
Ме тэа ро ла гі 
з Вя лі ка бры та ніі 

праг на зу юць 
у най блі жэй шы час 

іс тот нае па вы шэн не 
тэм пе ра ту ры на Зям лі. 
У на ступ ныя два га ды 

ў лет ні пе ры яд спя ко та 
на на шай пла не це бу дзе 

са май моц най за ўсю 
гіс то рыю ме тэа на зі ран няў.

Як па ве дам ляе ВВС, спа сы ла-
ю чы ся на дак лад На цы я наль на га 
ме тэа бю ро Вя лі ка бры та ніі, па вы-
шэн не тэм пе ра ту ры на пла не це 
бу дзе вы клі ка на пра цэ са мі, якія 
ад бы ва юц ца ў Су свет ным акі я-
не. У пры ват нас ці, га вор ка ідзе 
аб зме не тэм пе ра ту ры па вярх не-
ва га слоя ва ды ў эк ва та ры яль най 
част цы Ці ха га акі я на, ка лі част ка 
на грэ тай ва ды пе ра мя шча ец ца 
на ўсход.

Гэ ты пра цэс атры маў наз ву 
Эль-Ніньё. Яго цыкл скла дае ка ля 
пя ці га доў і аказ вае не па срэд ны 
ўплыў на клі мат. Ме на ві та Эль-
Ніньё з'яў ля ец ца пры чы най пра-
ліў ных даж джоў у ра ней за суш-
лі вых рэ гі ё нах і за су хі — у ра ней 
даждж лі вых. Па ва рот ным мо ман-
там для клі ма ту Зям лі ста не тое, 
што сё ле та ма гут ны Эль-Ніньё 
па чаў да лу чац ца да пра цэ саў, 
якія ад бы ва юц ца ў Ат лан тыч ным 
акі я не. Як ча ка юць на ву коў цы, гэ-
та знач на на грэе па верх ню на шай 
пла не ты.

Па вод ле пра гно зу бры тан скіх 
ме тэа ро ла гаў, та кі пра цэс пры-
вя дзе да па во дак на за ха дзе Паў-
ноч най Аме ры кі, за сух у Ін да незіі, 
Аў стра ліі і ў не ка то рых рэ гі ё нах 
Ін дыі і пры ня се га ра чае су хое на-
двор'е ў за ход нія воб лас ці Ці ха га 
акі я на. Ня гле дзя чы на тое, што на 
боль шай част цы па верх ні Зям лі 
ў на ступ ныя два га ды ста не цяп-
лей, ле та ў Еў ро пе, хут чэй за ўсё, 
бу дзе ха лод ным, ад зна ча юць сі-
ноп ты кі.

На ву коў цам вя до ма, што на 
фе но мен Эль-Ніньё ўплы ва юць 
як на ту раль ныя, так і ант ра па-
ген ныя фак та ры. У пер шую чар-
гу гэ та па вы ша ная кан цэнт ра цыя 
вуг ля кіс ла га га зу ў ат мас фе ры 
Зям лі. У гэ тым го дзе пе ра лі ча ныя 
фак та ры ўжо пры но сяць не су ця-
шаль ныя на ступ ствы. Па звест ках 
ме тэа ро ла гаў, лі пень 2015-га ўжо 
фі гу руе ў гіс то рыі ме тэа ра ло гіі як 
са мы га ра чы ў гіс то рыі. Да лей бу-
дзе яшчэ га ра чэй, за пэў ні ва юць 
спе цы я ліс ты.

НЕ ВЯ ДО МАЯ МУ МІЯ
Ка лі ў 1970-х ра бот ні кі му зея Ра-

зенк рэй ца атры ма лі ста ра жыт на егі-
пец кую тру ну, яны не ве да лі, што ўнут-
ры ўсё яшчэ ля жа ла му мія. Да ўся го 
ін ша га, да сле да ван ні па ка за лі, што 
пер ша па чат ко ва сар ка фаг на ле жаў 
ін шай му міі — па іме ні Юзер мон ту 
(«моц Мон тэ») — а за тым, праз мно-

гія га ды пас ля яго смер ці, ту ды па кла лі 
ін шую. Тым не менш но вая му мія не-
вя до ма га па хо джан ня ста ла вя до май 
пад імем пер ша па чат ко ва га гас па да ра 
сар ка фа га. Ана ліз пра цэ ду ры баль за-
ма ван ня па ка заў, што «Юзер мон ту» 
быў муж чы нам з вяр хуш кі ста ра жыт-
на егі пец ка га гра мад ства і жыў у ча сы 
Но ва га цар ства (пе ры яд па між XVІ—XІ 
ст. да н.э.). Даў жы ня му мі фі ка ва на га 
це ла — 1,5 м, пры сут ні ча юць сля ды 
ру дых ва ла соў.

ША КІ РУ Ю ЧАЕ 
АД КРЫЦ ЦЁ

У жніў ні 1995 го да пра фе сар 
Вілф рэд Грыгз з уні вер сі тэ та Бры-

га ма Ян га, раз ме шча на га ў шта-
це Юта, ра зам з гру пай экс пер таў 
пра свя ціў рэнт ге нам шэсць му мій 
(уклю ча ю чы му мію Юзер мон ту) 
з му зея Ра зенк рэй ца. Гэ та бы ло 
зроб ле на пе рад тым, як ён пра чы-
таў там лек цыю. Спе цы я ліс ты бы-
лі ўра жа ныя, ка лі рэнт ген па ка заў, 
што ў ле вае ка ле на ад ной з му мій 
устаў ле ны ме та ліч ны штыфт даў-
жы нёй 23 см.

СТА РА ЖЫТ НАСЦЬ 
АБО СУ ЧАС НАСЦЬ?
Як па ве дам ля юць прад стаў ні кі 

Уні вер сі тэ та Бры га ма Ян га, не маг-
чы ма да ве дац ца, ці на ле жаў ме-
та ліч ны штыфт да ста ра жыт на сці, 
ужыў шы толь кі рэнт ген. «Та ды я 
вы ка заў зда гад ку, што штыфт быў 
зроб ле ны не ў ста ра жыт ныя ча сы і 
па ду маў, што мы змаг лі б да ве дац-
ца, якім чы нам штыфт быў ужыў-
ле ны ў на гу, а так са ма, маг чы ма, 
на ват вы свет ліць, як даў но гэ тая 
апе ра цыя бы ла зроб ле на, — ска заў 
Грыгз у дак ла дзе, апуб лі ка ва ным 
уні вер сі тэ там. — Я прос та па ду маў, 
што гэ та ці ка вая за ўва га: «Хтось ці 
ўзяў ста ра жыт ную му мію і ўста віў 
ёй у на гу су час ны штыфт, каб тая 
не раз ва лі ла ся на част кі».

РАС КРЫЦЬ ТА ЯМ НІ ЦУ
Каб да ве дац ца пра па хо джан-

не штыф та, Грыгз, док тар Ры-
чард Т. Джэк сан, хі рург-ар та пед 
з Про ва і док тар Е. Брус Мак ліф, 
за гад чык ад дзя лен ня ра ды я ло гіі ў 

рэ гі я наль ным ме ды цын скім цэнт-
ры Юты, аку рат на пра свід ра ва лі 
ў кос ці ад ту лі ну для ма лю сень кай 
ка ме ры, каб да сле да ваць штыфт і 
ўзяць узо ры кас ця вой ткан кі і ме та-
лу. Гру па на ву коў цаў вы яві ла сля-
ды ста ра жыт най ар га ніч най гу мы, 
па доб най да су час на га клею для 
кас цей, а так са ма сля ды ста ра жыт-
ных тлу шчаў і ва лок наў тка нін, якія 
(дзя ку ю чы гэ тай гу ме) усё яшчэ бы-
лі тры ва ла за фік са ва ныя на мес цы. 
Да дат ко выя да сле да ван ні па ка за лі, 
што ме ды цын ская пра цэ ду ра вы со-
ка га ўзроў ню бы ла пра ве дзе на ў 
ста ра жыт ныя ча сы, пры бліз на 3600 
га доў та му.

АР ТА ПЕ ДЫЧ НАЯ 
ПРА ЦЭ ДУ РА 

ВЫ СО КА ГА КЛА СА
Гру па да след чы каў бы ла здзіў-

ле ная тым, што штыфт быў спра ек-
та ва ны па тых жа прын цы пах, якія 
вы ка рыс тоў ва юць у су час ным све це 
для фік са цыі кас цей. «Мы за хап ля-
ем ся тым, што ў ста ра жыт ным Егіп-
це здо ле лі ства рыць штыфт па вод ле 
тых бія ме ха ніч ных прын цы паў, якія 
мы ўсё яшчэ вы ка рыс тоў ва ем сён ня, 
як, на прык лад, пры жорст кай фік-
са цыі кос ці, — ка жа док тар Ры чард 
Джэк сан. — Гэ та пе ра сяг ну ла ўсе 
на шы ча кан ні».

Прад стаў ні кі Уні вер сі тэ та Бры га-
ма Ян га па ве дам ля юць, што ў штыф-
та «вост ры кру ка па доб ны ка нец для 
леп ша га ўжыў лен ня ў сцег на вую 
косць — дак лад на та кія ж бія ме ха-
ніч ныя ме та ды вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў на шы дні. Дру гі ка нец штыф та, 
раз ме шча ны ў га лё нач най кос ці, 
мае тры «зуб чы кі», якія пра ду хі ля-
юць зру шэн не ста но ві шча штыф та 
ў кос ці».

ДА ЦІ ПАС ЛЯ СМЕР ЦІ?
Усіх му чы ла ад но пы тан не, звя-

за нае з гэ тым ха рак тэр ным ад крыц-

цём: апе ра цыя бы ла пра ве дзе на, ка-
лі Юзер мон ту быў жы вы, ці пас ля 
яго смер ці?

Поў нае да сле да ван не вы яві ла, 
што плас ці ну ўсё ж уста ві лі ў пе ры-
яд па між смер цю Юзер мон ту і яго 
па ха ван нем. Ста ра жыт ныя егіп ця не 
ве ры лі ў фі зіч нае ўваск рэ сен не пас-
ля смер ці, у якім це ла бы ло срод кам 
пе ра мя шчэн ня ду шы ў за ма гіль ным 
све це. Та кім чы нам, стра ха ван не 
цэ лас нас ці це ла ме ла ве лі зар нае 
зна чэн не. Грыгз так са ма да даў, што 
егіп ця не ве ры лі: для ўваск рэ сен ня 
це ла і ду ху бы ло важ на пе ра ка нац-
ца ў тым, што це ла бы ло ў доб рым 
ста не.

Гэ та пер шы вы па дак апе ра цыі з 
ме та ліч най плас ці най, але іс ну юць 
і ін шыя пры кла ды кло па таў пра це-
ла пе рад му мі фі ка цы яй: за леч ван-
не ран, пра ца над зу ба мі, ства рэн-
не пра тэ заў. «Не ве ра год на, што 
ча ла ве ку, які ства рыў штыфт, 
прый шла ў га ла ву ме на ві та та кая 
дум ка, — ад зна чыў Грыгз. — Той, 
хто зра біў гэ тую пра цу, мог прос та 
звя заць част кі на гі ра зам, мяр ку ю-

чы, што пад час уваск рэ сен ня яны 
прос та зноў зрас туц ца».

«Гіс то рыя па каз вае нам, на коль-
кі раз ві тым на са мой спра ве бы ло 
ста ра жыт нае гра мад ства, — зра біў 
вы сно ву Грыгз. — Ча сам фа на бэ-
рыс тасць, улас ці вая на шай куль ту-
ры, пе ра шка джае нам усвя до міць, 
што лю дзі ін шых куль тур, якія жы-
лі ў ранейшыя ча сы, так са ма бы лі 
здоль ныя ду маць і ствараць са мым 
уз ру шаль ным чы нам».
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НА ВУ КОЎ ЦЫ АБЯ ЦА ЮЦЬ 
ДВА СА МЫЯ ГА РА ЧЫЯ ГА ДЫ

МЕ ДЫ ЦЫН СКАЯ ЗА ГАД КА: 
ХТО АПЕ РЫ РА ВАЎ ЧА ЛА ВЕ КА 3600 ГА ДОЎ ТА МУ?

У на зе му міі знай шлі штыфт су час на га ты пу
У 1971 го дзе ў му зей Ра зенк рэй ца, што ў Ка лі фор ніі, пры вез лі за-
пя ча та ны ста ра жыт на егі пец кі сар ка фаг, уся рэ дзі не яко га ля жа ла 
доб ра за ха ва ная му мія вель мі шля хет на га егіп ця ні на.
Там больш за два дзе ся ці год дзі та му гру па на ву коў цаў зра бі ла 
ша кі ру ю чае ад крыц цё: амаль 3600 га доў та му бы ла пра ве дзе на хі-
рур гіч ная апе ра цыя не ве ра год на вы со ка га для тых ча соў узроў ню 
скла да нас ці. У ле вым ка ле не му міі вы яві лі ар та пе дыч ны штыфт 
даў жы нёй 23 сан ты мет ры, зроб ле ны з ме та лу. Ён быў ужыў ле ны 
дзя ку ю чы та кім най скла да ней шым бія ме ха ніч ным прын цы пам, якія 
не са сту па юць на ват са мым су час ным тэх на ло гі ям.

У пя чо ры на ін да не зій скім 
вост ра ве Фла рэс, дзе знай шлі 
астан кі ча ла ве ка-хо бі та, 
якія вы клі ка юць шмат спрэ чак, 
на ву коў цы вы яві лі ра ней 
не вя до мую за лу. 
Ка лі і ў гэ тым гро це зной дуць 
кост кі іншых Homo floresіensіs, 
ант ра по ла гі змо гуць 
кан чат ко ва вы ра шыць, 
ці быў фла рэс кі «хо біт» 
звы чай ным ча ла ве кам, 
якія па ку та ваў ад хва роб, 
ці ж гэ та прад стаў нік 
кар лі ка ва га ві ду лю дзей. 
Аб зна ход цы ко рат ка рас па вёў 
ча со піс New Scіentіst.

Кост кі ча ла ве ка фла рэс ка га бы лі 
зной дзе ны ў 2003 го дзе ў скаль ным 
гро це Лі янг Буа. Ся род мност ва астан-
каў на ву коў цы знай шлі адзін прак тыч-
на поў ны шкі лет (LB1), які атры маў 
мя нуш ку «хо біт». Да гэ та га ча су ся род 
ант ра по ла гаў ня ма зго ды ў тым, ці гэ-
та кар лі ка вы від, які ўзнік на асно ве 
Homo erectus ва ўмо вах аст раў ной 
іза ля цыі, ці LB1 — гэ та па та ла гіч ны 
Homo sapіens (піг мей, мік ра цэ фал). 
Да сле да ван не но вых астан каў маг ло 
б да па маг чы вы ра шыць гэ тую спрэч-
ку, ад нак по шу кі ў Лі янг Буа па куль не 
ма юць вы ні каў.

Тым не менш аў стра лій скі ге о лаг 
Майкл Гэ гэн і яго ка ле гі, агля да ю чы 
пя чо ру ў 2006 го дзе, знай шлі вуз кі 
пра ход у да лё кім ку це. Прай шоў шы 

па ім, на ву коў цы вы яві лі но вы грот — 
Лі янг Ба вах («Ніж няя пя чо ра»), 23 на 
24 мет ры і 5 мет раў у вы шы ню (гэ та 
зна чыць пры клад на ўдвая мен шы за 
Лі янг Буа). Да сён няш ня га ча су на-
ву коў цы рас ка па лі верх нія плас ты 
ад кла дан няў у но вай пя чо ры. Там 
знай шлі ся кост кі жы вёл і ка мен ныя 
пры ла ды ўз рос там у не каль кі ты сяч 
га доў (ве ра год на, імі ка рыс та лі ся ўжо 
лю дзі су час на га ты пу).

Ад нак у больш глы бо кіх плас тах 
гро та на ву коў цы спа дзя юц ца знай сці 
кост кі ча ла ве ка фла рэс ка га. Над зею 
да след чы кам дае тое, што на пра ця гу 
знач най част кі апош ніх 200 ты сяч га-
доў мяс цо вым жы ха рам бы ло пра сцей 
пра ні каць у Лі янг Ба вах праз пя рэд ні 
ўва ход, які ця пер за ва ле ны ка мя ня-
мі. Акра мя та го, ніж няя хра на ла гіч ная 
мя жа астан каў з пер шай пя чо ры — 
100 ты сяч га доў, та ды як Лі янг Ба вах 
мо жа рас ка заць пра больш ста ра жыт-
нае мі ну лае і, ве ра год на, па хо джан не 
фла рэс кіх «хо бі таў».

Дай джэстДай джэст  ��

Рэнт ген ка ле на Юзер мон ту па ка заў на яў насць штыф та даў жы нёй 23 см.

Му мі фі ка ва ныя астан кі «Юзер мон ту».

Пра тэз паль ца, яко му 3000 га доў; 
яго пры шы лі пас ля смер ці 
ўла даль ні ка це ла. Экс па нат зна хо дзіц ца 
ў ка ір скім Егі пец кім му зеі.

«ХО БІ ТЫ» ЖЫ ЛІ Ў ІН ДА НЕ ЗІІ?


