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На двор'е за мест зброі
Ву чо ныя ва ўсім све це б'юць тры во гу. 

За су ха па воль на рас паў сюдж ва ец ца, 

пры но ся чы лю дзям шмат праб лем. Па 

пра гно зах ААН, да 2025 го да 1,8 міль яр-

да ча ла век бу дуць ад чу ваць аб са лют ны 

дэ фі цыт ва ды і дзве трэ ці на сель ніц тва 

све ту бу дуць жыць ва ўмо вах не да хо пу 

ва ды. Да 2045 го да ка ля 135 міль ё наў 

ча ла век па кі нуць род ныя мяс ці ны ў вы-

ні ку апус тынь ван ня. Адзін са шля хоў 

па вы шэн ня ўстой лі вас ці і бяс пе кі — 

ад наў лен не зя мель, якія дэ гра да ва лі, 

па шы рэн не маш та баў устой лі ва га кі ра-

ван ня зя мель ны мі рэ сур са мі.

— Ёсць два фак та ры, якія «раз га ня-

юць» апус тынь ван не, па вя ліч ва юць яго 

ін тэн сіў насць — па цяп лен не клі ма ту, 

якое на зі ра ец ца ця пер, і ант ра па ген ная 

дзей насць, — за ўва жае Ула дзі мір Ло гі-

наў. — У свой час быў пад пі са ны Кі ёц кі 

пра та кол, а ў 2015 го дзе — Па рыж скае 

па гад нен не па па мян шэн ні вы кі даў пар-

ні ко вых га заў у ат мас фе ру. На жаль, 

су свет ная су поль насць не да сяг ну ла 

сва іх мэт. На ка нец дзей нас ці Кі ёц ка га 

пра та ко ла мы ме лі па ве лі чэн не вы кі даў

пар ні ко вых га заў у ат мас фе ру на 

50 пра цэн таў, а пла на ва лі па мен шыць 

у ся рэд нім хоць бы на пяць. Ант ра па-

ген ная дзей насць рас паў сюдж ва ец ца. 

Ёміс тасць бія сфе ры Зям лі гру ба раз-

лі ча на на тры міль яр ды ча ла век. За-

раз нас у два ра зы больш, і коль касць 

на сель ніц тва пра цяг вае па вя ліч вац ца. 

Зна чыць, на груз ка ста но віц ца ўсё боль-

шай. У 60—70-я га ды ву чо ныя ак тыў-

на аб мяр коў ва лі праб ле му са хель скіх 

за сух, у вы ні ку якіх па цяр пе ла ка ля 

20 аф ры кан скіх кра ін. Ме на ві та ча ла век 

за пус ціў гэ тыя за су хі пе ра вы па сам.

Тыя мі ні маль ныя срод кі, якія вы дзя ля юц-

ца на ба раць бу з апус тынь ван нем су свет-

най су поль нас цю, вель мі ма лыя, упэў не ны 

Ула дзі мір Фё да ра віч. Ёсць дум ка, што, ка лі б 

ча ла вец тва ад мо ві ла ся ад вы дат каў на 

ўзбра ен не і пе ра на кі ра ва ла гэ тыя гро шы 

на ба раць бу з апус тынь ван нем, іх, на пэў-

на, бы ло б да стат ко ва. «Вы не ўяў ля е це, 

коль кі па трэб на срод каў, каб спы ніць па-

цяп лен не клі ма ту ці хоць бы спраг на за ваць 

маг чы мае па вы шэн не тэм пе ра ту ры на 

1,5 — мак сі мум 2 гра ду сы. Ты мі срод ка мі, 

што вы дзя ля юц ца за раз, мы не спы нім па-

цяп лен не, а, зна чыць, апус тынь ван не бу дзе 

пра цяг вац ца», — за ўва жае ака дэ мік.

Бе ла русь 
не ста не пус ты няй!

Вя сен няя за су ха і чэр вень ская спя ко-

та па сту по ва пе ра фар боў ва юць га рад-

скія га зо ны ў жоў ты ко лер, ужо па чы-

нае сы пац ца ліс то та з га рад скіх дрэў, і 

між во лі за дум ва еш ся: а ці не па гра жае 

і нам у бу ду чы ні апус тынь ван не? Але, 

як за пэў ні ва юць бе ла рус кія ву чо ныя, 

па ні ка ваць не трэ ба.

Бе ла русь сён ня, як і ра ней, ад но сіц ца 

да тэ ры то рый, на якіх коль касць апад-

каў пе ра вы шае іх вы па рэ нне. У кан-

цы 1950-х — 1960-я га ды да сле да ван ні 

па каз ва лі, што тэ ры то рыя рэс пуб лі кі 

бы ла на 40 пра цэн таў за ба ло ча на і пе-

ра ўвіль гот не на. Для та го каб пе ра тва-

рыць ба лот ны край ва ўрад лі выя зем лі,

у са вец кі час бы ло за тра ча на больш за 

20 міль яр даў до ла раў. Сён ня вы каз ва-

юц ца мер ка ван ні, што з ме лі я ра цы яй 

пе ра ста ра лі ся. Але як за ўва жа юць ву чо-

ныя, асу шаль ныя ме ра пры ем ствы бы лі 

не аб ход ныя і без аль тэр на тыў ныя.

— Ця пер у кра і не ме лі я ра ва на ка-

ля трох міль ё наў гек та раў, на якіх мы 

атрым лі ва ем трэць усёй рас лін най пра-

дук цыі, без іх за бес пя чэн не хар чо вай 

бяс пе кі кра і ны не маг чы мае, — за ўва жае 

на мес нік ды рэк та ра па на ву цы Ін сты-

ту та ме лі я ра цыі НАН Бе ла ру сі Аляк-

сандр АН ЖЭН КАЎ. — Ме на ві та на ме-

лі я ра ва ных зем лях і па леп ша ных лу гах 

вы раб ля ец ца больш за 60 пра цэн таў усіх 

зя лё ных кар моў. Да 2020 го да мы па він-

ны мець з экс пар ту сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі ка ля сямі міль яр даў руб лёў. 

Тар фя ныя гле бы — гэ та рэ сурс, які трэ-

ба ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць.

А вось ка заць, што не ка то рыя з гэ тых 

зя мель дэ гра ду юць, на дум ку ву чо на га, 

не вар та, па коль кі на ват пры коль кас ці 

ар га ніч на га рэ чы ва менш за пяць пра-

цэн таў, пры вы со кай аг ра тэх ні цы ўда ец-

ца на іх атрым лі ваць вы со кія ўра джаі.

Але ву чо ныя пры зна юць, што па мыл-

кі пры пра вя дзен ні ме лі я ра цыі ўсё ж 

бы лі — нель га бы ло на ўпрост скі даць 

ва ду ў су свет ны акі ян, не па бу да ва на 

столь кі, як па тра бу ец ца ва да схо ві шчаў. 

І хоць мяс цо вае вы па рэ нне не на столь кі 

«ўплы во вае», як, на прык лад, віль гаць, 

што пе ра но сіц ца з акі я наў, за сух і за ма-

раз каў са праў ды маг ло б быць менш.

У на шай кра і не пы тан ні па ахо ве, ра-

цы я наль ным вы ка ры стан ні зя мель ных 

рэ сур саў зна хо дзяц ца пад па ста ян ным 

кант ро лем. Як па ве да міў на мес нік на-

чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч най і 

ланд шафт най раз на стай нас ці Мі ніс-

тэр ства пры ро ды і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэй 

КУЗЬ МІЧ, у кра і не рэа лі зу ец ца на цы я-

наль ны план дзе ян няў па пра ду хі лен ні 

дэ гра да цыі зя мель на 2016—2020 га ды. 

Ле тась рэ куль ты ва ва на 202 кар' е ры агуль-

най пло шчай больш за 192 гек та ры. Для 

па вы шэн ня ўрад лі вас ці гле баў сель ска-

гас па дар чых зя мель уне се на больш за 

47 міль ё наў тон ар га ніч ных угна ен няў. 

У мэ тах пад тры ман ня ап ты маль ных рэ-

жы маў глеб вы ка на на рэ кан струк цыя і 

ад наў лен не ўчаст каў ме лі я ра цый ных сіс-

тэм на пло шчах звыш 37 ты сяч га. Ле-

тась у Чэ ры каў скім і Кас цю ко віц кім ра ё-

нах пра ве дзе на эка ла гіч ная рэ абі лі та цыя 

тар фя ні шчаў на агуль най пло шчы больш 

за ты ся чу гек та раў. Сё ле та пла ну ец ца 

пра вес ці та кія ра бо ты на тар фя ні шчах у 

Ві лей скім, Га ра доц кім, Шар каў шчын скім, 

Мёр скім, Смар гон скім ра ё нах.

Ды яг наз для гле бы
Што год у све це ка ля 50 міль ё наў гек-

та раў сель ска гас па дар чых зя мель з роз-

ных пры чын (урба ні за цыя, дэ гра да цыя, 

апус тынь ван не) вы во дзіц ца з аба ро ту. 

Але Бе ла ру сі, ня гле дзя чы на «сва воль-

ствы» на двор'я і час тыя за су хі, уда ец ца 

не толь кі збе ра гаць свае зя мель ныя рэ-

сур сы, але і па вя ліч ваць іх урад лі васць.

За кошт срод каў дзярж бюд жэ ту ў 

на шай кра і не пра во дзіц ца вап на ван не 

кіс лых глеб, вы дзя ля юц ца вя лі кія гро шы 

на мі не раль ныя ўгна ен ні. За хоў ва ец ца 

рэ аль ная сіс тэ ма дзяр жаў на га кант ро лю 

за ста нам урад лі вас ці глеб. Буй на маш-

таб нае аг ра хі міч нае да сле да ван не глеб 

пра во дзіц ца бес пе ра пын на з 1970 го да.

— Аг ра хі міч ны ана ліз ро біц ца раз у 

ча ты ры га ды, — рас каз вае ды рэк тар 

Ін сты ту та гле ба знаў ства і аг ра хі міі

НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік Ві таль 

ЛА ПА. Як урач не мо жа па ста віць ды-

яг наз без да сле да ван ня, так і без пра-

ве рак глеб не вы зна чыць, як збе раг чы 

зем лі і атрым лі ваць на іх доб ры ўра-

джай. У струк ту ры сель ска гас па дар чых 

зя мель у нас у боль шай сту пе ні пе ра-

ва жа юць дзяр но ва-пад зо ліс тыя гле-

бы, якія ў на ту раль ным ста не ма юць 

вы со кую кіс лот насць і ніз кую за бяс пе-

ча насць эле мен та мі сіл ка ван ня. Та кія 

гле бы ўраз лі выя. Вя до ма, чым вы шэй-

шы ўзро вень урад лі вас ці гле бы, чым 

вы шэй шыя за па сы фос фа ру і ка лію, 

тым вы шэй шая ўстой лі васць та кіх глеб 

да не спры яль ных умоў на двор'я: за су хі 

ці вя сен ніх за ма раз каў.

Ву чо ныя на зі ра лі за па ля мі, дзе бы-

лі за кла дзе ны ў гле бу роз ныя до зы 

фос фа ру і ка лію. На ват эк стрэ маль ны 

чэр вень 2000 го да да ка заў, як важ на 

пад сіл коў ваць гле бу. Ка лі за ад ну чэр-

вень скую ноч з моц ны мі ма ра за мі на 

мно гіх па лях рас лі ны за гі ну лі, то на пад-

тры ма ных ка рыс ны мі эле мен та мі гле-

бах па лет кі за ста лі ся зя лё ныя.

— Га ва рыць пра збяд нен не глеб 

не да во дзіц ца, за пе ры яд з 1995 го да 

ад зна ча ец ца ста ноў чая ўстой лі вая ды-

на мі ка па вы шэн ня за па саў эле мен таў 

сіл ка ван ня ў гле бах. Сён ня ўтры ман-

не фос фа ру ў вор ных гле бах скла дае 

188 мі лі гра маў, ка лію — 218 (пры ніж-

няй ап ты маль най мя жы ў 200 мі лі гра-

маў), — ад зна чыў Ві таль Ла па.

Дзя ку ю чы та му, што ўрад лі васць 

глеб па ста ян на па вя ліч ва ец ца, мы ста-

лі атрым лі ваць сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі больш, чым па тра бу ец ца 

для хар ча ван ня на ша га на сель ніц тва, і 

за раб ляць на яе экс пар це. На ту раль на, 

не спры яль ныя клі ма тыч ныя ўмо вы ад-

бі ва юц ца на ўра джай нас ці. І сён ня, каб 

су праць ста яць та кім вы клі кам пры ро ды, 

бе ла ру сам, на дум ку ву чо ных, най перш 

трэ ба кла па ціц ца пра тэх на ло гіі. «Дзе 

вы шэй шыя тэх на ло гіі, там вы шэй шыя 

ўра джаі, і мен шая за леж насць ад клі ма-

ту», — упэў не ны Ула дзі мір Ло гі наў.

Па ра ды
Каб па мен шыць стра ты ад за сух, 

трэ ба ўно сіць ап ты маль ныя рэ ка мен да-

ва ныя до зы фос фа ру і ка лію да па се ву. 

На ўзба га ча ных гле бах ка ра ні рас лін бу-

дуць імк нуц ца на глы бі ню, і рас лі на, ка лі 

ў спё ку пе ра сы ха юць верх нія плас ты 

гле бы, не бу дзе так па ку та ваць.

Па кла па ціц ца пра за ха ван не глеб 

трэ ба і гас па да рам пры ся дзіб ных участ-

каў. Вы рошч ван не сі дэ ра таў і вы ка ры-

стан не гною — гэ та доб рыя пры ёмы, 

але яны не па збаў ля юць ад не аб ход-

нас ці ўня сен ня мі не раль ных угна ен няў. 

Ві таль Ла па ра іць хоць бы раз у пяць 

га доў браць узо ры гле бы і ра біць аг ра хі-

міч ны ана ліз, каб гас па да ры ба чы лі, як 

да лей пра ца ваць з гле бай. Не аб ход на 

са чыць за кіс лот нас цю, уно сіць да ла мі-

та вую му ку. Важ на не пе ра ста рац ца з 

да баў кай эле мен таў. На прык лад, зра-

біць ап ты маль ную гле бу з кіс лай мож на 

за два га ды, але ка лі вы пе ра бра лі з 

угна ен ня мі, вяр нуць гле бу да нар маль-

на га ста ну ку ды больш скла да на — мо-

жа спат рэ біц ца 15—20 га доў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

КА ЛІ СМЯГ НЕ ЗЯМ ЛЯ... Нар ка паг ро за 
за хоў ва ец ца
Ня гле дзя чы на тое, што коль касць 

нар каз ла чын стваў з кож ным го дам зні жа ец ца
У Бе ла ру сі не менш за 88 ты сяч нар кас па жыў-

цоў. Праў да, ў по лі зро ку ме ды каў іх уся го ка ля 

7,8 ты ся чы. Ча му тыя, хто ўжы вае нар ко ты кі, 

не звяр та юц ца па ме ды цын скую да па мо гу і якія 

спо са бы ля чэн ня і рэ абі лі та цыі з'я вяц ца ў на шай 

кра і не, рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Па вод ле звес так Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя, у 2016 го дзе ка ля 275 міль ё наў ча ла век (а гэ-

та 5,6 % на сель ніц тва пла не ты) ва ўзрос це ад 15 да 

64 га доў хоць бы раз у жыц ці ўжы ва лі нар ко ты кі. Го дам 

ра ней у све це ад іх за гі ну ла ка ля 450 ты сяч ча ла век. 

Хтось ці — ад пе ра да зі роў кі, а 62 % — ад ус кос ных 

пры чын, звя за ных з ужы ван нем нар ко ты каў: ге па ты ту 

С, ВІЧ-ін фек цыі і ін шых. Як ад зна чыў ка ар ды на тар 

пра грам па ін фек цый ных за хвор ван нях кра і на ва-

га офі са Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя ў 

Бе ла ру сі Вя ча слаў ГРАНЬ КОЎ, што год гэ тая ар га-

ні за цыя рас пра цоў вае між на род ныя стан дар ты ака-

зан ня эфек тыў най ме ды цын скай да па мо гі лю дзям, 

якія па ку ту юць ад нар ка за леж нас ці. І пад крэс ліў, што 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ах вот на імк нец ца іх ука ра-

няць і пры трым лі вац ца. Але ёсць не ка то рыя мо ман ты, 

якія пе ра шка джа юць атры ман ню да па мо гі ў поў ным 

аб' ёме.

— Згод на з па ста но вай Са ве та мі ніст раў ме ды цын-

скія ўста но вы па він ны па ве дам ляць тэ ры та ры яль ным 

ор га нам унут ра ных спраў звест кі аб асо бах, якія ста-

яць на ўлі ку як нар кас па жыў цы. Лю дзі з за леж нас цю 

апа са юц ца тра піць у по ле зро ку мі лі цыі і не звяр та юц-

ца да ўра чоў, не атрым лі ва юць ля чэн ня ад та кіх не бяс-

печ ных ін фек цый, як ге па тыт С і ВІЧ. За пяць га доў, 

з 2012 па 2017, коль касць зва ро таў па ме ды цын скую 

да па мо гу ў ста ліч ны нар ка дыс пан сер зні зі ла ся ў пяць 

ра зоў, у аб лас ны — у шэсць ра зоў. З кож ным го дам 

рас це коль касць сха ва най нар ка ма ніі. На ад на го нар-

ка за леж на га, які ста іць на ўлі ку, да во дзіц ца пя цё ра 

ча ла век, якія зна хо дзяц ца па-за на гля дам ме ды каў. 

Іх спы няе страх па ста ноў кі на ўлік, бо язь арыш ту і па-

збаў лен ня во лі, — тлу ма чыць Вя ча слаў Грань коў.

Экс перт за кла по ча ны жорст кай кры мі на лі за цы яй 

нар кас па жы ван ня і вы ка заў ся аб не аб ход нас ці ўвя-

дзен ня аль тэр на тыў ных мер. Ён пры вёў прык лад на-

шых су се дзяў: у Эс то ніі ўка ра ні лі прак ты ку, ка лі за-

тры ма на му нар кас па жыў цу пра па ну юць або ля чыц ца 

ў ме ду ста но ве, або прай сці праз сіс тэ му пра ва суд дзя. 

А тэ ра пія на эта пе за клю чэн ня га ран туе да тэр мі но вае 

вы зва лен не.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант-

ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі Ге надзь КА ЗА КЕ ВІЧ 

пры гэ тым ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі з яе жорст кім у 

да чы нен ні да нар каз бы ту за ка на даў ствам па каз чык 

пе ра да зі ро вак скла дае 0,3 на 100 ты сяч на сель ніц-

тва, у Эс то ніі — 10,3, у ЗША — 16,1. У па раў на нні 

з 2014 го дам коль касць пе ра да зі ро вак у Бе ла ру сі 

змен шы ла ся ў ча ты ры ра зы, ся род не паў на лет ніх — 

у 22. Смя рот ных вы пад каў ад пе ра да зі ро вак ся род 

пад лет каў у кра і не не фік са ва ла ся з 2015 го да. Што год 

коль касць нар каз ла чын стваў змян ша ец ца на 9—10 %, 

больш за па ло ву з іх скла дае збыт:

— Мы ак тыў на вы яў ля ем збы та выя лан цуж кі. І ўсве-

дам ля ем, што нар ка за леж насць — гэ та хва ро ба, а ча-

ла век мае па трэ бу ў ля чэн ні, та му асноў ную ўва гу на-

да ём збыт чы кам. Што год па вя ліч ва ец ца аб' ём кан фіс-

ка ва ных нар ко ты каў, з па чат ку гэ та га го да іх ужо больш 

за паў то ны. Гэ та свед чыць пра тое, што нар ка паг ро за ў 

на шай кра і не пакуль, на жаль, за хоў ва ец ца.

Ге надзь Ка за ке віч па ве да міў, што ў кан цы 

2019 го да на ба зе РНПЦ псі хіч на га зда роўя ад кры ец ца 

цэнтр доў гай рэ абі лі та цыі. Там бу дуць па збаў ляць ад 

нар ка за леж нас ці, па чы на ю чы ад дэ ток су (ачы шчэн ня 

ар га ніз ма ад так сі наў, з ча го па чы на ец ца ля чэн не) і за-

кан чва ю чы са цы яль най рэ абі лі та цы яй — ад наў лен нем 

да ку мен таў і ўлад ка ван нем на пра цу. Пра цэс ля чэн ня 

і рэ абі лі та цыі бу дзе зай маць ка ля шас ці ме ся цаў.

Сён ня дзяр жаў ныя ме ды цын скія ўста но вы пра па-

ну юць два спо са бы па збаў лен ня ад нар ка за леж нас ці: 

бяс плат ны з па ста ноў кай на ўлік і плат ны ана нім ны. 

Як па ве да мі ла за гад чык сек та ра нар ка ло гіі РНПЦ 

псі хіч на га зда роўя Іна БЕ ЛА ЕЦ, у кра і не 240 лож каў 

для рэ абі лі та цыі па цы ен таў з нар ка за леж нас цю, яны 

ёсць ва ўсіх аб лас ных цэнт рах. У ста цы я на ры па цы ент 

зна хо дзіц ца 21—28 дзён.

На мес нік га лоў на га ўра ча Га рад ско га клі ніч-

на га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра г. Мін ска Жан на

ІС ТО МІ НА пад крэс лі ла, што за апош нія га ды ўда ло ся 

ўзяць пад кант роль праб ле му нар каў жы ван ня ся род 

пад лет каў.

— У 2014—2015 га дах мы су тык ну лі ся з «эпі дэ мі-

яй» спай саў, дзе са мым сла бым звя ном бы лі пад лет кі. 

На шы ўра чы пай шлі ў шко лы, на прад пры ем ствы, і 

сі ту а цыю ўда ло ся змя ніць. Ка лі ў 2015 го дзе на ўлі ку 

ста я ла 89 пад лет каў, якія ме лі нар ка за леж насць, то 

сён ня іх уся го 9, — ад зна чы ла спе цы я ліст.

Але на КРА ВЕЦ.

На двор'еНа двор'е ПА СВЯ ЖЭЕ, ДЫ НЕ НА ДОЎ ГА
Ка лі ў су бо ту бу дзе 16—23 цяп ла, то ў па ня дзе лак ужо да плюс 34 гра ду саў

Вось і да ча ка лі ся мы даж джу, а сле дам і не пра цяг ла га па ха ла дан ня. 

А ўсё та му, што ат мас фер ныя фран ты цык ло ну, які ссоў ва ец ца праз 

паў ноч ныя ра ё ны кра і ны, пры нес лі на валь ніч ныя даж джы, і да та го ж 

па ча ло рас паў сюдж вац ца ня ўстой лі вае больш ха лод нае па вет ра з Бал-

тый ска га мо ра. Па ха ла да ла, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 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.

У су бо ту чакаецца ха лад на ва тае на двор'е. Уна чы бу дзе пе ра важ на без апад-

каў, удзень у асоб ных ра ё нах кра і ны маг чы мы не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. 

У дру гой па ло ве су так мес ца мі па паў ноч ным ус хо дзе ча ка ец ца па ры віс ты ве цер. 

Уна чы бу дзе до сыць хо лад на (ад 7 да 12 гра ду саў цяп ла), тэм пе ра ту ра ўдзень 

скла дзе ад плюс 16 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 23 гра ду саў вы шэй за 

нуль па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

У апош ні дзень чэр ве ня нас ча кае чар го вая зме на на двор'я. Так, у ня дзе лю мы 

зноў тра пім пад уплыў воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе пе ра важ-

на без апад каў, толь кі ў асоб ных ра ё нах па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны маг чы мыя 

не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. На ват уна чы ча ка ец ца ад плюс 9 да плюс 

16 гра ду саў, удзень у асноў ным плюс 19—26 гра ду саў, па за ха дзе кра і ны па вет ра 

пра грэ ец ца да 27—32 цяп ла. А вось у па ня дзе лак нас ча кае аб са лют ная га ра чы ня. 

Пер ша га лі пе ня ўна чы бу дзе пе ра важ на без апад каў, а ўдзень пад уплы вам ма-

ла ак тыў на га ат мас фер на га фрон ту мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 12—19 цяп ла, а 

ўдзень «рас пла вім ся» — плюс 27—34 гра ду сы. Вось так, ле та ў раз га ры...

Сяр гей КУР КАЧ.
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


