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Структура і работа Дэпартаменту па 

гідраметэаралогіі Рэспублікі 

Беларусь 



Структура Рэспубліканскага Гідраметэацэнтра 
Президент РБ

Генеральный штаб МО РБ

Аэродромы военной

авиации

Глобальная Сеть

Телесвязи

Республиканский Гидрометеоцентр

(г.Минск)

Аэропорт

«Могилев»

Могилевский

Облисполком

ГУ

МОГИЛЕВОБЛГИДРОМЕТ

МС Кличев МС Костюковичи МС Славгород ЛРЭМ Бобруйск
ЛРЭМ

Мстиславль
АМСГ БобруйскМС Горки АМСГ Могилев

Аэропорт

«Гомель»

Гомельский

Облисполком

ГУ ГОМЕЛЬОБЛГИДРОМЕТ

МЦГМ Мозырь МС Брагин МС Житковичи МС Жлобин МС Лельчицы МС Октябрь

МС Чечерск АС Василевичи ЛРЭМ Речица
ЛРЭМ

Светлогорск
АМСГ Гомель

Аэропорт «Брест»
Брестский

Облисполком

ГУ БРЕСТОБЛГИДРОМЕТ

БС Полесская МС Барановичи МС Высокое МС Ганцевичи МС Дрогичин МС Ивацевичи МС Пружаны АМСГ Брест

МЦГМ Пинск

Аэропорт

«Витебск»

Витебский

Облисполком

ГУ ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ

МС Витебск ГС Полоцк АС Шарковщина МС Верхнедвинск МС Докшици МС Езерище МС Лепель МС Лынтупы

МС Орша МС Сенно  МС Толочин ЛРЭМ Орша КЭЛ Новополоцк
СФМ

Березенский

заповедник

АМСГ Витебск АМСГ Орша

Аэропорт «Гродно»
Гродненский

Облисполком

ГУ ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ

АС Новогрудок
ЛРЭМ

Новогрудок
МС Ошмяны МС Лида МС Щучин АМСГ ГродноАС Волковыск

Совет Министров РБ Совет Безопасности РБ

Минский облисполком

Мингорисполком

МЧС

(РЦУРЧС)

Главный штаб ВВС и ПВО

Национальный Аэропорт

«Минск-2»

Аэропорт «Минск-1»

Мировой Центр Данных

(г.Москва)

Главный РМЦ (г.Москва)

ЦКС Киев (Украина)

Аэропорт «Храброво»

(г.Калининград)

Национальная

Государственная

Телерадиокомпания

РЦРКМ (г.Минск)

Администрация

Президента РБ

ГС Вилейка ГС Минск ОС Нарочь АС Минск МС Березино МС Борисов МС Воложин МС Любань
МС Марьина

горка
МС Слуцк МС Столбцы



    Дзяржаўная гідраметэаралагічная служба 
Рэспублікі Беларусь забяспечвае ўстановы 
дзяржаўнага кіравання, розныя галіны эканомікі і 
насельніцтва Беларусі разнастайнымі відамі 
фактычнай і прагнознай інфармацыяй аб стане 
навакольнага асяроддзя і яго забруджванні.  

    Інфарцыяй аб небяспечных гідраметэаралагічных 
з’явах і забруджванні навакольнага асяроддзя 
неабходна як для нармальнага функцыяніравання 
гаспадаркі, так і для забеспячэння бяспекі 
насельніцтва.  

    З’яўляючыся членам Сусветнай метэаралагічнай 
арганізацыі, Дзяржаўная гідраметэаралагічная 
служба прынімае ўдзел у глабальным 
міжнародным абмене гідраметэаралагічнымі 
даннымі. 

 



Размяшчэнне гідраметэаралагічнай        

сеткі станцый 

 Гідраметэаралагічныя назі-
ранні на тэрыторыі Рэспуб-
лікі Беларусь праводзяцца 
на стацыянарных пунктах 
назі-ранняў, аб’яднаных у 
дзяр-жаўную сетку 
гідраметэара-лагічных 
назіранняў, якая 
складаецца з 204 стацыя-
нарных пунктаў: абласных і 
міжраѐнных цэнтраў па 
гідраметэаралогіі, 
метэарала-гічных і 
авіяцыйных метэара-
лагічных станцый, гідрала-
гічных і аграметэаралагіч-
ных станцый і пастоў, пунк-
таў радыѐзандзіравання і 
радыѐлакацыі атмасферы.  





Прыземныя метэаралагічныя назіранні праводзяцца на 130 

пунктах, інфармацыя якіх размяшчаецца ў метэаралагічных 

штомесячніуах і штогодніках. Метэаралагічныя авіяцыйныя 

назіранні праводзяцца на 8 грамадзянскіх аэрадромах.  

Карта размяшчэння метэаралагічных станцый і пастоў (130 пунктаў), даныя якіх 

друкуюцца ў метэаралагічных штомесячніках і штогодніках 



  

 

Прыборы і абсталяванне на метэаралагічнай пляцоўцы (Мінск). 

Выпаральнік з воднай паверхні (зправа).  



 Метэаралагічная інфармацыя выкарыстоўваецца пры 

складанні прагнозаў надвор’я, фарміруецца ў базы даных 

назіранняў у выглядзе архіўных файлаў, змяшчаецца ў 

метэаралагічных штомесячніках і штогодніках, 

выкарыстоўваецца пры апісанні клімату рэспублікі, у 

падрыхтоўцы кліматычных даведнікаў, пры абслугоўванні 

дзяржаўных арганізацый і прадпрыемстваў, а таксама 

насельніцтва рэспублікі, для аператыўнага абмену паміж 

нацыянальнымі гідраметэаралагічнымі службамі краін, якія 

ўваходзяць у Сусветную Метэаралагічную Арганізацыю 

(СМА), членам якой з’яўляецца Рэспубліка Беларусь. 



Прыбор для вымярэння 

ніжняй мяжы 

воблачнасці  

  

 

 

 

 
 
  

 

Прыбор для вымярэння 

скорасці і напрамку ветра  

Прыбор для вымярэння  

метэаралагічнай 

далѐкасці  

бачнасці 



Датчык вадкіх ападкаў  Датчык змешаных ападкаў  



Электронны барометр   

БРС-1М  

Датчык працягласці 

сонечнага ззяння ў гадзінах 



 Актынаметрычныя назіранні праводзяцца з мэтай вымарэння 
сонечнага выпраменьвання, якое паступае да зямной паверхні ў 
выглядзе патокаў прамой, рассеянай, сумарнай і адбітай сонечнай 
радыяцыі, радыяцыйнага балансу.  

 У 2006 г. актынаметрычныя назіранні праводзіліся на 10 
метэастанцыях. З іх: на 3-х станцыях – па поўнай праграме (Мінск, 
Васілевічы, Палеская); на 9 станцыях – інтэгратарныя назіранні па 
праграме рэпернай станцыі, цеплабалансавыя назіранні – (Палеская); 
назіранні над спектральнай празрыстасцю атмасферы – на адной 
станцыі (Бярэзінскі біясферны запаведнік).  

 У Мінску функцыяніруе актынаметрычны модуль, які дазваляе 
аўтаматычна праводзіць вымярэнні і назапашванне інфармацыі аб 
розных відах сонечнай радыяцыі.  

 



Часавы і сутачны ход 

складальных  

радыяцыйнага баланса на 

маніторы  

кампутара актынаметрычнага 

модуля 



     На метэастанцыях з актынаметрычнымі назіраннямі ўстаноўлены новыя 

актынаметрычныя прыборы.  

     Актынаметрычная інфармацыя выкарыстоўваецца ў сельскай гаспадарцы, у 

праекціраванні і будаўніцтве, парнікова-цяплічнымі камбінатамі, а таксама 

насельніцтвам. Следчыя органы МВД і пракуратуры забяспечваюцца звесткамі аб 

умовах прыроднай асветленасці, усходзе і заходзе сонца. 

  

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Актынаметрычныя датчыкі: балансамер, актынометр, піранометр, паказанні 

якіх суміруюцца і перадаюцца на інтэгральную прыладу “Пеленг” 



Аэралагічныя назіранні праводзяцца пры дапамозе радыѐзандзіраванні 

атмасферы з мэтай атрымання звестак аб вертыкальным (да 20-30 км) 

размеркаванні важнейшых метэаралагічных велічынь у свабоднай атмасферы: 

тэмпературы і вільготнасці паветра, атмасфернага ціску, скорасці і напрамку 

ветра.  

Метэаралагічныя радыѐлакацыйныя назіранні выконваюцца пры дапамозе 

метэаралагічных радыѐлакатараў у трох пунктах: Брэст (МРЛ-5), Гомель (МРЛ-

2), Нацыянальны аэрапорт Мінск-2 (МРЛ-5). 

Карта воблачнасці на экране кампутара “Метэаячэйкі”  



 Аграметэаралагічныя назіранні. Яны праводзяцца на 53 
аграметэаралагічных станцыях за асноўнымі сельска-гаспадарчымі 
культурамі (азімыя, яравыя, травы, бульба, лѐн і інш.). 
Праводзяцца інструментальныя вызначэнні вільготнасці глебы на 
палях, аграгідралагічных уласцівасцяў глебы, а таксама назіранні 
за выпарэннем з паверхні глебы і раслін.  

 Даныя аграметэарлагічных назіранняў выкарыстоўваюцца для 
ацэнкі ўмоў развіцця сельскагаспадарчых культур і прагназаванні 
іх ураджайнасці. 

 Гідралагічныя назіранні праводзяцца на шырокай сетцы 
гідралагічных пастоў (працуе 137 пастоў).  

 



Адхіленне (анамаліі) сярэдняй гадавой тэмпературы паветра ў 2006 г. 

 ад кліматычнай нормы ў сярэднім па Беларусі. 



Адносіны выпаўшых ападкаў за 2006 г. да кліматычнай нормы  

ў сярэднім па Беларусі 



Адхіленне сярэдняй тэмпературы паветра ў зімовы перыяд  

(снежань–люты)  



Колькасць ападкаў за зімовы перыяд па абласцям і па рэспубліцы.  



Адхіленне сярэдняй тэмпературы паветра ў вясновы перыяд 

(сакавік–май)  



Колькасць ападкаў за вясновы перыяд па абласцям і па рэспубліцы  



Адхіленне сярэдняй тэмпературы паветра ў летні перыяд  



Колькасць ападкаў у летні перыяд па абласцям і па рэспубліцы  



Адхіленне сярэдняй тэмпературы паветра ў асенні перыяд  



Колькасць ападкаў за асенні перыяд па абласцям і па рэспубліцы  



Сума ападкаў у працэнтах ад нормы за цѐплы перыяд (красавік–кастрычнік 2006 г.)  



Размеркаванне колькасці запытаў на спецыялізаванае гідраметзабеспячэнне  

па асобным галінам эканомікі (у %) у 2006 г.  



Размеркаванне колькасці выпадкаў небяспечных з’яў на тэрыторыі Беларусі  

па месяцам у 2006 г. 



Размеркаванне відаў небяспечных з’яў на тэрыторыі Беларусі  

па месяцам у 2006 г.  



Прыземная карта надвор’я (здымак надвор’я) на 15 гадзін 5 жніўня 2006 г.  



Карта абсалютнай тапаграфіі (АТ-700) на 15 гадзін 5 жніўня 2006 

г.  



Рабочае месца супрацоўніка Гідраметцэнтра  



  Асобныя галіны эканомікі рэспублікі маюць розную ступень 
эканамічнай залежнасці ад небяспечных гідраметэаралагічных з’яў, 
што паказвае ацэнка размеркавання страт па асобным галінам:  

 –       сельская гаспадарка – 42 %; 

 –       паліўна-энергетычны комплекс – 19 %; 

 –       будаўніцтва – 12 %; 

 –       камунальная гаспадарка – 8 %; 

 –       аўтамабільны і чыгуначны транспарт – 7 %; 

 –       іншыя – 12 %. 

  Эканоміка рэспублікі страчвае ў сярэднім каля 93 млн. дол. ЗША ў 

сувязі са стратамі ад неспрыяльных і небяспечных пагодных з’яў.  

 

Пагодныя экстрэмумы на тэрыторыі Беларусі за 45-летні перыяд (1961-2005 гг.)  



Інтэгральны паказчык метэаралагічнай залежнасці сацыяльна-

эканамічнай сферы па асобным краінам. Гэты паказчык для Рэспублікі 

Беларусь складае 581. Гэта значыць, што метэаралагічная залежнасць, якая 

характарызуе рыск уздзеяння неспрыяльных умоў надвор’я на эканоміку 

ацэньваецца як адносна высокая. 

Рэспуб-

ліка 

Бела-

русь 

Азербай-

джан 
Арменія Грузія  Албанія Сербія 

Метэара-

лагічная 

залеж-

насць 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

высокая” 
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высокая” 

“сярэд-

няя” 

Пагода-

залеж-

насць 
“адносна 

нізкая” 

“сярэд-

няя” 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

высокая” 

“адносна 

нізкая” 



Міжнародная сістэма палярна-арбітальных і геастацыянарных  

(у плоскасці экватара) метэаралагічных спадарожнікаў 



 

Важным дасягненнем сучаснай метэаралогіі з’яўляецца дыстанцыйнае 

зандзіраванне атмасферы пры дапамозе штучных спадарожнікаў Зямлі 

(ШСЗ). Метэаралагічны ШСЗ – гэта касмічная аўтаматычная 

абсерваторыя, аснашчаная складаным электрычным, аптычным і 

радыѐэлектронным абсталяваннем, якое прызначана для вымярэння, 

запамінання і перадачы гідраметэаралагічнай інфармацыі на Зямлю.  

 

У цяперашні час створаны аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі 

спадарожнікавых шматспектральных фотаздымкаў. Фотаздымкі воблач-

насці і падсцілачнай паверхні робяць у бачным і інфрачырвоным 

спектрах выпраменьвання. Яны паступаюць з палярна-арбітальных (на 

вышыні 600–1000 км) і геастацыянарных метэаралагічных ШСЗ (36 000 

км). Да палярна-арбітальных спадарожнікаў адносяцца «Метэор» і 

«NOAA», да геастацыянарных – «Meteosat», «GOES» і «GMS».  

 



ScanEX

NOAA

Internet

Пользователи

Аўтаномны пукт приёму інфармацыі са штучнага спадарожніка Зямлі 

(NOAA) 



Спадарожнікавы здымак (у бачным дыяпазоне) воблачнага поля  



 Распазнаная сінаптычная сітуацыя на 

спадарожнікавым здымку (у інфрачырвоным 

дыяпазоне) воблачнага поля (нэфаналіз), 09.11.2003 г.  



Воблачная паласа стацыянарнага фронту 

ў выглядзе хваль распаўсюджваецца 

мерыды-янальна. Яе шырыня дасягае 

300–400 км. Воблачная паласа 

складаецца са слаіста- і кучавападобнай 

воблачнасці. У верхняй частцы здымка 

выразна відаць кучава-дажджавая 

воблачнасць, якая мае найбольш светлае 

адценне. На грабянях франтальнай хвалі, 

дзе развіваецца цѐплы фронт (ЦФ), 

воблачная паласа патаўшчаецца, а ў 

далінах франтальнай хвалі – месцы 

развіцця халодна-га фронту (ХФ) – 

воблачная паласа разрэдж-ваецца і 

звужаецца.  



 Спадарожнікавы здымак воблачнага віхру ў аклюзаваным 

цыклоне над Заходняй Еўропай  


