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ЧАМУ ДЫ ЯК 
ЗАМЯРЗАЮЦЬ 

РЭКІ?



Увосень вада доўгі час цяплейшая за 
паветра. Але рана ці позна халады 
бяруць сваё. І вось на неглыбокіх і 

спакойных месцах вада астывае да 0 
градусаў і ператвараецца ў лёд…

Адкуль пачынае замярзаць рэчка?



Рака пачынае замярзаць ля берага, 
дзе меншы слой вады і меншая 
хуткасць плыні.



Спачатку крыгі 
сплываюць па 
цячэнні туды, 
дзе могуць 
зачапіцца. Пры 
ўзмацненні 
маразоў яны 
змярзаюцца 
міжсобку.

Пазналі рэчку?



У апошнюю чаргу 
лёд утвараецца над 
месцамі з самай 
хуткай плынню. Там 
усю зіму самы тонкі 
лёд, там увесну лёд 
першы пачынае 
таяць.Лёд цвёрды, цяжкі,

а чаму ж ён не тоне?



Вадаспады трымаюцца да апошняга. 
Але, калі прамерзне рэчка, вады стане 

мала і вадаспад застыне да вясны.



Каля дна  +4, 
цёплая вада 

імкнецца 
да паверхні.

Калі вада 
замярзае, 

выдзяляецца 
цяпло. 

Калі лёд растае, 
ён адбірае цяпло.



А пад лёдам што?
Як там жывецца?



Цёмна,  халодна і 
дыхаць няма чым – 
кісларода ў вадзе 

мала. Таму ў суворыя 
маразы рыбакі 

дзяўбуць лёд – робяць 
«форткі», у якіх рыба 

можа падыхаць.



Лешч, карп ды лінь 
збіраюцца ў стаі і 

зімуюць у ямах. У адну 
яму збіраюцца рыбы 
аднаго віду, узросту, 

памера. Яны спыняюць 
есці, у іх запавольваюцца 

жыццёвыя працэсы да 
самай вясны. 



Драпежнікі 
     ўзімку  
   не спяць. 
І палююць на тых, хто 
не спіць. А ў зімовыя 
ямы не лезуць: там 
кісларода мала.

АКУНЬ

ШЧУПАК

СУДАК



КАРАСІ ўзімку не прападуць. 
Нават калі сажалка 
вымерзне да дна, і рыбкі 
прымерзнуть, увесну з імі 
ўсё будзе добра: усё 
растане, і яны паплывуць 
ад’ядацца.



пытанне да ўважлівых 
ды назіральных:

ДЗЕ КАЧКІ ГРЭЮЦЬ 
ЛАПЫ?



Пагрэцца 
качкі 

выбіраюцца 
на лёд.

Калі вада 
замярзае, 

выдзяляецца 
цяпло.
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