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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.42 17.05
Вi цебск — 4.18 21.41 17.23
Ма гi лёў — 4.27 21.33 17.06
Го мель — 4.33 21.20 16.47
Гродна — 4.54 21.56 17.02
Брэст    — 5.04 21.47 16.43

ЗАЎТРА
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Месяц
Апошняя квадра ў 9.23.

Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Ермія.

К. Вольгі, Антона, Германа, 

Люцыяна.

13 ЧЭР ВЕ НЯ

1775 год — на ра дзіў ся Ан-

то ні Ген рык Ра дзі віл, 

па лі тыч ны дзе-

яч, ме цэ нат, 

кам па зі тар-ама-

тар, спя вак. Вы-

сту паў за ка а лі цыю Пру сіі, Ра сіі 

і Аў стрыі су праць На па ле о на, 

ства рэн не асоб най ар міі з жы-

ха роў бы лой Рэ чы Па спа лі тай. 

Тры маў у Бер лі не і Поз на ні ар-

тыс тыч ныя са ло ны. Быў вы дат-

ным ві я лан чэ ліс там і гі та рыс там, 

пі саў му зы ку, спя ваў у ама тар скіх спек так лях, пі саў 

ра ман сы, ва каль ныя ду э ты, фар тэ пі ян ныя тво ры. 

Стаў вя до мы як кам па зі тар опе ры «Фаўст».

1890 
год — на ра дзіў ся (ця пе раш ні Бя лы-

ніц кі ра ён) Ві таль Ула дзі мі ра віч Су-

шчын скі, адзін з пер шых ра сій скіх ва ен ных і са вец кіх 

па ляр ных лёт чы каў. Ка ва лер Ге ор гі еў скіх кры жоў 

трох сту пе няў. У 1930-м і 1937-м рэ прэ са ва ны. Па-

мёр у 1938-м. Рэ абі лі та ва ны па смя рот на.

1905 
год — на ра дзіў ся Ла зар Льво віч Ша-

пі ра, бе ла рус кі пра за ік. Аў тар апо-

вес цяў «На па га то ве», «Кі пу чыя дні», п'е сы «На ро-

джа ныя лё таць», на ры саў і апа вя дан няў, сцэ на рыя 

да ку мен таль на га філь ма «На вар це Ра дзі мы».

1920 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Сця па на віч Цы-

буль скі, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944, па смя рот на).

1945 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Клаў дзі-

е віч Ва раб' ёў, бе ла рус кі ву чо ны ў га-

лі не па жар най бяс пе кі, пе да гог, кан ды дат хі міч ных 

на вук, пра фе сар.

1815 год — на ра дзіў ся Во-

сіп Іва на віч Со маў, 

рус кі ма тэ ма тык і ме ха нік, ака дэ-

мік Пе цяр бург скай АН. Аў тар ары-

гі наль на га кур су «Ра цы я наль ная ме ха ні ка». Уз на-

га ро джа ны тры ма Дзя мі даў скі мі прэ мі я мі.

1825 год — жы хар Нью-Ёр ка Уол тэр Хант 

за па тэн та ваў бяс печ ную шпіль ку. Зра-

біць гэ та яго пры му сі ла не аб ход насць па крыць доўг у 

15 до ла раў. Па ду маў шы на пра ця гу трох га дзін і зра-

біў шы эс кіз, ён пра даў пра вы на сваё вы на ход ніц тва за 

400 до ла раў.

1865 год — на ра-

дзіў ся Уіль-

ям Бат лер Ейтс, ір ланд скі 

па эт, дра ма тург. Лаў рэ ат 

Но бе леў скай прэ міі па лі-

та ра ту ры 1923 го да «за 

на тхнё ную паэ тыч ную 

твор часць, якая пе рад ае ў 

вы со ка мас тац кай фор ме 

на цы я наль ны дух».

1895 год — у 

Ф р а н  ц ы і 

прай шлі пер шыя ў све це аў та ма біль ныя гон кі. Хут-

чэй за ўсіх шлях з Па ры жа ў Бар до і на зад пе ра-

адо леў Эміль Ле ва со. Ся рэд няя хут касць ма шы ны 

пе ра мож цы скла ла 24 кі ла мет ры ў га дзі ну.

1940 год — на ра дзіў ся Гой ка Мі ціч, юга-

слаў скі кі на ак цёр, рэ жы сёр і кас ка-

дзёр, які стаў вя до мы як вы ка наў ца ро ляў ін дзей цаў 

у філь мах сту дыі DEFA. Уся го сыг раў у 15 кар ці-

нах.

1970 год — за сна ва на Азі яц кая бу дысц кая 

кан фе рэн цыя за мір.

2000 — у Пхень я не прай шла пер шая за 

час іс на ван ня дзвюх дзяр жаў су стрэ-

ча лі да раў КНДР і Паўд нё вай Ка рэі — Кім Чэн Іра 

і Кім Дэ Чжу на.

ПI ФА ГОР:

«Жыц цё па доб нае да iг ры шча: 

ад ны пры хо дзяць на iх спа бор нi-

чаць, дру гiя — ганд ля ваць, а са мыя 

шчас лi выя — гля дзець».

— Ма ма вый шла на ву лi цу без па-

ра со на, а ба чыш, якi страш ны дождж 

пай шоў, — за кла по ча на ка жа баць ка 

да чцэ.

— Не хва люй ся, та та, я ду маю, яна 

па спе ла за бег чы ў якую-не будзь кра-

му i пе ра ча кае там дождж.

— Вось гэ та га я i ба ю ся, да чуш ка.

Пра шу па слаць мя не на кур сы па вы-

шэн ня зар пла ты.

Пер шым вi та ец ца той, у ка го сла-

бей шыя нер вы.

Жан чы ны звяр та юць ува гу не на пры-

го жых муж чын, а на муж чын з пры го жы-

мi жан чы на мi.

АВЕН. Ваш ап ты мізм 

і ўмен не не пад да вац ца 

ну до це не толь кі бу дуць 

вель мі ка рыс ныя вам 

са мім, але і вы клі ка юць сім па тыю ў 

на ва коль ных. У па чат ку тыд ня з'я віц-

ца вы дат ная маг чы масць бліс нуць 

та лен та мі, вы сту піць на пуб лі цы, 

пад няць свой аў та ры тэт. Ты дзень 

мо жа па да рыць ажыц цяў лен не пла-

наў. Так са ма мо жа з'я віц ца маг чы-

масць змя ніць ра бо ту, ка лі, вя до ма, 

вы гэ та га хо ча це. У су бо ту доб ра 

ад праў ляц ца ў па да рож жа.

ЦЯ ЛЕЦ. У пер шыя 

тры дні тыд ня іма вер-

ныя рэз кія пе ра па ды на-

строю, хоць асаб лі вых 

пры чын для гэ та га не прад ба чыц-

ца. Не аб ход на за вяр шыць па ча тыя 

спра вы, яны па гра жа юць па віс нуць 

мёрт вым гру зам на доў га. Не вель-

мі да вя рай це па ра дам доб ра зыч-

ліў цаў, больш спа дзя вай це ся на 

ся бе. Блі жэй да вы хад ных асаб лі ва 

ўваж лі вы мі не аб ход на быць тым, хто 

ад праў ля ец ца ў да лё кую па езд ку, 

ад нак не вар та ба чыць у кож ным ча-

ла ве ку во ра га. Па спра буй це больш 

ча су пра во дзіць з бліз кі мі людзь мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ча ка-

ец ца пос пех у пра фе-

сій ных спра вах, атры-

ман не да дат ко ва га 

пры быт ку. Аса біс тае 

жыц цё так са ма па ра дуе. На ват у 

скла да ных сі ту а цы ях не ад чай вай-

це ся — атры ма е це тое, пра што ма-

ры лі. Цу ды са праў ды зда ра юц ца, вы 

ў гэ тым пе ра ка на е це ся на ўлас ным 

во пы це ў най блі жэй шы час.

РАК. У вас па ча ла-

ся па ла са шан ца ван ня 

і лёг кіх пос пе хаў. Сіл і 

энер гіі хо піць для рэа лі за цыі за ду-

ма на га. Да вер парт нё рам — доб-

рая ры са ха рак та ру, але ча сам 

лепш яшчэ раз пе ра ка нац ца ў іх 

на дзей нас ці. У се ра ду ва шы пра-

па но вы бу дуць па чу ты і адоб ра ны 

на чаль ствам. Але чац вер і пят ні ца 

мо гуць ака зац ца са мы мі на пру жа-

ны мі і цяж кі мі дня мі тыд ня, якія за-

па тра бу юць мак сі маль най за ся ро-

джа нас ці. За тое ў вы хад ныя мож на 

бу дзе рас сла біц ца на пры ро дзе.

ЛЕЎ. Па спра буй це 

быць мяк чэй шы мі, чым 

звы чай на, асаб лі ва ў 

ад но сі нах з ка ле га мі па 

ра бо це і на чаль ствам. Аў то рак — 

уда лы дзень для па чат ку но вых 

важ ных спраў, вы ра шэн ня праб лем 

у сфе ры парт нёр скіх ад но сін. На ды-

хо дзіць но вы этап у жыц ці. У ра бо це 

спат рэ біц ца поў ная ад да ча і вы ка-

ры стан не ўсіх ва шых ве даў, а мо жа 

быць, і тых, якія толь кі трэ ба бу дзе 

на быць. Блі жэй да вы хад ных бу дуць 

ўда лыя як дзе ла выя па езд кі, так і 

па да рож жа з мэ тай ад па чыць.

ДЗЕ ВА. Ты дзень 

абя цае быць яр кім і за-

па мі наль ным, ка лі не па 

вы ні ку дзей нас ці, то, як 

мі ні мум, па сва ім эма цы я наль ным 

на па ле. Ця пер са мы час ад кі нуць 

на да куч лі выя спра вы і ад пра віц ца 

на по шу кі но вых ура жан няў і ці ка-

вых зна ём стваў. Асаб лі ва пры дат-

ны мі для гэ та га мо гуць ака зац ца 

аў то рак і пят ні ца. У су бо ту па жа-

да на пра явіць абач лі васць. У гэ ты 

дзень не бяс печ на сва рыц ца, по тым 

бу дзе вель мі цяж ка па мі рыц ца.

ША ЛІ. Пры ўме лым 

спа лу чэн ні ап ты міз му і 

гіб кас ці на гэ тым тыд ні 

вы змо жа це да сяг нуць 

важ най мэ ты. Пра цуй це, і пра фе-

сій ны пос пех за бяс пе чыць вам год-

нае іс на ван не, не ка жу чы ўжо пра 

ма раль нае за да валь нен не. Звяр ні-

це ўва гу на ін тэ ле кту аль ную сфе ру 

дзей нас ці — у ёй вас ча кае пос пех. 

У пят ні цу па жа да на па збя гаць кан-

флік таў. У сям'і па спра буй це пра-

яў ляць стры ма насць, інакш мо жа-

це спра ва ка ваць скан да лы.

СКАР ПІ ЁН. З'я віц ца 

шанц пра дэ ман стра-

ваць за хоп ле ным гле да-

чам усю глы бі ню і сі лу 

ва шай асо бы, зра біў шы пры го жы 

жэст. Але па спра буй це не толь кі 

вы каз вац ца, але і пры слу хоў вац ца 

да су раз моў цаў. Да лоў стэ рэа ты-

пы — вар та скан цэнт ра вац ца на 

са мым важ ным. Вы змо жа це да-

маг чы ся пос пе ху, атры маць са лід-

ны пры бы так і апы нуц ца ў пер шых 

шэ ра гах.

СТРА ЛЕЦ. Каб зра-

біць тое, што вы на ме ці-

лі, спат рэ бяц ца пэў ныя 

на ма ган ні і ўпэў не насць 

ва ўлас ных сі лах і дзе ян нях. Ва шы 

ам бі цыі пры му сяць ру хац ца на пе-

рад, да но вых вяр шынь. У се ра ду 

бу дуць уда лы мі па езд кі, пе ра мо вы і 

ра бо та з юры дыч най да ку мен та цы-

яй. Пят ні ца бу дзе спры яль ная для 

за вяр шэн ня ста рых спраў і для но-

вых ці ка вых пра ек таў. Ка рот ка ча со-

вае па да рож жа ў вы хад ныя абя цае 

ка зач ны ад па чы нак у кам па ніі.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень 

спры яе мер на му вя дзен-

ню спраў, па воль на му, 

але вер на му ру ху на пе-

рад у пра фе сій най сфе ры, ума ца-

ван ню па зі цый. Не вар та ні чо га змя-

няць, за да воль вай це ся па куль тым, 

што ма е це. Са мы час ра за брац ца з 

аба вяз ка мі і ўрэ гу ля ваць ад но сі ны з 

парт нё ра мі. За па сі це ся цяр пен нем, 

будзь це больш сціп лыя ў сва іх па-

тра ба ван нях. Па спра буй це стрым-

лі ваць раз драж нен не, якое мо жа 

з'я віц ца ў ад но сі нах да бліз кіх, ка лі 

тыя не заў сё ды вас ра зу ме юць.

ВА ДА ЛІЎ. Шмат-

абя цаль ны і твор чы ты-

дзень. Ка лі вы хо ча це 

знай сці но вую ра бо ту і 

но вых сяб роў, то ця пер са мы час. 

Ва шы ідэі бу дуць пры ня ты і пад-

тры ма ны на чаль ствам і ка ле га мі. 

Па езд кі за го рад лепш пла на ваць 

на пят ні цу. У ня дзе лю маг чы мая не-

фар маль ная су стрэ ча, ад яе бу дуць 

за ле жаць мно гія на ступ ныя па дзеі 

ў дзе ла вой сфе ры. Сі ту а цыя ў гэ ты 

дзень спры яль ная, і пос пех прак-

тыч на га ран та ва ны.

РЫ БЫ.  Ты дзень 

прой дзе ў спа кой ным 

тэм пе, ка лі, вя до ма, вы 

з улас най іні цы я ты вы не бу дзе це 

спя шац ца і ства раць са бе ліш нія 

праб ле мы. Па спра буй це рэ аль на 

раз ліч ваць свае сі лы, не ўзваль-

ваць на ся бе ліш нюю ра бо ту і 

цяж кія аба вя за цель ствы. До сціп 

да зво ліць уба чыць сі ту а цыю, якая 

скла ла ся, з ін ша га бо ку і знай сці 

ары гі наль ны спо саб яе ра шэн ня. 

Усмі хай це ся і вер це ў леп шае.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Пра жэр лі выя 
ка зур кі

Ка лі ка жуць пра на шэс це на ся ко-

мых, то ня рэд ка згад ва юць біб лей скія 

дзе сяць кар егі пец кіх, гэ та зна чыць бед-

ствы, якія Уся выш ні на слаў на егіп цян 

за тое, што фа ра он не па жа даў вы зва-

ліць з раб ства сы ноў Із ра і ле вых. Дык 

вось са май жорст кай з усіх кар бы ло 

як раз на шэс це са ран чы ў 1300 го дзе 

да н. э. Апіс ва ец ца, што та ды ка зур кі 

па кры лі жы вым ды ва ном зям лю, тра-

ву, дрэ вы, і вель мі хут ка не за ста ло ся 

ні вод на га зя лё на га ліс ці ка.

Са ран ча і паз ней ста на ві ла ся пры-

чы най вя лі кіх праб лем мно гіх кра ін і на-

ро даў. На прык лад, у 125 го дзе да н. э. 

яна зні шчы ла ўвесь ура джай у Ну мі дыі і 

Кі рэ на і цы, пас ля ча го ад го ла ду па мер-

ла 800 ты сяч ча ла век. А ў 944 го дзе ў 

Баг да дзе на ля це лых на ся ко мых бы ло 

так шмат, што яны за сла ні лі сон ца і 

з'е лі ўсю зе ля ні ну. І зноў усё скон чы ла-

ся страш ным го ла дам і смер ця мі.

Але са мае ма гут нае на шэс це са ран-

чы ад бы ло ся ў 1874 го дзе ў аме ры кан-

скім Кан за се. За не каль кі дзён у шта це 

бы ла зні шча на ўся зе ля ні на. Пас ля та го 

як яе не за ста ло ся, пра жэр лі выя ка зур-

кі па ча лі ес ці... аве чую поўсць (пры чым 

прос та на жы вё лах!), вы ра бы са ску ры 

і на ват фар бу на пла тах. Са ран чы бы-

ло так шмат, што сва ёй коль кас цю яна 

ту шы ла вог ні шчы, у якіх лю дзі збі ра лі-

ся яе па ліць! Вы най дзе ны фер ме ра мі 

спе цы яль ны пы ла сос, які за смокт ваў 

на ся ко мых у скрын ку, дзе яны гі ну лі, 

так са ма ака заў ся ма ла эфек тыў ны. 

У той страш ны год са ран ча на нес ла 

шта ту шко ду 200 міль ё наў до ла раў (та-

га час ных!). На шчас це, трыль ё ны лі чы-

нак за гі ну лі ў вы ні ку ма ра зоў.

Пус тын ная са ран ча — раз на від насць 

ко ні ка, якую яшчэ на зы ва юць «ка был-

кай», — звы чай на вя дзе ма ла ак тыў ны і 

адзі ноч ны лад жыц ця. Ад нак ка лі арэ ал 

са ран чы ўшчыль ня ец ца — на прык лад, 

з па мян шэн нем коль кас ці рас лін нас ці ў 

мес цы, дзе яна жы ве, — «ка был кі» пе-

ра тва ра юц ца ў стат ка вых на ся ко мых. 

У гэ тай фа зе ка зур кі змя ня юць афар-

боў ку і фар мі ру юць ве лі зар ныя ча ро ды 

ля ту чых шкод ні каў.

Як сцвяр джа юць у хар чо вай і сель-

ска гас па дар чай ар га ні за цыі ААН (Food 

and Agrіculture Organіzatіon, FAO), на ват 

ся рэд няя па па ме рах зграя са ран чы за 

дзень мо жа з'ес ці па се вы, якіх да стат ко-

ва, каб пра кар міць 35 ты сяч ча ла век. Па 

звест ках ААН, пад час апош ня га знач на-

га ўсплёс ку — рэз ка га па ве лі чэн ня коль-

кас ці зграй са ран чы — у За ход няй Аф-

ры цы ў 2003–2005 га дах быў зні шча ны 

ўра джай на су му 2,5 міль яр да до ла раў. 

Але ма са выя на шэс ці гэ тых на ся ко мых 

зда ра лі ся і ў ін шыя га ды — у 1930-х, 

1940-х і 1950-х. Не ка то рыя з іх ахоп лі-

ва лі ад ра зу не каль кі рэ гі ё наў, зграі да-

ся га лі ве лі зар ных па ме раў. Уя ві це са бе 

су цэль ную ма су са ран чы таў шчы нёй ка-

ля 30 сан ты мет раў, якая па кі дае пас ля 

ся бе мёрт вую го лую зям лю. Тут ня ма ні-

чо га дзіў на га, бо ў ся рэд нім вя ліз ны рой, 

які скла да ец ца з двух міль яр даў асо бін 

агуль най ва гой ка ля трох тон, на кры вае 

са бой пло шчы да 12 квад рат ных кі ла-

мет раў. У цэ лым, па вод ле ацэ нак FAO, 

пус тын ная са ран ча так ці інакш уплы вае 

на жыц ця дзей насць кож на га дзя ся та га 

ча ла ве ка на пла не це, што ро біць яе са-

мым не бяс печ ным у све це міг ры ру ю чым 

шкод ні кам.

Рой са ран чы на столь кі ве лі зар ны, 

што з-за яго ў не ка то рых аф ры кан-

скіх кра і нах час та ад мя ня юць цяг ні кі, 

бо су тык нен не з ка зур ка мі па гра жае 

ка та стро фай. Аф ры кан цы на зы ва юць 

са ран чу зу ба мі вет ру з-за яе здоль нас ці 

ля цець з хут ка сцю да 40 кі ла мет раў у 

га дзі ну. Зда ра ла ся, што зграя ра ні цай 

па кі да ла Ма ро ка, а ў на чы ўжо зна хо-

дзі ла ся ў Пар ту га ліі. Са ран ча не прос-

та пе ра мя шча ец ца па па вет ры — яна 

ро біць гэ та на столь кі шум на, што, па 

свед чан нях лёт чы каў, не чу ваць, як 

пра цуе ма тор.

Вель мі тры вож на
Пры чы ны ця пе раш ня га гла баль-

на га на шэс ця — цык ло ны і за ле вы 

2018–2019 га доў. Пус тын ная са ран ча 

звы чай на жы ве ў за суш лі вых ра ё нах 

пры бліз на трыц ца ці кра ін ад За ход няй 

Аф ры кі да Ін дыі агуль най пло шчай ка-

ля 16 міль ё наў квад рат ных кі ла мет раў. 

Але віль гот ныя, спры яль ныя ўмо вы, якія 

скла лі ся два га ды та му на поўд ні Ара вій-

ска га паў вост ра ва, да зво лі лі шкод ні ку 

ін тэн сіў на раз мна жац ца на пра ця гу трох 

па ка лен няў, сцвяр джа юць экс пер ты 

ААН. Ус плёск раз ві ваў ся з 2018-га. Да 

па чат ку мі ну ла га го да пер шыя зграі са-

ран чы на кі ра ва лі ся ў Емен, Са удаў скую 

Ара вію і Іран. Там яны пра цяг ну лі раз-

мна жац ца і рас паў сю дзі лі ся на Ус ход-

нюю Аф ры ку. Да кан ца 2019 го да но выя 

зграі сфар мі ра ва лі ся ў Эрыт рэі, Джы бу-

ці і Ке ніі. Шкод ні кі ата ба ры лі ся па аба пал 

Чыр во на га мо ра, дзе спус та ша лі Егі пет, 

Су дан, Ірак і Емен, а так са ма ўздоўж 

гра ні цы па між Ін ды яй і Па кі ста нам. ААН 

аха рак та ры за ва ла сі ту а цыю як вель мі 

тры вож ную. У Егіп це, Эрыт рэі, Са удаў-

скай Ара віі, Су да не і Еме не ад бы ва ец ца 

ак тыў нае раз мна жэн не шкод ні ка, якое 

пры вя ло да раз рас тан ня зграй. Па вод ле 

асоб ных ацэ нак экс пер таў, коль касць 

са ран чы па вя лі чы ла ся ў сот ні ра зоў!

Экс пер ты ААН ад зна ча юць, што сё-

ле та на шэс це ста ла асаб лі ва буй ным, 

па ве да міў ня мец кі тэ ле ка нал Das Erste. 

Ве лі зар ныя зграі пус тын най са ран чы 

пра кла лі са бе да ро гу праз Аф ры кан скі 

Рог і Паў днё вую Азію. Акра мя аф ры-

кан скіх Ке ніі, Са ма лі, Тан за ніі, Уган ды, 

Джы бу ці, Эфі о піі, Паўд нё ва г а і Паў ноч-

на га Су да на і Эрыт рэі, пол чы шчы на-

ся ко мых даб ра лі ся сё ле та да ма нар хій 

Пер сід ска га за лі ва, а так са ма Па кі ста-

на, Ін дыі, Банг ла дэш.

З на шэс ця мі вель мі цяж ка зма гац ца 

з-за вя ліз ных пло шчаў, якія па кры ва-

юць на ся ко мыя. Зграі са ран чы на Аф-

ры кан скім Ро гу яшчэ ўвес ну да сяг ну лі 

бес прэ цэ дэнт ных па ме раў і раз бу раль-

на га па тэн цы я лу. Кра і ны рэ гі ё на кі ну лі 

ўсе сі лы на ба раць бу з імі. Стрым лі ван-

не ўспыш кі за ле жыць ад двух асноў ных 

фак та раў — ма ні то рын гу і эфек тыў на га 

кант ро лю.У FAO пра цуе служ ба ін фар-

ма цыі пра пус тын ную са ран чу. Яна дае 

пра гно зы, мае сіс тэ му ран ня га апа вя-

шчэн ня і па пя рэ джан ня аб ча се, мес-

цы і маш та бе на шэс ця і раз мна жэн ня 

са ран чы. Але ка лі па пу ля цыя да ся гае 

кры тыч ных уз роў няў, та кіх як на Аф ры-

кан скім Ро гу, па тра бу юц ца эк стран ныя 

ме ры па яе ска ра чэн ні, а так са ма па 

пра ду хі лен ні фар мі ра ван ня і рас паў-

сюдж ван ня но вых на вал.

Ды джэі і вой ска
У Па кі ста не аб ве шча на над звы чай-

нае ста но ві шча. Там стра ты сель скай 

гас па дар кі ад са ран чы мо гуць да сяг-

нуць 2,2 міль яр да до ла раў для азі мых 

куль тур і 2,7 міль яр да — для яра вых. 

Мін сель гас кра і ны аб вяс ціў на шэс це 

са ран чы «ка та стра фіч най па гро зай для 

эка но мі кі, сель скай гас па дар кі і хар-

чо вай бяс пе кі Па кі ста на». Ана маль на 

вя лі кая коль касць са ран чы ця пер у Ін-

дыі, дзе міль ярд ныя пол чы шчы на ся-

ко мых па глы на юць па се вы і ру ха юц ца 

да ста лі цы кра і ны — Дэ лі. Кры тыч ная 

сі ту а цыя на зі ра ец ца ў шэ ра гу шта таў. 

Як па ве дам ляе Natіonal Geographіc, 

сель ская гас па дар ка Ін дыі і так па нес-

ла знач ныя стра ты пас ля не ўра джаю з 

пры чы ны му сон ных даж джоў і пан дэ міі 

ка ра на ві ру са. А ця пер яшчэ і са ран ча 

мо жа з'ес ці аца ле лыя па се вы.

Ін дый скія фер ме ры ідуць на роз ныя 

хіт ры кі для та го, каб ад пу дзіць рой са-

ран чы ад сва іх па са дак. На прык лад, 

мож на вы ка рыс тоў ваць ба ра бан ны 

бой або гуч ную му зы ку. Ад мет на, што 

больш за мож ныя фер ме ры най ма юць 

для гэ тых мэт ды джэ яў. Па сло вах су-

пра цоў ні ка ін дый ска га мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі Ані ла Шар му, якія 

цы туе ня мец кі тэ ле ка нал Das Erste, 

ця пер для Ін дыі на стае вы ра шаль ны 

час: ка лі сі ту а цыю не ўдас ца ўзяць пад 

кант роль да на ды хо ду се зо на даж джоў, 

кра і ну ча ка юць вя лі кія праб ле мы. Ва 

ўмо вах па вы ша най віль гот нас ці коль-

касць са ран чы рэз ка ўзрас це.

Іран вы ка рыс тоў вае для зма ган ня з 

на шэс цем шкод ні каў уз бро е ныя сі лы. 

Па ве дам ля ец ца, што са ран ча па гра-

жае зні шчыць па се вы кош там больш за 

7 міль яр даў до ла раў. Як за явіў афі цый-

ны прад стаў нік мі ніс тэр ства аба ро ны 

рас лін Ма ха мад Рэ за Мір, са ран ча на-

па ла больш чым на 200 ты сяч гек та раў 

са доў і сель гас угод дзяў, па ве да мі ла ін-

фар ма цый нае агенц тва ІLNA.

Хоць ця пер вя дуц ца да сле да ван ні 

больш эка ла гіч на чыс тых ра шэн няў, 

та кіх як бія ла гіч ныя пес ты цы ды або 

вы ка ры стан не на ту раль ных во ра гаў 

са ран чы, най больш рас паў сю джа ным 

ме та дам ба раць бы з ёй за ста ец ца рас-

пы лен не тра ды цый ных пес ты цы даў. Гэ-

та ро біц ца з да па мо гай руч ных пом паў, 

з са ма лё таў, бес пі лот ні каў, з на зем ных 

транс парт ных срод каў. Та кія ме ры да-

зва ля юць зні шчыць цэ лыя зграі са ран-

чы ў ад нос на не вя лі кі пра ме жак ча су.

Су праць ста яць на шэс цю асаб лі ва 

цяж ка ў кра і нах і рэ гі ё нах, якія дзе ся ці-

год дзя мі не су ты ка лі ся з не бяс печ ны мі 

кры ла ты мі шкод ні ка мі, бо там ня ма ні 

інф ра струк ту ры, ні ка лек тыў най па мя ці 

пра тое, як з імі зма гац ца. «Ка лі яны 

вяр та юц ца, гэ та мо жа пры вес ці да па ні-

кі», — за ўва жае стар шы су пра цоў нік FAO 

па праг на за ван ні са ран чы Кіт Крэс ман. 

Ка лі ця пе раш ні ўсплёск пра цяг не пе-

ра ся каць ме жы і за паў ня ць са ран чой 

но выя рэ гі ё ны, зні шча ю чы па се вы, ён 

мо жа быць аб ве шча ны бед ствам.

Дру гая хва ля
Дру гая хва ля на шэс ця са ран чы ва 

Ус ход няй Аф ры цы вы клі ча сур' ёз ныя 

на ступ ствы на кан ты нен це, які так са ма 

па ку туе ад ус пыш кі ка ра на ві ру са. Пра 

гэ та па ве да мі ла ВВС Swahіlі са спа-

сыл кай на за яву кі раў ні ка Аф ры кан-

ска га бан ка раз віц ця. «Зда ец ца, што 

тыя, хто змог па збег нуць COVІD-19, 

су тык нуц ца з Locust-19 (на шэс цем са-

ран чы. — «Зв.»)», — за явіў Адэ сі на 

Акі ву мі. Апош няе, да ча го ця пер га то-

вая Аф ры ка, гэ та не да хоп хар ча ван ня, 

пад крэс ліў ён. Па звест ках FAO, 40 % 

ад 160-міль ён на га на сель ніц тва рэ гі ё-

на Аф ры кан ска га Ро га па ку ту юць ад 

не да ядан ня. Ад нак пас ля на шэс ця 

са ран чы хар чо вая бяс пе ка па цер піць 

яшчэ больш сур' ёз на.

Пра гра ма ін тэн сіў най пад рых тоў кі 

раз вед чы каў для на зі ран ня за пе ра-

соў ван ня мі ра ёў са ран чы пры да па-

мо зе ліч ба вай плат фор мы eLocust3 

за пу шча на ў Ке ніі, за явіў стар шы ня 

ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы пры 

са ве це гу бер на та раў кра і ны Му то мі 

Ню кі. Пра гэ та па ве да мі ла Daіly Natіon. 

Пас ля та го як да ныя ўве дзе ны ў сіс тэ-

му, яны пе ра да юц ца праз спа да рож-

нік з па ля во га ўчаст ка ў на цы я наль ны 

цэнтр па ба раць бе з са ран чой, а так са-

ма ў штаб-ква тэ ру FAO ў Ры ме ў рэ жы-

ме рэ аль на га ча су. Му то мі Ню кі рас-

тлу ма чыў, што ра ней у мно гіх акру гах 

ке ній скія ўла ды ака за лі ся не га то выя 

да ўвар ван ня пус тын ных на ся ко мых і 

вы му ша ныя бы лі атрым лі ваць звест-

кі аб пе ра мя шчэн ні са ран чы з мяс цо-

вых СМІ. Па вод ле яго слоў, раз вед чы кі 

змо гуць даць дак лад ную ін фар ма цыю 

з па цяр пе лых ра ё наў, якая да па мо жа 

ўра ду пры маць адэ кват ныя ра шэн ні.

Алі Бі ла Ва ко, 68-га до вы фер мер, 

які пра цуе на паў ноч ным ус хо дзе Ке ніі, 

спа дзя ваў ся на доб ры ўра джай збож жа 

ў гэ тым се зо не, та му што даж джы за-

вяр шы лі пра цяг лы пе ры яд за су хі. Але 

на ся ко мыя зні шчы лі яго па се вы ку ку ру-

зы і ба боў. «Са ран ча зжэр ла боль шую 

част ку на шых па се ваў, — з го рыч чу 

рас ка заў Ва ка ка рэс пан дэн ту ВВС. — 

А што не з'е ла — за сох ла на ко ра ні. 

Гэ та вель мі ба лю ча. Нам так і не да вя-

ло ся па каш та ваць ежы, якая вы рас ла ў 

нас на ва чах». Праў да, Ва ка гля дзіць на 

праб ле му па-фі ла соф ску. «Та кая Бо-

жая во ля, — за ўва жыў ке ній скі фер-

мер. — Гэ та Яго вой ска».

За хар БУ РАК.

Су свет ны банк за цвер дзіў ра шэн не, згод на з якім вы дзе ліць рэ корд ныя 

500 міль ё наў до ла раў на ба раць бу з на шэс цем са ран чы ў кра і нах Аф ры-

кі і Бліз ка га Ус хо ду. Фі нан са вая да па мо га бу дзе вы да вац ца ў вы гля дзе 

гран таў і па зык пад ніз кія пра цэн ты, па ве да мі ла ін фар ма генц тва Reuters. 

Па сло вах прад стаў ні ка Су свет на га бан ка Холь ге ра Крэя, ча ты ры кра і-

ны з най больш па цяр пе лых ад на шэс ця са ран чы — Джы бу ці, Эфі о пія, 

Ке нія і Уган да — не ад клад на атры ма юць $160 млн. Ён так са ма да даў, што 

Емен, Са ма лі і ін шыя па цяр пе лыя дзяр жа вы мо гуць пры цяг ваць срод кі 

па ме ры іх не аб ход нас ці. Па звест ках Су свет на га бан ка, са ран ча аха пі ла 

больш чым два дзя сят кі кра ін ва Ус ход няй Аф ры цы, на Бліз кім Ус хо дзе 

і ў Паўд нё вай Азіі, што ста ла най буй ней шай ус пыш кай за апош нія 70 га-

доў. Чым па гра жае гла баль нае на шэс це?

 ТЫМ ЧА САМ

ІЗ РА ІЛЬ СКАЯ ФІР МА ПЕ РА ТВА РЫ ЛА «КА РУ ЕГІ ПЕЦ КУЮ» 
Ў АР ТЫ КУЛ ДА ХО ДУ

Ці ха це лі б вы ад чуць ся бе Іа а нам Хрыс ці це лем і, маг чы ма, на ро дам Із ра і ля, 

які 40 га доў блу каў па пус ты ні? Та ды еш це са ран чу, пра па нуе кам па нія Hargol 

FoodTech на поў на чы Із ра і ля, якая ста ла пі я не рам вы рошч ван ня на ся ко мых для 

ма са ва га спа жы ван ня. У кан цы мая кам па нія вы пус ці ла ў Злу ча ных Шта тах 

два га тун кі пра дук таў біб лей ска га бял ку. Тых, хто не да люб лі вае на ся ко мых, 

гэ та, маг чы ма, здзі віць, але аме ры кан скія еван ге ліс ты скуп ля юць не толь кі 

энер ге тыч ныя ба тон чы кі, зроб ле ныя з аў ся най му кі і пе ра мо ла тай у па ра шок 

са ран чы, але і цэ лыя сло і кі гэ тых на ся ко мых. Імі ру хае жа дан не хар ча вац ца 

гэ так жа, як жы ха ры Свя той Зям лі 2000 га доў та му. Пра гэ та рас ка заў Дрор 

Та мір, ген ды рэк тар кам па ніі «Хар голь».

Са ран ча ба га тая бял ком (ка ля 70 пра цэн таў яе ва гі), утры ман не вуг ля во даў 

у ёй ніз кае, а тлу шчу прак тыч на ня ма. Яна так са ма змя шчае вя лі кую коль касць 

жа ле за, цын ку, фо лі е вую кіс ла ту, не за мен ную для ця жар ных жан чын, аме га-3, 

аме га-6 і ві та мі ны. «Ча го там ня ма? Ха лес тэ ры ну і на сы ча ных тлу шчаў», — ад-

зна чыў Та мір. І яшчэ там ня ма пес ты цы даў. Са ран ча, з якой «Хар голь» вы раб ляе 

свае пра дук ты, вы рошч ва ец ца ў ня во лі і есць толь кі све жую траў ку. «Сель ска-

гас па дар чая са ран ча — зда ро вая і эка ла гіч ная кры ні ца бял ку», — да дае кі раў нік 

кам па ніі. Вы пуск пры сма каў на асно ве са ран чы — так са ма ў пла нах кам па ніі, а 

па куль што Та мір спа дзя ец ца, што вер ні кі бу дуць куп ляць га то вых да ўжы ван ня 

цэль ных на ся ко мых, вы су ша ных у ду хоў цы пры ніз кай тэм пе ра ту ры, каб за ха ваць 

па жыў ныя рэ чы вы. Ак тыў ны мі спа жыў ца мі мо гуць так са ма стаць мі ле ні я лы, якія 

кла по цяц ца не толь кі пра сваё зда роўе, але і пра на ва коль нае ася род дзе.

К@нтынентыК@нтыненты

Зу бы вет ру
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