра ва джаць не бяс печ ныя 

ат мас фер ныя з'я вы на тэ ры то рыі 

су меж ных дзяр жаў.

За зір нуць на пе рад 
на 10 су так

Ай чын ная ме тэа служ ба вя дзе 

ра бо ту па за клю чэн ні лі цэн зій на га 

па гад нен ня з Еў ра пей скім цэнт рам 

ся рэд не тэр мі но вых пра гно заў на-

двор'я, што да зво ліць па вя лі чыць 

свое ча со васць пра гно заў да 10 су-

так. «Ця пер у нас мак сі маль ны па-

каз чык скла дае шэсць су так», — 

па ве да міў 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 

Аляк сандр БЯ ГАН СКІ. Так са ма ў 

рэс пуб лі кан скім цэнт ры пра цу юць 

над удас ка на лен нем ужо іс ну ю чых 

ме та даў праг на за ван ня.

У пры ват нас ці, асва ен не ра дыё-

ла ка цый ных звес так да зва ляе раз-

ві ваць сіс тэ му звыш ка рот ка тэр мі-

но ва га праг на за ван ня. Гэ та важ-

на ў лет ні пе ры яд для пра гно заў 

ліў няў, шква лаў, на валь ніц, гра ду, 

якія на ля та юць зня нац ку. Яшчэ 

адзін важ ны кі ру нак дзей нас ці 

Бел гід ра ме та — ра бо та над па вы-

шэн нем пра фе сій най ква лі фі ка цыі 

кад раў. Акра мя на яў ных рэ сур саў, 

які мі ва ло да юць бе ла рус кія ВНУ, 

у пры ват нас ці БДУ, вя лі кі ўплыў 

аказ ва юць рэ гі я наль ныя на ву чаль-

ныя цэнт ры Су свет най ме тэа ра-

ла гіч най ар га ні за цыі. Адзін з та кіх 

цэнт раў зна хо дзіц ца ў Маск ве — 

ня даў на за клю ча на па гад нен не з 

ра сій скім Гід ра ме тэа ра ла гіч ным 

уні вер сі тэ там. Пад рых тоў ка кадраў 

бу дзе вес ці ся ў тым лі ку і на іх ба-

зе.

На пы тан не ка рэс пан дэн та 

«Звяз ды», якое бу дзе ле та-2020, 

спе цы я ліст не змог ад ка заць ад-

на знач на: «На ват вяс на не бу дзе 

ад на тып ная. Пас ля рэз ка га цяп ла 

да нас пра рваў ся арк тыч ны хо лад. 

А якое бу дзе ле та, ска заць цяж ка. 

Мы ра бі лі пра гноз на зі му, але ён 

не апраў даў ся».

На пы тан не, ча му пра гно зы на-

двор'я на роз ных сай тах ад роз ні-

ва юц ца адзін ад ад на го, і час ця ком 

да во лі моц на, Аляк сандр Бя ган скі 

ад ка заў, што Бел гід ра мет ня се ад-

каз насць толь кі за пра гно зы, якія 

раз мя шча юц ца на сай це ве дам-

ства www.pogoda.by, і па рэ ка мен-

да ваў ка рыс тац ца ме на ві та гэ ты мі 

звест ка мі. Свят ла на Кузь міч да-

да ла, што ця пер рых ту ец ца но вая 

рэ дак цыя за ко на аб гід ра ме тэа-

дзей нас ці, у якую бу дзе ўне се на 

па зі цыя, якая да ты чыц ца кры ні цы 

ін фар ма цыі аб пра гно зах на двор'я. 

Маг чы ма, та ды коль касць сай таў 

ка ля па год най тэ ма ты кі знач на па-

мен шыц ца.

Гэ та бы ла 
цэ лая сіс тэ ма

Да тай утва рэн ня гід ра ме тэа ра-

ла гіч най служ бы Бе ла ру сі лі чыц ца 

1 лі пе ня 1924 го да. У гэ ты дзень 

быў зроб ле ны вель мі важ ны крок, 

бо но вая служ ба аб' яд на ла раз роз-

не ныя стан цыі і па сты. У кра са ві ку 

1925 го да быў вы пу шча ны пер шы 

бе ла рус кі бю ле тэнь на двор'я.

У 1941 го дзе, на пя рэ дад ні вай-

ны, на тэ ры то рыі Бе ла ру сі дзей-

ні ча ла доб ра тэх ніч на асна шча-

ная для та го ча су дзяр жаў ная 

гід ра ме тэа ра ла гіч ная сет ка, якая 

на ліч ва ла 464 гід ра ме тэа ра ла гіч-

ныя стан цыі і па сты, што з'яў ля лі-

ся склад ні кам гід ра ме тэа служ бы 

СССР. Пас ля за кан чэн ня вай ны 

85 % стан цый і 90 % па стоў пе ра-

ста лі функ цы я на ваць, і ўсю служ-

бу да вя ло ся прак тыч на ства раць 

на на ва.

Кож ны год у кан цы са ка ві ка з 

іні цы я ты вы Су свет най ме тэа ра ла-

гіч най ар га ні за цыі пад эгі дай ААН 

пра во дзіц ца Су свет ны дзень ме-

тэа ра ло гіі. У ме ра пры ем стве бя-

руць удзел 192 дзяр жа вы. Ме на ві-

та 23 са ка ві ка 1950 го да ўсту пі ла 

ў сі лу Кан вен цыя гэ тай ар га ні за-

цыі, а са мо свя та ад зна ча ец ца з 

1961 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Су час нае змя нен не клі ма ту 

на тэ ры то рыі кра і ны па ча ло-

ся з ана маль на цёп лай зі мы 

1989 го да. За апош нія 30 га доў 

ся рэд не га да вая тэм пе ра ту ра 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы рас-

ла на 1,3 гра ду са.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На двор'е ста ла 
менш прад ка заль нае

Не аса бiс ты суб' ек тыўНе аса бiс ты суб' ек тыў

Штось цi 
з га лi ны фi ла ло гii
Бе ла рус ка га ана ла гу якой пры каз кi сён ня 
не ха пае
НАШ су сед дзядзь ка Юзiк па мёр, ка лi мы з яго ным сы нам бы лi ў 

шос тым кла се. Па мя таю, вель мi ўра зi ла та ды ме на вi та рап тоў-

насць сы хо ду з жыц ця яшчэ зу сiм не ста ро га ча ла ве ка. Ён вяр нуў ся 

пад ве чар з пра цы (збi раў па вёс ках ма ла ко), рас прог i за вёў на стай ню 

ка ня, па вя чэ раў. Поз на ве ча рам яму не ча ка на ста ла бла га — пад ня-

ла ся вы со кая тэм пе ра ту ра, па чаў за ды хац ца. Жон ка вы клi ка ла «хут-

кую», тая па мча ла хво ра га ў Дзяр жынск, пас ля ад туль яго па вез лi ў 

Мiнск. Дзядзь ку не вы ра та ва лi — усю ноч ён трыз нiў (ка заў: «Ко нi, ко нi 

ля туць», — ус па мi на ла пас ля са слязь мi цёт ка Ма рыя, яго жон ка), а ў 

абед ска наў. «Хут ка ця ку чая пнеў ма нiя», — гэ тыя два сло вы, упер шы-

ню па чу тыя ў пад лет ка вым уз рос це, урэ за лi ся ў па мяць як азна чэн не 

не ча ка най не бяс пе кi, якая мо жа пад сце раг чы ў лю бы мо мант...

Сын ма мi най сяб роў кi цёт кi На дзi Вiк тар зда ро вы як дуб. Моц ны, 

вы со кi, «на ка ча ны». Зда ва ла ся б, нi я кая хва ро ба да гэ та га ма ла до га 

муж чы ны не пры чэ пiц ца. Але га доў пяць та му, вяр нуў шы ся з ка ман-

дзi роў кi ў Ра сiю, ён рап тоў на злёг i доў гi час — мо тыд нi два — ба-

лан са ваў на краi жыц ця ў рэ анi ма цыi. Ма цi не зна хо дзi ла са бе мес ца, 

а пас ля, ка лi хво ры па чаў кры ху па праў ляц ца, дня ва ла i на ча ва ла 

ў баль нi цы, кар мi ла яго з лы жач кi, пад ру кi ва дзi ла ў пры бi раль ню: 

зда ро вы хло пец быў та кi сла бы, што на ват не мог са ма стой на прос та 

ста яць на на гах. Праз ней кi час ма ла ды ар га нiзм i дак та ры ўрэш це 

спра вi лi ся з хва ро бай, але яшчэ не каль кi ме ся цаў муж чы на не мог ад-

на вiц ца. А ма цi яго i сён ня не мо жа без хва ля ван ня вы маў ляць той яго-

ны ды яг наз: двух ба ко вая па шы ра ная пнеў ма нiя. Хва ро ба, якая зу сiм 

не ча ка на ледзь не звя ла ў ма гi лу яе трыц ца цi пя цi га до ва га сы на...

ВЫ, на пэў на, ужо зра зу ме лi, дзе ля ча го я пра гэ тыя вы пад кi, з якi мi 

на ўпрост да вя ло ся су тык нуц ца ў жыц цi, пi шу. Гэ та ж са праўд нае 

«мя са» бы ло б для сён няш нiх ама та раў «га ра чых» на вiн. «У ад ной з 

вё сак Дзяр жын ска га ра ё на рап тоў на па мёр ма ла ка збор шчык. Нi з кiм, 

хто быў за мя жой, ён не кан так та ваў. Ура чы па ста вi лi ды яг наз «пнеў-

ма нiя». На яў насць у па мер ла га ка ра на вi ру са ме ды кi ад маў ля юць»... 

«У Мiн ску ў цяж кiм ста не ў ад дзя лен не пуль ма на ло гii шпi та лi за ва ны 

ма ла ды муж чы на. Ён не каль кi дзён на зад вяр нуў ся з Маск вы. У яго 

ды яг нас та ва на скла да ная пнеў ма нiя. Ма цi ка жа, што ў яе ўзя лi тэст на 

на яў насць ка ра на вi ру са»... Пры клад на так гу ча лi б па ве дам лен нi аб 

апi са ных мной ня шчас цях, якiя ад бы лi ся шмат га доў на зад, у сён няш-

няй iн тэр прэ та цыi. А да лей — аларм! — дзя сят кi ка мен та ры яў кштал ту: 

«Ну ўсё, па не сла ся!», «Хто ж нам праў ду ска жа!». А ка лi б яшчэ асаб-

лi ва пiль ныя ах вот нi кi па ка пац ца ў чу жой бя лiз не да ве да лi ся, што праз 

ней кi час пас ля па ха ван ня ста рэй шая дач ка май го су се да на ра дзi ла 

дзi ця, якое пра жы ло ўся го не каль кi тыд няў... Як вы ду ма е це, цi стаў 

бы хто з па стаў шчы коў ак ту аль ных на вiн пры во дзiць сло вы дак та роў 

аб тым, што пры чы най цяж кай па та ло гii ў дзi ця цi стаў над звы чай ны 

стрэс яго най ма мы на поз нiм тэр мi не ця жар нас цi ад не ча ка най стра ты 

лю бi ма га баць кi? Дзе там — баць ка ж па мёр ад ча го — ад пнеў ма нii. 

Якую мо жа вы клi каць ка ра на вi рус. А мо жа, i не ка ра на вi рус. Але ўсё 

роў на — аларм: ха вай ся ў буль бу i ра туй ся хто мо жа!

I гэ та, крый бо жа, нi я кi не «сцёб». I аб са лют на нi ко га нi ў чым я не 

спя ша ю ся аб вi на вач ваць, бо даў но пе ра ка на ла ся, што ў кож на га 

свой улас ны ко дэкс го на ру i кож ны жы ве i неш та ро бiць або не ро бiць, 

кi ру ю чы ся ме на вi та гэ тым не на пi са ным «да ку мен там». Але ка лi чы та-

еш на сай тах за га лоў кi «Муж чы на вяр нуў ся з Iта лii i праз тры днi па-

мёр ад пнеў ма нii. Ка ра на вi рус у яго не вы яў ле ны», «Сва я кi па мер лай 

жан чы ны з Вi цеб ска: у яе быў ка ра на вi рус. Ме ды кi: у яе бы ла пнеў ма-

нiя», — а пас ля ка мен та рыi да iх, ра зу ме еш, што лю дзi свя до ма або 

не свя до ма прос та ад клю ча юць улас ны ро зум, а ча сам — i сум лен не. 

Бо за ўсiм гэ тым не ба чаць нi па мер ла га ча ла ве ка, нi яго сва я коў — 

кан крэт на ўзя тых лю дзей, у якiх зда ры ла ся БЯ ДА. Маг чы ма, гэ та ад-

бы ва ец ца та му, што тыя, хто на стой лi ва па не каль кi ра зоў тэ ле фа нуе 

лю дзям, у якiх з ха ты толь кi вы нес лi тру ну, i да пыт вае «дык цi быў 

ка ра на вi рус?», i тыя, хто пас ля ўпэў не на ка мен туе «ка неш не, быў, 

хто вам праў ду ска жа!», прос та не ве да юць, што гэ та на са мрэч та-

кое — БЯ ДА? Не чы ясь цi, а твая, аса бiс тая, ка лi не ра зу ме еш, на якiм 

све це зна хо дзiш ся, ка лi нi бы та ру ха еш ся ў чор ным гус тым ту мане. 

І тут з гэ тай ця гу чай цем ры зва нок: «Пра бач це, пры мi це спа чу ван нi, 

яшчэ раз пра бач це, але... ад ча го па мер ла ва ша ма цi (ваш муж)? А цi 

не бы ло там ка ра на вi ру са (чу мы, ха ле ры, яшчэ якой трас цы)? Ура чы 

ка жуць, што не бы ло, але ж важ на i ва ша мер ка ван не...»

НЕ па-люд ску? Не па-люд ску. Прод кi доб рую пры каз ку нам па кi-

ну лi на гэ ты вы па дак — «У са ба кi ва чэй па зы чыць». Ка лi ж пра 

ро зум, якi вар та ўклю чаць, чы та ю чы па доб ныя па ве дам лен нi. Пнеў-

ма нiя — вель мi не бяс печ ная хва ро ба, якая вя до мая яшчэ за ста год-

дзi да ка ра на вi ру са. Яна бы ла, ёсць i, на пэў на, бу дзе заў сё ды. Яна 

мо жа зда рыц ца з кiм за ўгод на i аб са лют на не ча ка на. Ад яе сён ня 

па спя хо ва вы леч ва юц ца, але, на жаль, зда ра ец ца, што лю дзi ад яе 

і па мi ра юць. Кож ны год, у кож най кра i не гэ тая ста тыс ты ка пры рас тае. 

Але аб кож ным вы пад ку нi хто не пi ша ў се цi ве як аб на вi не, бо смерць 

са ма па са бе ў гэ тым све це не на вi на. Сё ле та пнеў ма нiя — тая са мая, 

спрад веч ная, не ўзя ла ней кi ад па чы нак цi ка нi ку лы, i ёй зу сiм не аба-

вяз ко вая да па мо га ка ра на вi ру са, каб па ся лiц ца ў ка гось цi ў лёг кiх. 

Ча му ж та ды кож ны яе цяж кi вы па дак хтось цi, ста вя чы пад су мнен не 

за клю чэн не ме ды каў, ста ра ец ца раз гле дзець праз прыз му за ра зы, 

якая апа на ва ла амаль увесь свет?

КО МУ вой на — ко му мать род на», — ад ка жа нехта на гэ та пы-

тан не яшчэ ад ной пры каз кай — рус кай на род най. Спе цы яль на 

па гля дзе ла ў слоў нi ках — ня ма ў на шай мо ве та ко га ад па вед нi ка. 

Вы хо дзiць, на стаў час яго пры ду маць?..

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.
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