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ПА ВА ЛЕ НЫЯ ДРЭ ВЫ — 
НА ДРО ВЫ

Рас ка заў пер шы на мес нік мі ніст ра і пра ін шыя праб ле мы, 

з які мі су ты ка ец ца яго ве дам ства ў на шых ля сах. Не толь кі 

ча ла век за хлам ляе іх, але і са ма пры ро да — моц ныя вят ры 

апош ніх га доў ла ма юць мно гія дрэ вы.

За сту дзень — май гэ та га го да ляс га сы пры бра лі ад хо ды 

ў ляс ным фон дзе (на тэ ры то ры ях, пры лег лых да мес цаў ад-

па чын ку, зна ка вых аб' ек таў, а так са ма на пля цоў ках уз доўж 

аў та ма біль ных да рог) на пло шчы больш за 4,5 ты сяч га.

А ле тась комп лекс ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні па-

рад ку ў ляс ным фон дзе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі быў 

вы ка на ны ў поў ным аб' ёме. У пры ват нас ці, доб ра ўпа рад ка-

ва на 145 мес цаў ад па чын ку. Квар таль ныя пра се кі рас чы-

шча ны на пра ця гу 759 кі ла мет раў, пры гэ тым на рых та ва на 

4,8 ты ся чы ку біч ных мет раў драў ні ны. Пры бра ная за хлам-

ле насць у аб' ёме 133,5 ты ся чы ку біч ных мет раў. Вы раб ле на 

і ўста ноў ле на ў ляс ным фон дзе, які пры мы кае да аў та да рог, 

5 620 шлаг бау маў, 4 687 анш ла гаў на су праць па жар ную і 

пры ро да ахоў ную тэ ма ты ку (на рус кай і бе ла рус кай мо вах), 

1 259 па но і ін шае.

У ляс ным фон дзе, пры лег лым да аў та ма біль ных да рог, 

вы се ча на 31,2 ты ся чы ку біч ных мет раў не жыц ця здоль ных 

і су ха стой ных дрэў, у тым лі ку ўздоўж да рог рэс пуб лі кан-

ска га зна чэн ня — 17,3 ты ся чы «ку боў». Пры бра ны тэ ры-

то рыі ўздоўж аў та ма біль ных да рог агуль най пра цяг лас цю 

9 022,7 кі ла мет ра, у тым лі ку рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня — 

5 261,6 кі ла мет ра.

На пра ця гу го да для пра вя дзен ня ачыст кі мес цаў вы-

се чак ле су ад за хлам ле нас ці сель ска гас па дар чы мі ўста-

но ва мі шы ро ка пры цяг ва ла ся мяс цо вае на сель ніц тва. 

З гэ тай мэ тай ле тась бы ло ад пу шча на 1,4 міль ё на ку біч ных 

мет раў, у тым лі ку на сель ніц тву — 0,7 міль ё на «ку боў». 

Акра мя та го, ар га ні за цы я мі га лі ны бы ла пра цяг ну та сіс-

тэм ная ра бо та па ўбор цы бы та вых ад хо даў на ўчаст ках, 

пры лег лых да мес цаў ад па чын ку ўздоўж аў та ма біль ных 

да рог, са до вых та ва рыст ваў і на се ле ных пунк таў, у пры-

да рож ных па ло сах. Ле тась пры бра на 9,5 ты ся чы ку біч ных 

мет раў бы та во га смец ця.

УСМІХ НІ ЦЕ СЯ — 
ВАС ЗДЫ МА ЮЦЬ

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, пер шы на мес нік 

мі ніст ра пад крэс ліў: «Што да ты чыц ца па ве лі чэн ня коль-

кас ці ві дэа ка мер, якія ў тым лі ку вы яў ля юць і па ру шаль ні-

каў, вя до ма, мы бу дзем пра цяг ваць гэ тую ра бо ту. Ду маю, 

сё ле та мы яшчэ да дат ко ва за ку пім ка ля сот ні». Пры гэ тым 

Ва лян цін Шат раў ка ад зна чыў, што пла ну ец ца не толь кі 

па вя ліч ваць коль касць фо та па стак, але і вы ка рыс тоў ваць 

больш дас ка на лыя ка ме ры. «Мы ра зу ме ем, што част ка ка-

мер пра цуе не пра цяг лы час або дае та кую кар цін ку, якую 

не маг чы ма вы ка рыс тоў ваць для пры цяг нен ня да ад каз нас ці 

ў да лей шым», — да даў ён.

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка мі ніст ра, ка ме ры з'яў-

ля юц ца эфек тыў най ме рай для та го, каб, у пры ват нас-

ці, пра ду хі ляць за брудж ван не ля соў бы та вым смец цем. 

Акра мя та го, вы яў ля ец ца шмат са ма воль ных вы се чак, 

не за кон ных на рых то вак драў ні ны. Ка ме ры фо та фік са цыі 

па ча лі вы ка рыс тоў ваць у сіс тэ ме Мін ляс га са з 2015 го да. 

Ця пер іх на ліч ва ец ца ўжо 637. Ле тась яны да па маг лі ляс га-

сам вы явіць і пры цяг нуць да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 

466 па ру шаль ні каў, што ў 1,6 ра за больш, чым за 2017 год. 

За пяць ме ся цаў гэ та га го да з да па мо гай фо та па стак вы-

яў ле ны 291 па ру шаль нік.

НЕ ПА ЗУ БАХ КА РА Е ДУ
Па вы ні ках пя ці ме ся цаў у на шай кра і не на зі ра ец ца па-

мян шэн не аб' ёмаў на рых тоў кі драў ні ны пры пра вя дзен ні 

су цэль ных са ні тар ных вы се чак у су вя зі з па шко джан нем 

на са джэн няў жу ком-ка ра е дам. «У два ра зы ў нас змен шы-

лі ся па шко джан ні, ад па вед на, на столь кі ж мы па мен шы лі 

і аб' ёмы на рых тоў кі на та кіх участ ках», — ска заў пер шы 

на мес нік мі ніст ра. Ска заць дак лад на, коль кі драў ні ны бу дзе 

на рых та ва на та кім чы нам па вы ні ках го да, па куль скла да на. 

Па сло вах Ва лян ці на Шат раў кі, гэ та мо жа быць пры клад на 

60 % ад ле таш ня га аб' ёму.

Спе цы я ліст ад зна чыў, што з мо ман ту па ста ноў кі па-

шко джа ных на са джэн няў на ўлік да іх вы сеч кі па він на 

прай сці не больш за ме сяц, каб не даць рас паў сю дзіц ца 

жу ку і не на нес ці боль шую шко ду. «У су вя зі з па мян шэн-

нем аб' ёмаў усы хан ня мы ў маі па ста ві лі за да чу да 15 

чэр ве ня вы се чы ўсе на са джэн ні, па стаў ле ныя на ўлік да 

1 чэр ве ня, што і зра бі лі», — ад зна чыў Ва лян цін Шат раў-

ка. Ра зам з тым ён да даў, што з чэр ве ня па чаў ся вы лет 

пер ша га па ка лен ня шкод ні каў — жу ка-ка ра е да. У су вя-

зі з гэ тым ад зна ча ец ца ня знач нае па ве лі чэн не аб' ёмаў 

усы хан ня ляс ных на са джэн няў па Го мель скай воб лас ці. 

Па ас тат ніх рэ гі ё нах сі ту а цыя за ста ец ца на ра ней шым 

уз роў ні.

Што ж да ты чыц ца ў цэ лым аб' ёму на рых тоў кі драў ні ны, 

то за да ча гэ та га го да — 23,5 міль ё на ку біч ных мет раў. 

«Ле тась бы ло на рых та ва на 28,6 міль ё на «ку боў» драў ні-

ны. Гэ та рэ корд за ўвесь час на рых тоў кі. Звы чай на бы ло 

пры клад на 23,5 міль ё на. На гэ ты год мы для ся бе іх і вы-

зна чы лі», — ска заў Ва лян цін Шат раў ка. Пры гэ тым га лоў-

ная за да ча — за бяс пе чыць кра і ну драў ня най сы ра ві най у 

аб' ёмах, не аб ход ных для пе ра пра цоў кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Га ра чы чэр вень моц на пад ба-

віў пра цы ра та валь ні кам, — ка жа 

афі цый ны прад стаў нік Мі ніс тэр-

ства па над звы чай ных сі ту а цы-

ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — Пра цяг лы 

пе ры яд спя ко ты, якая перасягнула 

трыц цаць гра ду саў, і іс тот ны не да-

бор даж джоў ства ры лі ідэа льную 

аб ста ноў ку для па жа раў. Так, па 

ста не на 9 лі пе ня ў кра і не ад бы-

ло ся аж но 2448 па жа раў у эка сіс-

тэ мах. З іх 1875 пры па ла на до лю 

тра вы і хмыз ня ку. У гэ тую ліч бу 

ўва хо дзяць і па жа ры, якія лі та-

раль на «пра ка ці лі ся» ў кра са ві ку 

пад час вы паль ван ня су хой ле-

таш няй тра вы. 404 уз га ран ні бы лі 

лік ві да ва ны ў ля сах. На до лю са-

мых скла да ных з іх — тар фя ных — 

пры па ла 169 па жа раў. Нам вель мі 

да па ма га юць авія та ры: за пер шыя 

паў го да на шы лёт чы кі здзейс ні лі 

226 па лё таў. З па вет ра яны за сяк лі 

102 па жа ры ў эка сіс тэ мах.

Як ся бе па во дзіць 
у на валь ні цу?

Але ня рэд кая бы вае і та кая сі-

ту а цыя. Дзень па чы на ец ца з яр кай 

со неч най ра ні цы. Слу пок тэр мо-

мет ра ўпэў не на паў зе ўверх і спы-

ня ец ца ў ра ё не трыц ца ці гра дус най 

ад зна кі. Рап там не дзе на га ры зон-

це з'яў ля ец ца чор ная хма ра. Яна 

на блі жа ец ца і па вя ліч ва ец ца ў па-

ме рах. І праз коль кі хві лін па чы на-

ец ца моц ны дождж з вет рам пад 

акам па не мент гро му і з на валь ніч-

най «пад свет кай»...

Ра зам з тым не ўсё так сум на. 

Зня нац ку на валь ні ца ўжо не за ста-

не. У кра са ві ку на сай це mеtеоіnfо.bу 

ад на ві ла ся пра ца даль на бой на га 

ме тэа ра да ра, раз ме шча на га на тэ-

ры то рыі На цы я наль на га аэ ра пор та 

Мінск. Ра ды ус ахо пу пры ла ды — 

200 кі ла мет раў. Гэ та зна чыць, што 

ра дар «па кры вае» боль шую част ку 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Яму да па ма га-

юць мен шыя ра да ры, раз ме шча-

ныя ў Брэс це і ў Го ме лі. Ус ход нія 

ра ё ны Бе ла ру сі, ку ды не дася гае 

ра дар, «пры кры ва юць» комп лек сы, 

якія пра цу юць у ра сій скіх Вя лі кіх 

Лу ках і Сма лен ску.

Дзя ку ю чы ім мож на лі та раль на 

за не каль кі се кун даў па гля дзець 

на валь ніч ную аб ста ноў ку ў кра і-

не, аца ніць на пра мак, у якім бу-

дзе ру хац ца ат мас фер ны фронт, 

і... за га дзя пад рых та вац ца да гэ-

тай не бяс печ най для жыц ця з'я вы 

на двор'я.

23 чэр ве ня тра ге дыя ад бы ла ся 

ў Кар мян скім ра ё не Го мель скай 

воб лас ці. Пры клад на ў 13.40 два 

па сту хі за га ня лі жы вёл на лу зе ка-

ля вёс кі Стру мень. Уда ры ла ма лан-

ка, і адзін з па сту хоў тут жа ўпаў. 

На пар нік пад бег да яго і па спра-

ба ваў пры вес ці ў пры том насць, 

ды без вы ні ко ва. Муж чы на вы клі-

каў хут кую да па мо гу. Але ўра чы 

толь кі кан ста та ва лі смерць.

Акра мя та го, у ноч на 27 чэр ве-

ня элект рыч ныя раз ра ды пад па лі лі 

ча ты ры па бу до вы на Ма гі лёў шчы-

не. Час быў лі та раль на адзін і той 

жа — ад поў на чы да чац вёр тай 

га дзі ны ра ні цы.

Час цей за ўсё ма лан кі б'юць у 

вы со кія кроп кі, ме та ліч ныя кан-

струк цыі і ва ду. Сі ла то ку ў іх да ся-

гае не ве ра год ных зна чэн няў — да 

500 ты сяч ам пер, а на пру жан не 

вы мя ра ец ца дзя сят ка мі міль ё наў 

вольт. Па раў най це гэ та з кла січ-

ны мі 220 воль та мі ў звы чай най 

бы та вой ра зет цы.

— Та му лепш за ўсё на валь ні цу 

пе ра ся дзець до ма, — ра іць Ві таль 

На віц кі. — За чы ні це ўсе вок ны і 

ко мі ны, каб не пры цяг ваць ша ра-

вую ма лан ку. Пад час «свят ла му-

зы кі» за акном лепш тры мац ца 

да лей ад ан тэн і элект ра пра вод-

кі. Элект ра пры бо ры вы клю чы це. 

Ка лі ж на валь ні ца за спе ла вас у 

аў та ма бі лі, га лоў нае — за чы ніць 

вок ны і ні ку ды з яго не вы хо дзіць. 

Але ка лі вы су тык ну лі ся з на валь-

ні цай у ад кры тым по лі, то сі ту а цыя 

ўсклад ня ец ца. Тут трэ ба пры сес-

ці і аха піць ка ле ні ру ка мі — так 

вы бу дзе це менш вы дзя ляц ца на 

агуль ным фо не і мі ні мі зу е це пло-

шчу маг чы ма га кан так ту. Тое ж 

да ты чыц ца і ле су — ма лан кі час-

цей за ўсё б'юць у ста рыя вы со кія 

дрэ вы. Рас паў сю джа ная па мыл-

ка — клас ці ся на зям лю: спра ва ў 

тым, што ка лі по бач з ва мі стук не 

ма лан ка, то ўдар вы пры ме це ўсёй 

пло шчай це ла. Так са ма на валь ні-

ца вель мі не бяс печ ная ка ля ва даё-

маў — дзя ку ю чы та му што ва да 

з'яў ля ец ца ідэа льным пра вад ні ком 

элект рыч нас ці, ток мо жа рас паў-

сюдж вац ца на да во лі вя лі кія ад-

лег лас ці.

З бал ко наў, з два ра пры бя ры-

це рэ чы, якія мо гуць быць пад-

хоп ле ны па ры ва мі шква ліс та га 

вет ру і ка гось ці траў мі ра ваць. Ад 

лі ній элект ра пе ра дачы, бу даў ні-

чых кан струк цый вар та тры мац ца 

да лей. Ка лі ж вы ўба чы лі, на прык-

лад, аба рва ны дрот — ад ра зу ж 

тэ ле фа нуй це нам. Ня важ на, што 

гэ та — лі нія элект ра пе ра дачы, 

кан такт ная сет ка тра лей бу са ці 

неш та яшчэ. Так, у гра мад стве 

іс нуе мер ка ван не, што, маг чы ма, 

хтось ці ўжо па тэ ле фа на ваў і па ве-

да міў пра тое, што ад бы ло ся. Мы, 

у сваю чар гу, пры трым лі ва ем ся 

дум кі, што няхай лепш да нас па-

сту піць 50 зван коў, чым ні вод на-

га. У лю бым вы пад ку дыс пет чар 

за дасць не каль кі пы тан няў, якія 

ўдак лад няць сі ту а цыю, і пе ра ад-

рас уе зва нок у па трэб ную струк-

ту ру.

Ады хо дзіць ад дро та, які мо жа 

быць пад на пру жан нем, так са ма 

трэ ба пра віль на. Ка лі іс ці звы чай-

ным кро кам — вас уда рыць то кам. 

Та му трэ ба ад сту паць вель мі па-

воль на, ледзь-ледзь пры ўзды ма-

ю чы ступ ні над зям лёй.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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