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Для та го каб зра біць фо та, трэ-
ба ўзняц ца на выш ку, што по бач 
з ага ро джай. За тым Мі ка лай Паў-
ла віч вя дзе і ў са му валь е ру, ад 
ча го птуш кі па чы на юць ак тыў на 
лё таць. У дзі кай пры ро дзе яны 
вель мі па лах лі выя, не стра ці лі 
сва іх рэ флек саў і тут. Не каль кіх 
хві лін ха пае, каб яны су па ко і лі ся. 
Зра біў шы здым кі, па кі да ем валь-
е ру. Па праў дзе, пры го жыя толь-
кі да рос лыя са мцы-фа за ны, якія 
вы лу ча юц ца яр кім апя рэн нем. Ма-
лад няк і са мкі на гад ва юць вя лі кіх 
шэ рых ку ра па так.

Мі ка лай Паў ла віч ус па мі нае, як 
па чы на ла ся гэ та спра ва. Перш-на-
перш рас чыс ці лі тэ ры то рыю ва кол 
ста рой фер мы, дзе ра ней утрым-
лі ваў ся ма лоч ны ста так. Ад ра ман-
та ва лі са му фер му. Пад рых та ва лі 
валь е ры з сет кай па ба ках і звер ху. 
І толь кі та ды за пус ці лі ў іх за куп-
ле ных за мя жой пту шак. Са мым 
скла да ным ака за ла ся вы ха ваць 
пры плод.

— Пер шыя два га ды, што ні ра-
біў, ні як не мог да біц ца доб рай вы-
жы ва льна сці ма лад ня ку, — ка жа 
Мі ка лай Та ліш. — Але по тым стаў 
ста віць аба гра валь ні кі, пад трым лі-
ваў тэм пе ра ту ру 25—30 гра ду саў, 
та ды ста лі вы жы ваць.

У мат ка выя валь е ры фа за наў 
ад са джва юць зі мой, у лю тым. Раз-
лік та кі: на сем са мак адзін са мец. 
У кан цы кра са ві ка са мкі ўжо ня-
суць яй кі. Іх не рэа лі зоў ва юць, а 
поў нас цю пус ка юць на ўзнаў лен не 
па га лоўя.

Да рэ чы, на яй ках функ цыя са м-
кі за вяр ша ец ца. «Вы седж вае» 
пту ша нят ін ку ба тар. І са мкі ўжо 
не бя руць пад сваё кры ло ма лых. 
Тыя гур ту юц ца ка ля бру да ра, які 

за бяс печ вае ім цяп ло. Лі та раль на 
праз ты дзень пту ша ня ты па чы на-
юць ля таць.

Ле тась 2 тыс. га лоў ма лад ня-
ку за ку пі ла сель ска гас па дар чая 
фір ма. Сё ле та больш за 1,5 тыс. 
фа за наў ад праў ле на ў па ляў ні чыя 
ар га ні за цыі. Па сло вах Аляк санд-
ра Ла кі зы, гэ ты про мы сел не та кі 
ак тыў ны, як быў на па чат ку. Ра ней 
ін та рэс пра яў ля лі ра сій скія ту рыс-
ты-па ляў ні чыя. За год на бі ра ла ся 
да шас ці ту раў. Ця пер фа за на вы 
за пал кры ху сціх.

Без асаб лі ва га эн ту зі яз му зга-

джа ю ся вы ехаць на мес ца па ля ван-
ня. Ні чо га асаб лі ва га — тэ ры то рыя 
з ляс ком і кус тоў ем па дзе ле на на 
15 ну ма роў. Тут раз мя шча юц ца 
па ляў ні чыя, якія сце ра гуць вы пу-
шча ных на во лю пту шак. Зда бы ча 

ад на го фа за на каш туе 18 руб лёў. 
Ва га туш кі — пры клад на 1 кг.

Трэ ба ска заць, што по пыт на эк-
за тыч ную птуш ку не ста іць на мес-
цы. Ка лі ра ней фа за наў пе ра важ на 
на бы ва лі па ляў ні чыя ар га ні за цыі, 
то ця пер гэ та ко ла па шы ры ла ся за 
кошт аг ра ся дзіб, за каз ні каў, баз 
ад па чын ку. Ці ка віц ца эк за тыч най 
птуш кай і на сель ніц тва. Што год 
жы ха ры куп ля юць 200—300 асо-
бін. Буй ныя пар тыі рэа лі зу юц ца ін-
шым фер мам. Мя са фа за на па чы-
нае трап ляць і ў ганд лё выя пунк ты
і рэ ста ра ны го ра да і краіны. Пе-
 ра пра цоў кай зай ма ец ца Гро дзен скі 
мя са кам бі нат. На прад пры ем стве 
пла ну юць па шы раць фа за на вы 
біз нес, на чар зе — ра монт дру гой 
част кі ста рой фер мы, дзе так са ма 
раз мес цяц ца валь е ры.

— Па ля ван не на дзі кіх фа за наў 
больш рас паў сю джа на ў паў днё вых 
кра і нах — Бал га рыі, Чэ хіі, дзе ёсць 
дроб ныя кус ты і птуш кі жы вуць у 
пры род ных умо вах, — рас каз вае 
ды рэк тар фі лі яла «Па ра чан ка» 
Ана толь КУ ЖА ЛІ НАЎ. — У Бе ла-
ру сі па ча лі раз во дзіць фа за наў, каб 
раз ві ваць па ляў ні чы ту рызм. Для 
гэ та га кож на му ляс га су да ве дзе на 
за дан не на быць па 80 фа за наў, не-
ка то рыя ўжо за ку пі лі і ар га ні за ва лі 
па ля ван ні. Ле тась мы ва зі лі пту шак 
у Туль скую воб ласць, сё ле та пра вя-
лі па ляў ні чы тур для ту рыс таў з Пе-
цяр бур га. Для ра сі ян ца на не та кая 
ад чу валь ная, як для бе ла ру саў.

На бы ва юць фа за наў прад пры-
ем ствы. Ня даў на не каль кі дзя сят-

каў за ку піў за вод па вы пус ку тра-

ту ар най пліт кі і ар га ні за ваў «жы вы 

ку ток». Для пту шак зра бі лі валь е-

ру по бач з дэ ман стра цый най пля-

цоў кай пра дук цыі прад пры ем ства. 

Ма ла якая аг ра ся дзі ба абы хо дзіц-

ца без гэ тай эк за тыч най птуш кі. 

Да рэ чы, эк за тыч ныя ў гас па дар цы 

не толь кі прад стаў ні кі фаў ны, але 

і рас лі ны. У мі ну лым го дзе ўпер-

шы ню тут вы са дзі лі кус ці кі ягад 

Го джы. У на ступ ным го дзе ча ка-

юць пер шы ўра джай. Кі раў ніц тва 

фі лі яла спра буе па-но ва му асвой-

ваць тэ ры то рыю, якая ра ней бы ла 

ня ўдо бі цай.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by

ХТО КУП ЛЯЕ КА РА ЛЕЎ СКУЮ ПТУШ КУ

 У тэ му
У Гро дзен скім ра ё не зна хо дзіц ца са мая вя лі кая на Гро дзен шчы не 

па пу ля цыя це це ру коў і глуш цоў. Па ля ван не на гэ тых рэд кіх пту шак да-
зво ле на толь кі ў ме жах Па рэ цкай па ляў ні чай гас па дар кі, якая ўва хо дзіць 
у склад Бе ла рус ка га ва ен на-па ляў ні ча га та ва рыст ва. Агуль ная пло шча 
ўгод дзяў — 32 тыс. га. Тут зна хо дзіц ца сем мес цаў гняз да ван ня це це ру-
коў і чатыры — глуш цоў. Па сло вах на чаль ні ка Па рэ цкай па ляў ні чай 
гас па дар кі Валь дэ ма ра са КАЗ ЛАЎ СКА СА, па ля ван не на гэ тых пту шак 
да зво ле на толь кі вяс ной і доў жыц ца 1,5 ме ся ца з 3 га дзін но чы да 9 га дзін 
ра ні цы на мес цах та ка ван ня. Сё ле та да бы та пяць це це ру коў.

Скла да на зда быць глуш ца. Бо ёсць толь кі 2-3 се кун ды, ка лі птуш-
ка пад час та ка ван ня ні чо га не чуе. Увесь ас тат ні час да брац ца да яе 
скла да на, бо глу шэц, хоць і цяг не сваю пес ню, але рэ агуе на лю бы гук. 
Та му сё ле та па ля ван не на гэ ту птуш ку скон чы ла ся без вы ні ко ва (ле тась 
зда бы ты адзін глу шэц).

На па ля ван не вы яз джа юць час цей за меж ныя ту рыс ты, у асноў ным 
нем цы. Каб зда быць рэд кую птуш ку, яны га то вы за пла ціць 450 еў ра. 
Ка лі па ляў ні чы за стаў ся без тра фея, дык і пла та бу дзе знач на мен шай — 
уся го 50 еў ра. Для бе ла рус ка га па ляў ні ча га лі цэн зія на зда бы чу
птуш кі скла дае 20 і 10 руб лёў ад па вед на.

Згод на з пад лі ка мі, на тэ ры то рыі гас па дар кі зна хо дзіц ца 168 це це-
ру коў і 65 глуш цоў. Валь дэ ма рас Каз лаў скас ад зна чае, што агуль ную 
коль касць пту шак уда ец ца пад трым лі ваць пры бліз на на ад ным уз роў ні. 
Але ёсць па гро за змян шэн ня коль кас ці це це ру коў з-за праб лем з мес-
ца мі та ка ван ня. Гэ тым птуш кам па трэб на чыс тая тэ ры то рыя. А вось 
глуш цы менш пе ра бор лі выя, та му іх па пу ля цыя, хоць і не вя лі кая, але 
мае тэн дэн цыю да рос ту.

Ку ды ру ха ец ца ры нак роз ніч ных фі-
нан са вых па слуг, і якія най ноў шыя 

тэн дэн цыі рэ гу ля ван ня ў гэ тай сфе-

ры? Як раз ві ва юц ца ін сты ту ты ад да-

ле най ідэн ты фі ка цыі клі ен таў — ка лі 

ча ла век пра во дзіць фі нан са вую апе-

ра цыю па-за бан кам? Сва ім мер ка ван-

нем на пя рэ дад ні між на род на га фо ру-

му «БанкІТ'2017» па дзя ліў ся адзін з яго 

клю ча вых спі ке раў — экс перт у га лі не 

роз ніч ных пла ця жоў, стар шы ня Са ве та 

Аса цы я цыі ўдзель ні каў рын ку элект-

рон ных гро шай і гра шо вых пе ра во даў 

Вік тар ДО СТАЎ.

Ад ві дэа су вя зі — да бія мет рыі
— Пад уплы вам но вых тэх на ло гій у све це 

з'яў ля юц ца роз ныя ме ха ніз мы ідэн ты фі ка цыі 

клі ен таў на ад лег лас ці. Гэ тыя спо са бы вар' і -

ру юц ца ад тэх на ла гіч на прос тых, та кіх як 

ві дэа ідэн ты фі ка цыя, да іс тот на больш скла-

 да ных — бія мет рыч ных ме та даў.

Усё больш па пу ляр най ста но віц ца ідэн-

ты фі ка цыя з вы ка ры стан нем ві дэа су вя зі. На 

гэ та ўплы вае да ступ насць хут ка га ін тэр нэ ту 

і смарт фо наў. Так са ма па пу ляр насць гэ та га 

ме та ду тлу ма чыц ца тым, што ён з'яў ля ец ца 

вель мі ніз ка за трат ным для клі ен таў, не па-

тра буе ін вес ты цый з бо ку дзяр жа вы і лёг ка 

маш та бу ец ца. Апе ра та ры пра хо дзяць спе цы я-

ль ны ін струк таж і вы ка рыс тоў ва юць шы ро кі 

спіс пы тан няў, які да зва ляе па цвер дзіць асо-

бу клі ен та, а пры ніз кай якас ці су вя зі пра цэс 

ідэн ты фі ка цыі спы ня ец ца.

Што ці ка ва, у роз ных кра і нах па ды хо ды 

да ідэн ты фі ка цыі з да па мо гай ві дэа су вя зі 

так са ма роз ныя. На прык лад, у Іс па ніі клі ент 

за га дзя да сы лае ска ны да ку мен таў, ін фар-

ма цыя пра вя ра ец ца па ін шых кры ні цах, а 

пад час се ан са су вя зі пра во дзіц ца апы тан не 

клі ен та.

У Швей ца рыі пад час се ан са ві дэа су вя зі клі-

ен та апыт ва юць і про сяць па ка заць ІD-да ку-

мент з га ла гра май. А ў якас ці да дат ко ва га па-

цвяр джэн ня асо бы вы сту пае пер шы пла цёж з 

ра хун ку, ад кры та га клі ен там у ін шым бан ку.

Без паш пар та, 
але з ад біт ка мі паль цаў

Хут ка рос лым сег мен там у ідэн ты фі ка цыі 
з'яў ля ец ца бія мет рыя. Па ад біт ках паль цаў 
і здым ку ра дуж най аба лон кі во ка ве ра год-
насць па мыл кі пры вы свят лен ні асо бы скла-
дае 0,057%. Гэ та знач на лепш, чым пры 
ідэн ты фі ка цыі «твар у твар» — з аса біс тай 
пры сут нас цю клі ен та!

Цу доў ным пры кла дам бія мет рыі ў дзе ян ні 
з'яў ля ец ца сіс тэ ма Aadhaar у Ін дыі. У гэ тай 
кра і не ў вя лі кай коль кас ці лю дзей на огул ня ма 
паш пар тоў. Прын цып ра бо ты сіс тэ мы за клю-
ча ец ца ў тым, што ў пунк це рэ гіст ра цыі збі-
ра ец ца ін фар ма цыя пра імя, мес ца і да ту на-
ра джэн ня ча ла ве ка. Фік су ец ца бія мет рыя — 
ад біт кі ўсіх паль цаў на ру ках, зды мкі ра дуж-
най аба лон кі во ка. За тым гра ма дзя ні ну вы-
да ец ца ну мар Aadhaar (пры не аб ход нас ці, 
яго мож на раз дру ка ваць до ма).

Вы ні кі ра бо ты гэ тай сіс тэ мы ўраж ва юць:
з 2009 го да за рэ гіст ра ва на ўжо больш за 
1 млрд ча ла век, а што ме сяч ны пры рост ба зы 
скла дае 14 млн ча ла век. На сён ня сіс тэ ма 
Aadhaar — гэ та най буй ней шая бія мет рыч ная 
ба за да ных у све це.

Як пра цуе ін дый ская фі нан са вая сіс тэ ма? 
У бан ку клі ент па ве дам ляе ўсе аса біс тыя да-
ныя, у яго зды ма ец ца бія мет рыя. Усе звест кі 

пра вя ра юц ца праз цэнт раль ную ба зу да ных. 
Цэнт раль ная ба за дае бан ку ад каз — су па дае 
ін фар ма цыя клі ен та або не. Фак тыч на, клі ен ту 
не па трэб ныя ні я кія да ку мен ты. Зра зу ме ла, 
што да лей шы крок у вы ка ры стан ні гэ тай кан-
струк цыі — ака зан не па слуг на ад лег лас ці, ужо 
без аса біс тай пры сут нас ці клі ен та ў бан ку.

Ліч ба вы фар мат под пі су
Элект рон ныя под пі сы (ЭП), якія шы ро ка 

вы ка рыс тоў ва юц ца для элект рон на га да ку-

мен та а ба ро ту, у тэ о рыі мо гуць пры мя няц ца 

і для ад да ле най ідэн ты фі ка цыі. У ця пе раш ні 
час на рын ку з'яў ля юц ца элект рон ныя под-
пі сы на ба зе SІM-кар таў або воб лач ныя под-
пі сы (па цвяр джэн не — праз SMS-ко ды). Але 
яны за ста юц ца ма ла рас паў сю джа ны мі і, як 
пра ві ла, па пу ляр ныя больш ся род юры дыч-
ных асоб.

У той жа час пры кла дам эфек тыў на га вы-
ка ры стан ня элект рон ных под пі саў з'яў ля ец ца 
Эс то нія. У гэ тай кра і не 98% гра ма дзян ма юць 
элект рон ныя под пі сы (у вы гля дзе ІD-кар ты 
ці на SІM-кар це). Элект рон ны под піс вы ка-
рыс тоў ва ец ца пе ра важ на для атры ман ня 
дзяр жаў ных па слуг (у тым лі ку для элект-
рон на га га ла са ван ня). Пры чым 67% ка рыс-
таль ні каў ужы ва юць та кі под піс рэ гу ляр на. 
Тым не менш у сі лу ней кай пра ва вой ка лі зіі 
для ад крыц ця ра хун каў элект рон ны под піс 
вы ка рыс тоў ваць нель га.

Да дат ко вае зні жэн не ры зык маг чы ма 
шля хам «пры вяз кі» ад ных пер са ні фі ка ва ных 
ін стру мен таў да ін шых. Так клі ент па цвяр-
джае, што ўжо зна хо дзіц ца на аб слу гоў ван ні 
ў ін шай фі нан са вай ар га ні за цыі. На прык лад, 
пры вяз ка кар ты да элект рон на га ка шаль ка ў 
сіс тэ ме PayPal пры раў ноў ва ец ца да поў най 
ідэн ты фі ка цыі клі ен та.

Як ба чым, ад да ле ная ідэн ты фі ка цыя па-
чы нае па сту по ва пры раў ноў вац ца да ідэн ты-

фі ка цыі ў аса біс тай пры сут нас ці. Пры гэ тым 

агуль най тэн дэн цы яй з'яў ля ец ца па шы рэн-

не пе ра лі ку да ве ра ных кры ніц ін фар ма цыі. 

Тра ды цый на вы ка рыс тоў ваў ся ары гі нал да-

ку мен та (най час цей — паш пар та). Ця пер — 

дзяр жаў ных і пры ват ных баз да ных (бю ро 

крэ дыт ных гіс то рый, бан кі, со та выя апе ра-

та ры і г. д.) бу дзе да стат ко ва.

Ба зы, што пры раў ноў ва юц ца 
да элект рон на га на та ры я та

Ёсць скан ды наў ская ма дэль, якая крыху 
па доб ная на тую, што ця пер за пус ка ец ца ў 
Бе ла ру сі, — між бан каў скую сіс тэ му ідэн ты фі-
ка цыі. У Скан ды на віі, па-пер шае, гіс та рыч на 

ўсе бан кі збі ра юць да ныя, па-дру гое, усе ба-
зы да ных з'яў ля юц ца агуль ны мі. Што ці ка ва, 
та кія ба зы, як пра ві ла, вы ка рыс тоў ва юц ца 
не толь кі для фі нан са вых па слуг, яны пры-
раў ноў ва юц ца да элект рон на га на та ры я та. 
Гэ та зна чыць, вы мо жа це здзяйс няць ней кія 
здзел кі на ад лег лас ці, на прык лад, вы ка рыс-
тоў ва ю чы ідэн ты фі ка цый ныя да ныя, ла гін і 
па роль, якія атры ма лі ў бан ку.

Ка лі ў Скан ды на віі ўсё вы рас ла з пры ват-
най іні цы я ты вы і толь кі по тым бы ло ўхва ле-
на дзяр жа вай, у Вя лі ка бры та ніі пра цэс ідзе 
звер ху ўніз. У кра і не за пу шча ны пра ект 
GOV.UK Verіfy — для ака зан ня фі нан са вых 
па слуг, дзе ве ры фі ка цый ныя па слу гі аказ ва-
юць не толь кі бан кі, але так са ма тэ ле ка му ні-
ка цый ныя кам па ніі, бю ро крэ дыт ных гіс то рый 
і гэ так да лей. У Ра сіі ро лю да ве ра на га сэр ві су 
ады гры вае Адзі ная сіс тэ ма ідэн ты фі ка цыі 
і аў тэн ты фі ка цыі. Па куль сіс тэ ма пра цуе ў 
мэ тах спро шча най ідэн ты фі ка цыі, а ў перс-
пек ты ве бу дзе да поў не на бія мет рыч ны мі да-
ны мі і ста не вы ка рыс тоў вац ца для поў най 
ідэн ты фі ка цыі.

Вя до ма, што, пры гля да ю чы ся да роз ных 
ва ры ян таў, мы хо чам па бу да ваць неш та па-
доб нае на скан ды наў скую ма дэль і ад на ча-
со ва на ра сій скую між бан каў скую сіс тэ му 
ідэн ты фі ка цыі, але пай сці да лей і за дзей ні-
чаць яшчэ і бія мет рыю. Ба ла зе, пры кла ды 
пе рад ва чы ма ёсць.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

СЭР ВІС БЕЗ АСА БІС ТАЙ ПРЫ СУТ НАС ЦІ
Як фі нан са выя ўста но вы ідэн ты фі ку юць клі ен таў на ад лег лас ці


