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АСАБЛІВАСЦІ КЛІМАТУ 

Многіх цікавіць надвор’е, што ўяўляе сабой стан атмасферы ў пэўны час і над пэўнай 

тэрыторыяй. Са штодзённага стану надвор’я складваецца клімат. На клімат Лепельшчыны 

аказваюць уплыў геаграфічная шырата (54°53' паўночнай шыраты), адносная блізкасць да 

Атлантычнага акіяна, вышыня мясцовасці над яго ўзроўнем – ад 136 м (уразанне ракі Улы ля 

граніцы з Чашніцкім раёнам) да 279 м (на Лукомскім узвышшы). Рашаючую ролю ў фарміраванні 

клімату вызначае вышыня сонца і працягласць асвятлення пэўнай тэрыторыі. Вядома, што клімат, 

у сваю чаргу, уплывае на глебу, раслінны і жывёльны свет, на рэжым рэк, азёр, балот, на стан і 

змяненне рэльефу, на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва. Важнейшыя даныя аб стане надвор'я 

і клімату мы атрымліваем у Лепельскай метэаралагічнай станцыі, заснаванай больш ста гадоў 

таму і адчыненай у 1979 г. на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніка станцыі фонавага 

маніторынгу, дзе робяць геахімічныя назіранні і вымярэнні забруджвальных рэчываў у паветры, 

атмасферных ападках, у паверхневых водах, глебах, у раслінным покрыве. 

Клімат Лепельскага раёна вызначаецца як умерана кантынентальны. Для яго характэрны 

выразныя поры года з умерана цёплым летам (сярэдняя тэмпература паветра ў ліпені +17,9С) і 

халаднаватай, зрэдку снежнай зімой (сярэдняя тэмпература паветра ў студзені -7,2 гадуса), 

сярэднегадавой колькасцю ападкаў – 638 мм, вегетацыйным перыядам – 187 сутак за год. Праз 

Лепельшчыну праходзіць сярэднегадавая ізалінія з дадатнай тэмпературай 5,3 градуса. Па картах 

у Нацыянальным атласе Беларусі можна вызначыць, што на працягу года ў нас назіраецца 55–70 

сутак з выпаданнем снегу, 20–22 – з мяцеліцай, 10–12 – з галалёдам, 14–16 – з шэранню (тонкім 

снежным пластом на зямлі і прадметах). У асобныя гады летам адзначаецца засуха. Пры высокай 

вільготнасці паветра часта ўтвараюцца туманы (55–70 дзён за год). 

У нас пераважаюць вятры заходніх напрамкаў: зімой яны найчасцей дзьмуць з паўднёвага 

захаду, летам – з паўночнага захаду. Сярэднегадавая хуткасць ветру на адкрытых участках – каля 

4 м/с. Паветраныя масы рознага паходжання пераносяць цыклоны і антыцыклоны. У залежнасці ад 

вугла падзення сонечных промняў, мяняюцца ў нас і поры года. Пераход ад адной пары да другой 

адбываецца паступова і тэрміны іх наступлення пастаянна мяняюцца. Прыход вясны, напрыклад, 

супадае з пераходам сярэднясутачнай тэмпературы праз 0 градусаў. 3 устанаўленнем плюсавай 

тэмпературы пачынаецца рух соку ў клёна і бярозы. Першым сярод драўняных раслін зацвітае 

арэшнік (ляшчына). Аб стане прыроды ў гэтую пару года пісаў Я. Колас: 

Быў якраз пачатак мая, 

Ну й была тады вясна! 

Было ў меру ўсё і ўпору: 

Дожджык пройдзе, зноў цяпло, 

Травы, краскі гнала ўгору – 

На прасторы, на святло. 

Пераход сярэднясутачнай тэмпературы праз 10 градусаў лічаць у нас за пачатак лета, якое 

працягваецца амаль да канца верасня. У пачатку лета зацвітаюць бяроза, потым – клён, чаромха. 

Самы сонечны месяц – чэрвень, самы дажджлівы – ліпень. У гэтую пару тэмпература паветра ў 

асобныя дні павышаецца да 28–32 градусаў (з абсалютным максімумам + 34С). 



Вельмі пачуццёва апісвае лета К. Буйло: 

Гарачую спякоту лета 

I буру летнюю з дажджом, 

Як гром грыміць, а ў чорных хмарах 

Маланка зіхаціць агнём. 

У канцы верасня – пачатку кастрычніка сярэднясутачная тэмпература становіцца ніжэй 10 

градусаў. Наступае восень з туманамі, замаразкамі. Мяняецца восеньская афарбоўка, пачынаецца 

ападанне лісця ў клёна, ліпы, асіны, іншых дрэў. Пры пераходзе сярэднямесячнай тэмпературы 

ніжэй 0 градусаў наступае зіма. Назіраецца нізкае сонцастаянне, нядоўгае асвятленне, расце 

воблачнасць, павялічваецца колькасць дзён з ападкамі. Сярэдняя вышыня снегу ўзімку складае 27 

см. Умераныя марскія паветраныя масы выклікаюць адлігі. Арктычныя паветраныя масы часам 

прыносяць моцныя маразы (з абсалютным мінімумам – ніжэй за 36 градусаў). У зімовы перыяд 

нярэдка ўзнікаюць неспрыяльныя для пасеваў з’явы: ледзяная корка, вымярзанне, выправанне 

азімых культур пры выпаданні снегу на незамёрзлую зямлю. Такім чынам, пры ўсёй разнастайнасці 

сезонаў года кожны з іх мае сваю адметнасць, непаўторнасць, прыгажосць. 
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