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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.10 16.50 7.40
Вi цебск — 9.07 16.32 7.25
Ма гi лёў — 9.00 16.40 7.40
Го мель — 8.48 16.44 7.56
Гродна — 9.24 17.06 7.42
Брэст    — 9.16 17.15 7.59

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Максіма, 
Міхаіла, Паўла, Пятра, Уладзіміра.

К. Хрысціны, Генрыха.

Месяц
Апошняя квадра 3 снежня.
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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ЗАЎТРА

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Учо ра па мы ла пу ха вік. Ця пер у мя-
не ёсць вят роў ка.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Жон ка ў дзі ця чым па коі кор міць дач ку 

грудзь мі, ста рэй шы сы н ся дзіць на кух ні. 
Пры хо дзіць муж з пра цы, за хо дзіць на 
кух ню і пы та ец ца:

— Што там ма ма ро біць?
Ма лы:
— Па ста ві ла ма лую на пад за рад ку.

Вы шэй шая аду ка цыя ў наш час 
вель мі не аб ход на. Рап там вам па шан-
цуе стаць вар таў ні ком — як вы без 
аду ка цыі бу дзе це кры жа ван кі раз гад-
ваць?

Сён ня на пра цы га дзі ны паў та ры не 
бы ло ін тэр нэ ту.

Вы пі лі ўвесь чай, раз га ва ры лі ся. Па-
зна ё мі лі ся...

П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Буль ба з кме нам 

і тва рож ным со у сам
Спат рэ біц ца: буль-

ба — 5-6 шт., алей — 
2 ст. л., кмен — 3 ст. л., 
тва рог — 300 г, вярш кі — 
150—200 мл, час нок (або 
зя лё ная цы бу ля), пят руш-
ка — не каль кі га лі нак, 
соль, пе рац чор ны.

Буль бу ста ран на вы-
мыць і раз рэ заць уз доўж 
на па лам. Зма заць фор-
му для за пя кан ня але ем. 
Апыр скаць буль бі ны але-

ем звер ху і па клас ці лу пі най на дно фор мы. Па сы-
паць сол лю і кме нам. За пя каць у ра за грэ тай да 175 
гра ду саў ду хоў цы 35-40 хві лін. Пра ве рыць га тоў насць 
вост рым на жом.

Па да ваць з тва рож ным со у сам. Для яго пры га та-
ван ня трэ ба ў тва рог па сту по ва пад лі ваць вярш кі, змя-
шаць да крэ ма ва га ста ну. Ка лі ма са гус тая — да ба віць 
яшчэ вярш коў. Да даць здроб не ны час нок, зя ле ні ва 
пят руш кі, па са ліць і па пер чыць на смак.

Се ля дзец па-га ланд ску
Спат рэ біц ца: се ля-

дзец све жа ма ро жа ны — 
2 шт., цы бу ля рэп ча тая — 
2 шт., лі мон — 0,5 шт., 
цу кар — 6 ч. л., соль — 
6 ч. л., морк ва — 1 шт., 
лаў ро вы ліст — 5 шт., 
чор ны пе рац — 10 га ро-
шын (па ма лоць буй на).

Лі мон на ра за ем тон кі-
мі скры лі ка мі. Морк ву на-
дзі ра ем на буй ной тар цы. 
Цы бу лю на ра за ем коль-
ца мі. Вы клад ва ем сла я мі 
ў сло ік: на дно — не каль кі коль цаў цы бу лі, лаў ро вы 
ліст, жмень ку морк вы, ка ва ла чак лі мо на, па 0,5 ч. 
л. цук ру і со лі, у тры паль цы перцу. Звер ху — слой 
се ляд ца. За тым зноў га род ні на і спе цыі. І так чар-
гу ем сла я мі, пе ры я дыч на пры ціс ка ю чы, па куль не 
да бя ром ся да са ма га вер ху сло і ка. Ця пер на кры ва ем 
шчыль най на крыў кай і ад праў ля ем у ха ла дзіль нік. На 
дру гі-трэ ці дзень се ля дзец га то вы. Пры па да чы мож на 
па ліць але ем.

Рэ дзька з мё дам
На 100 г рэ дзькі па тра бу ец ца 1 ст. л. мё ду.
Рэ дзьку на дзер ці на тар цы. Для вы да лен ня го ры-

чы вы ма чыць у ма ла цэ, за тым ад ціс нуць і за пра віць 
мё дам, змя шаць і па даць у са лат ні ку.

Аку ля ры і ма кі яж
Аку ля ры — не толь кі сон ца ахоў ныя, 
але і звы чай ныя, якія ка рэк ту юць зрок, — 
гэ та ўжо даў но мод ны ак сэ су ар, 
а не го ра яго ўла даль ні цы. 
Кож ны се зон з'яў ля юц ца но выя мод ныя 
апра вы, так што кам плек са ваць больш 
не трэ ба, трэ ба ву чыц ца іх пра віль на на сіць.

Тыя, хто па ста-
ян на но сіць аку ля-
ры (у пер шую чар гу 
жан чы ны), ма юць 
у сва ім ар се на ле 
не ад ну, а не каль кі 
апраў. Роз ныя ко-
ле ры, роз ныя сты-
лі, роз нае пры зна-
чэн не. Але кож ная 
апра ва па тра буе да 
ся бе ад па вед на га 
стаў лен ня. Яна мо-
жа мя няць твар, і ў 
гэ тым ёй вы дат на 
да па ма гае ма кі яж.

Ка лі вы хо ча це 
змен толь кі ў ста ноў-
чы бок, трэ ба ве даць не ка то рыя пра ві лы ма кі я жу для 
«аку ля ры каў».

1. Ка лі вы но сі це аку ля ры, у ма кі я жы лепш усё ж 
пры трым лі вац ца тра ды цый на га пра ві ла — адзін ак-
цэнт: аль бо во чы, аль бо вус ны.

2. Улі чы це, што ску ра па век за шклом аку ля раў 
вы гля дае свят лей шай. Ме на ві та гэ та ро біць аку ля ры 
ідэа льным срод кам для та го, каб мас кі ра ваць чор ныя 
кру гі пад ва чы ма. Та му, ка лі вы на не ся це за над та 
свет лы ка рэк тар, гэ та бу дзе вы гля даць не гар ма ніч на. 
Лепш на нес ці на ску ру пад ва чы ма ка рэк тар ці пуд ру 
на тон цям ней шую за ко лер ва шай ску ры.

3. Вы бі ра ю чы аку ля ры ў ха лод най ко ле ра вай га ме 
(се раб рыс тыя, бэ за выя, дым ча та-ру жо выя, шэ рыя, 
бла кіт ныя), пад бі рай це да іх ма кі яж у па доб ных то-
нах. А вось да апра вы цёп лых ад цен няў па ды дуць 
пер сі ка выя, ка рыч не выя, тра вя ніс та-зя лё ныя ад цен-
ні. Толь кі не за бы вай це пры гэ тым ары ен та вац ца на 
ко лер сва іх ва чэй.

4. Ка лі вы лю бі це ма сіў ныя цём ныя апра вы, то 
тут дзей ні чае пра ві ла ад ад ва рот на га. Ваш ма кі яж 
па ві нен быць вы тры ма ны ў ду ху мі ні ма ліз му. Яр кія 
це ні, ін тэн сіў ныя стрэл кі бу дуць «пе ра гру жаць» твар. 
Бо са ма па са бе па доб ная апра ва — вель мі ма гут ны 
ак цэнт. А вось ка лі ў вас вы тан ча ная апра ва, мож на 
сме ла пад во дзіць во чы, толь кі лёг ка і аку рат на. І на ват 
на ма ля ваць са бе яр кія вус ны.

5. Лі нія бро ваў, не за леж на ад фор мы аку ля раў, 
па він на быць плаў най, ся рэд няй даў жы ні.
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5 СНЕЖ НЯ
1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ся лі ба, ця пер Бя рэ-

зін скі ра ён) Ры гор Во сі па віч Ня хай, вя до мы 
бе ла рус кі пісь мен нік. У 1939 г. скон чыў Мін скі на стаў ніц кі 
ін сты тут. Пра ца ваў у га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», 
ча со пі се «По лы мя», Дзяр жаў ным вы да вец тве БССР. Аў-
тар паэ тыч ных збор ні каў «Маё па ка лен не», «Вя лі кі мой і 
ці хі акі ян», апо вес цяў «Ге роі не ад сту па юць», «Ту ман над 
стэ пам» і ін шых. Пі саў так са ма для дзя цей, пра ца ваў у 
га лі не пе ра кла ду. Па мёр у 1991 го дзе.

1936 год — у СССР 
бы ла пры ня-

та дру гая Кан сты ту цыя, 
якая ўвай шла ў гіс то рыю 
пад наз вай «Ста лін ская». 
Пер шая са вец кая Кан сты-
ту цыя бы ла пры ня та яшчэ 
10 лі пе ня 1918 го да, менш 
чым праз год пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Да ючы гра-
ма дзян скія сва бо ды ра бо ча му кла су і бед на му ся лян ству, 
яна па збаў ля ла сва бод усіх асоб, якія ме лі не пра цоў ныя 
да хо ды або вы ка рыс тоў ва лі на ём ную пра цоў ную сі лу. Фак-
тыч на асноў ным за ко нам дзяр жа вы 1918 го да за ма цоў-
ва ла ся дык та ту ра пра ле та ры я ту, раз вяз ва ю чы ру кі баль-
ша ві кам у кла са вай ба раць бе. Утво ра ная 30 снеж ня 1922 
го да но вая дзяр жа ва — СССР — ме ла па трэ бу ў но вым 
асноў ным да ку мен це — Кан сты ту цыі Са вец ка га Са ю за, 
якая і з'я ві ла ся на свет 31 сту дзе ня 1924 го да, а для рэ гу-
ля ван ня ад но сін унут ры кра і ны ад на ча со ва бы лі пры ня ты 
і кан сты ту цыі са юз ных рэс пуб лік, у тым лі ку і БССР. Яшчэ 
двой чы ў гіс то рыі СССР мя няў ся асноў ны за кон. Пер шы 
раз — у пе ры яд кі раў ніц тва дзяр жа вай і пар ты яй І.В. Ста-
лі на, а дру гі — Л.І. Брэж не ва. Апош няя Кан сты ту цыя СССР 
бы ла пры ня та 7 каст рыч ні ка 1977 го да.

1945 год — 70 га доў та му ў ра ё не Бяр муд ска га 
трох ву голь ні ка ў паў ноч най Ат лан ты цы бяс-

след на знік лі шэсць са ма лё таў мар ской авія цыі ЗША і 
27 ва ен на слу жа чых, якія ў іх зна хо дзі лі ся. Ана маль ная 
зо на і сён ня лі чыц ца ад ным з са мых за гад ка вых мес цаў 
на пла не це.

Ве ра ВЯР БА, паэ тэ са:
«Ёсць у ка хан ня спра вяд лі васць, 

якой ня мно га ў лю дзей».

С
у бо та. Наз ва гэ та га дня па хо дзіць са 
ста ра жыт на іў дзей скай мо вы, у якой 

sabbat — за кан чэн не спра вы, пра цы (ша-
баш). У сла вян з ча соў рас паў сюдж ван ня 
хрыс ці ян ства ро лю ста ра за па вет най су бо ты 
вы кон ва ла но ва за па вет ная ня дзе ля — дзень 
уваск рэ сен ня Ісу са Хрыс та.
�  Зна ём ства са струк ту рай бе ла рус ка га 

на род на га ка лен да ра па каз вае, што су бо та 
бы ла днём не звы чай ным у пла не сак раль на-
ма гіч на га на паў нен ня: на шы прод кі быц цам 
бы па спе цы яль ным ін фар ма цый ным ка на ле 
да кра на лі ся да шмат лі кіх та ям ніц Су све ту, 
на ладж ва лі кан так ты з ду ша мі па мер лых сва-
я коў, звяр та лі ся да іх з прось бай аб доб рым 
ура джаі ці шчас лі вай до лі ма ла дых, якія бра лі 
шлюб. З ця гам ча су ў на род ным ка лен да ры 
на пра ця гу ўся го го да з'я ві лі ся ад па вед ныя 
су бо ты, якія лі чац ца дня мі па мя ці і ўша на ван-
ня прод каў і на зы ва юц ца «Дзя ды», ці «Ра дзі-
цель скія су бо ты». Ме на ві та та му ў гэ ты дзень 
тыд ня не пра вод зяць вян чан не ў пра ва слаў-
ных хра мах.
�  У сла вян скай на род най тра ды цыі су бо-

та лі чыц ца жа но чым днём, яко му ад па вя дае 
лік 6; ста ві лі ся да яе як да доб ра га, «лёг ка га», 
спры яль на га дня, мо жа, та му, што на пе ра дзе 
яшчэ адзін дзень ад па чын ку.
�  Су бо та лі чыц ца спры яль ным днём для 

ад' ез ду ў да лё кі шлях. У той жа час на род-
ная тра ды цыя па пя рэдж ва ла: не па чы най це 
ў су бо ту ад каз ныя спра вы, асаб лі ва бу даў ніц-
тва — ні чо га лад на га не атры ма ец ца. У гэ ты 
дзень мож на бы ло толь кі за клас ці пад му рак 
но вай ха ты. У су бо ту звы чай на пры бі ра лі ў 
ха це, на гас па дар чым пад вор ку.
�  На шы прод кі бы лі пе ра ка на ны: ка лі 

дзі ця на ра дзі ла ся ў су бо ту, яно бу дзе ле ка-
рам, зна ха рам, а так са ма бу дзе лёг ка «на-
ладж ваць су вя зі» з чле на мі сва ёй сям'і і ўся го 
ро ду.

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч
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Зрэш ты, на чаль нік 
служ бы гід ра 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 Мінп ры ро-
ды Дзміт рый РА БАЎ 
упэў не ны, што зі ма сё-
ле та ча ка ец ца са праў-
ды цёп лай, бо апад кі 
ў гэ тым се зо не праг-
на зу юц ца пе ра важ на ў 
вы гля дзе мок ра га сне-
гу і даж джу.

Ра зам з тым спе цы я ліст 
ад зна чыў, што ў гэ ты се-
зон зі ма бу дзе на ват кры ху 
ха лад ней шай за мі ну лую, 
ка лі пра цяг лых і сур' ёз ных 
ма ра зоў уво гу ле амаль не 
бы ло. Коль касць апад каў 
гэ тай зі мой ча ка ец ца тро хі 
боль шай за нор му. Пад лі-
ча на, што ў на шай кра і не ў 
ся рэд нім вы па дае 115 мм.

Поз няя во сень 
пра цяг нец ца да... 
лю та га

Па вод ле ін фар ма цыі ай-
чын ных экс пер таў, ся рэд-
няя тэм пе ра ту ра снеж ня 
бу дзе на 1 гра дус вы шэй-
шай за клі ма тыч ную нор му 
(нор ма — мі нус 2-5 гра ду-
саў). Коль касць апад каў 
ча ка ец ца тро хі боль шай 
за нор му, па поўд ні ка ля 
нор мы (32-44 мм). «Ад нак 
у блі жэй шы час ні пра якія 
зі мо выя пра цэ сы ка заць не 
пры хо дзіц ца. Тэм пе ра ту ра 
ў пер шай дэ ка дзе ча ка ец-
ца на 3-5 гра ду саў вы шэй-
шая за клі ма тыч ную нор му. 
На двор'е зу сім во сень скае, 
зі мы на ват на га ры зон це не 
ві даць», — ад зна чыў Дзміт-
рый Ра баў.

Цёп лым абя цае стаць 
і сту дзень. Па вод ле слоў 
спе цы я ліс таў, ся рэд няя 
тэм пе ра ту ра па вет ра ў дру-
гі ме сяц зі мы ча ка ец ца на 
1-2 гра ду сы вы шэй шай за 
клі ма тыч ную нор му. Праў-
да, у асоб ныя дні не вы-
клю ча на, што па поў на чы 
тэм пе ра ту ра ўна чы бу дзе 
апус кац ца ні жэй за 20 гра-
ду саў ма ро зу. Коль касць 
апад каў так са ма ча ка ец ца 
боль шай за нор му і скла дзе 
пры клад на 32-46 мм. Кі раў-
ніц тва Бел гід ра мет цэнт ра 
лі чыць, што са праў ды зі-
мо вае на двор'е за ві тае на 
тэ ры то рыю на шай кра і ны 
ме на ві та ў лю тым. Та ды 
ся рэд няя тэм пе ра ту ра па-
вет ра бу дзе скла даць ка ля 
клі ма тыч най нор мы (мі нус 

3,5-8 гра ду саў). Тут і апад кі 
ча ка юц ца ка ля нор мы (28-
40 мм).

Гэ ты год абя цае 
стаць са мым 
цёп лым 
за ўсю гіс то рыю 
ме тэа на зі ран няў

«Се зон 2015 го да ў нас, 
як і ва ўсім паў ноч ным 
паў шар'і, стаў са мым цёп-
лым за ўвесь пе ры яд ме-
тэа ра ла гіч ных на зі ран няў. 
Тут ўліч ва ец ца і сне жань, 
які ў гэ тым го дзе так са ма 
ча ка ец ца ана маль на цёп-
лым», — па ве да міў спе цы-
я ліст. На ву коў ца мі сё ле та 
фік су ец ца са мая вы со кая 
тэм пе ра ту ра амаль за 
120 апош ніх га доў. Пра соч-
ва ец ца рэ аль ная тэн дэн-
цыя да па цяп лен ня клі ма-
ту, бо за апош нія 18 га доў 
бы лі за фік са ва ныя са мыя 
цёп лыя 10 га доў за ўвесь 
пе ры яд на зі ран ня.

Па вод ле слоў Дзміт рыя 
Ра ба ва, тэн дэн цыя рос ту 
ся рэд няй тэм пе ра ту ры па-
вет ра ў Бе ла ру сі свед чыць 
аб тым, што клі мат у нас 
мя ня ец ца. Зі ма 2014/2015 
га доў ўвай шла ў дзе сят ку 
са мых цёп лых зім і за ня-
ла шос тае мес ца. Вяс-

на сё ле та так са ма бы ла 
ана маль на цёп лай і ста ла 
дзя ся тай ў ран жы ра ва ным 
шэ ра гу на зі ран няў. Сі ноп-
тык ад зна чыў, што і ле та 
ў 2015 го дзе бы ло цёп лым 
і ана маль на су хім, та кія 
тэм пе ра ту ры ў гэ тую па ру 
го да ў Бе ла ру сі бы ва юць 
пры клад на раз на 10 га доў. 
По тым і во сень дэ ман стра-
ва ла ана маль на вы со кія 
тэм пе ра ту ры.

Без ура га наў, 
але з гра дам

«Ка лі раз гля даць ме-
тэа ра ла гіч ную сі ту а цыю 
кра і ны па не бяс печ ных з'я-
вах, то мож на ад зна чыць, 

што гэ ты год стаў да во лі 
спа кой ным», — рас каз-
вае Дзміт рый Ра баў. Ні я кіх 
моц ных ура га наў або ін шых 
ка та кліз маў у нас не бы ло. 
Ад нак бы лі ана маль ныя з'я-
вы, ся род якіх мож на ад зна-
чыць не каль кі пры кла даў: у 
Сян но ў чэр ве ні вы паў град 
з агуль най «ва гой» апад каў 
29 мм, у Жыт ка ві чах прай-
шоў у лі пе ні вель мі моц ны 
лі вень, ка лі за 30 хві лін вы-
па ла 34 мм апад каў, та кая 
за ле ва бы ла ў Ма гі лё ве — 
57 мм. Акра мя та го, нель га 
не ўспом ніць над звы чай ную 
па жа ра не бяс пе ку і вы со кія 
тэм пе ра ту ры гэ тым ле там.

З сі нап тыч ны мі ана ма-
лі я мі ў маш та бе пла не ты 
ўсё знач на горш. «У но вым 
дак ла дзе аб сты хій ных бед-
ствах ААН га во рыц ца, што 
пры род ныя ка та кліз мы ў 
апош нія 10 га доў ад бы ва-
лі ся прак тыч на што дня — 
пры клад на ў два ра зы час-
цей, чым 20 га доў та му. У 
дак ла дзе, апуб лі ка ва ным 
у па ня дзе лак, па ве дам ля-
ец ца, што за гэ ты час 90% 
ка та кліз маў бы лі звя за ны з 
па вод ка мі, штар ма мі, спя-
ко тай і ін шы мі з'я ва мі на-
двор'я. Яшчэ 10% пры па дае 
на до лю геа фі зіч ных ка та-
кліз маў — зем ля тру саў і 
вы вяр жэн няў вул ка наў», — 
пу жае нас спе цы я ліст.

Да лей ён рас тлу ма чыў, 
што па ве лі чэн не не бяс-
печ ных пры род ных з'яў 
на ву коў цы звяз ва юць з 
гла баль ным па цяп лен нем, 
праб ле мы яко га ста лі тэ-
май аб мер ка ван ня на між-
на род най кан фе рэн цыі па 
зме не клі ма ту, якая па ча-
ла ся 29 ліс та па да ў Па ры-
жы. Ужо ця пер су свет ныя 
экс пер ты праг на зу юць, 
што праз 35-40 га доў 
коль касць не бяс печ ных 
пры род ных з'яў мо жа па-
вя лі чыц ца ў ча ты ры ра зы 
ў па раў на нні з мі ну лым 
ста год дзем.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Пра гноз на пас ля заўт раПра гноз на пас ля заўт ра  ��

Се зон мок ра га сне гу і даж джу?
Сі ноп ты кі праг на зу юць, што ся рэд няя тэм пе ра ту ра зі мы 2015/2016 

бу дзе на 1-2 гра ду сы вы шэй шай за клі ма тыч ную нор му

Ме тэа ро ла гі ААН апуб лі ка ва лі маш таб ны пра гноз на двор'я на 
най блі жэй шыя 40 га доў. Ка лі ве рыць між на род ным экс пер там, 
ні чо га доб ра га нас у гэ тыя дзе ся ці год дзі не ча кае: на пе ра дзе 
страш ныя зем ля тру сы, па вод кі, за су хі і штор мы.

У ШТА ТАХ ПАД ВА ДУ СЫ ДУЦЬ ЦЭ ЛЫЯ ГА РА ДЫ
«Пра гноз на двор'я з бу ду чы ні» быў ар га ні за ва ны ў рам ках но ва-

га пра ек та ААН, які пры све ча ны гі бель на му ўплы ву ча ла вец тва на 
клі мат. Яго аў та ры ўпэў не ны, што за су хі і па вод кі пра ко цяц ца па 
ўсёй пла не це — ад Ары зо ны да Зам біі. Для за пі су «ві дэа рэ парт ажаў 
з бу ду чы ні» су пра цоў ні кі ААН за пра сі лі не каль кі вя до мых вя ду чых 
пра гно зу на двор'я. Вось так бу дуць вы гля даць зня тыя ААН ро лі кі на 
тэ му клі ма тыч ных змен.

Адзін з ка рот ка мет раж ных вы пус каў пра гно зу на двор'я на 2050 год 
пры све ча ны страш най па вод цы ў Фла ры дзе, а так са ма най мац ней шай 
за су се ў Ары зо не і поў на му за тап лен ню го ра да Ма я мі Біч, у вы ні ку 
яко га за гі нуць дзя сят кі ты сяч ча ла век. Ме тэа ро ла гі лі чаць, што ў гэ тай 
част цы ЗША ся рэд няя тэм пе ра ту ра да сяг не 50 гра ду саў.

ПАД 40 БУ ДЗЕ І Ў РА СІІ
«Доб ры дзень! Сён ня 7 лі пе ня 2050 го да. І гэ та пра гноз на двор'я 

па Ра сіі», — ка жа вя ду чая ра сій ска га ка на ла Ме тэ аТБ.
«Хва ля суб тра піч на га цяп ла пра цяг вае па воль на на кры ваць суб тра-

піч ную тэ ры то рыю Ра сіі. Ус ход няй — Сі бір — ак тыў ныя ме за цык ло ны, 
якія ўзні ка юць на фран таль най зо не і па лі ва юць моц ны мі даж джа мі, 
на валь ні ца мі, гра дам поў дзень Ура ла і За ход няй Сі бі ры. Да Пры мор'я 
на блі жа ец ца тай фун — ужо трэ ці ў гэ тым се зо не, а над поў нач чу 
Да лё ка га Ус хо ду па-ра ней ша му ві даць ды ма выя шлей фы ад ляс ных 
па жа раў», — так, па зда гад ках тэ ле ві зій ных ме тэа ро ла гаў, мо жа вы-
гля даць на двор'е ў Ра сіі праз 35 га доў.

За ўва жу, што гэ та не зу сім па доб на на жар ты, бо пад ста ва для 
бо я зі ёсць. На кар це 50-х — ня звык лыя на ват для ле та па каз чы кі 
тэм пе ра ту ры: Санкт-Пе цяр бург — плюс 32, Цвер, Ніж ні Ноў га рад, 
Са ранск — 35, Са ра таў, Ва ро неж — 37. Гэ та на 7-9 гра ду саў вы шэй 
за клі ма тыч ную нор му.

ПА РА АД ПА ЧЫН КАЎ ЗРУ ШЫЦ ЦА НА ВО СЕНЬ І ЗІ МУ
Тэ ле вя ду чая «з бу ду чы ні» ра іць жы ха рам Маск вы і Пі це ра ле там 

на ад па чы нак па ехаць на Бал ты ку — там ва да на грэ ла ся да 25. А ка-
лі для ка гось ці і гэ та за над та цёп ла, то пляж ны се зон ад кры ва ец ца 
на тэ ры то рыі Бе ла га і Ба ран ца ва мо раў: ва да там пра грэ ла ся ўжо да 
20-22 гра ду саў.

Зрэш ты, ме тэа ро ла гі 50-х ад зна ча юць, што ра сі я не змя ня юць гра-
фік вод пуск аў і ад да юць пе ра ва гу ад па чын ку на ку рор тах кра і ны 
во сен ню ці зі мой. Да рэ чы, ка лі ве рыць пра гно зам тэ ле ві зій ных ме тэа-
ро ла гаў, праз 40 га доў мож на бу дзе, не ба ю чы ся змерз нуць, ез дзіць 
на эк скур сію ў Арк ты ку: «Вы со кая тэм пе ра ту ра лі пе ня, сва бод ная ад 
лё ду ва да іс тот на па ляг ча юць суд нам пла ван не па ба сей не Паў ноч на га 
Ле да ві та га акі я на, толь кі гус тая ім жа і ту ма ны па тра бу юць па вы ша най 
ува гі і асця рож нас ці».

НЕ ЗУ СІМ ЖАР ТЫ
Ужо ця пер асоб ныя на ву коў цы ўпэў не ны, што ка лі вы кі ды пар ні-

ко вых га заў у вы ні ку ант ра па ген най дзей нас ці ча ла ве ка пра цяг нуць 
па вя ліч вац ца, то ся рэд няя тэм пе ра ту ра больш ніз кіх сла ёў ат мас фе ры 
мо жа па вы сіц ца больш чым на 4 гра ду сы да кан ца XXІ ста год дзя. Ад-
нак што ж на са май спра ве азна чае па вы шэн не гла баль най ся рэд няй 
тэм пе ра ту ры?

Тое, што пад рых та ва лі май стры ві дэа рэ парт ажаў, без умоў на, уяў-
ляе з ся бе толь кі маг чы мыя сцэ на рыі та го, што мо жа ад быц ца, а не 
фак тыч ныя пра гно зы. Але ме на ві та па доб ныя «за ма лёў кі бу ду чы ні» 
грун ту юц ца на са мых су час ных на ву ко вых ве дах аб клі ма це і па каз-
ва юць пе ра ка наў чую кар ці ну та го, якім мо жа быць на ша жыц цё на 
больш цёп лай пла не це...

МІЖ ІН ШЫМ
Ай чын ныя клі ма то ла гі ста вяц ца да роз ных доў га тэр мі но вых пра-

гно заў вель мі скеп тыч на. Спраў джаль насць іх на ват на мен шы тэр мін 
(се зон ці год) звы чай на не на шмат пе ра вы шае 50-пра цэнт ны ўзро вень. 
Ра зам з тым, на шы сі ноп ты кі ўваж лі ва на зі ра юць за рас пра цоў ка мі і 
пра гно за мі ра сій скіх і еў ра пей скіх ка лег.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

• ВЕР СІІ

...І НА СТУ ПІЦЬ У 2050-м 
«КЛІ МА ТЫЧ НАЕ ПЕК ЛА»
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