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БАГ НА ЛЭНД — ГЭ ТА ПА-НА ША МУ!
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вы ўба чы це не ве ра год-

ную пры га жосць, на прык-

лад, сос ны, што рас туць на 

ба ло це, — са праўд ны бе ла-

рус кі «бан сай». Не вы со кія, 

ка ля мет ра ці кры ху вы шэй-

шыя, яны мо гуць пры маць 

роз ныя дзі вос ныя фор мы. 

А вы вер ну тае ка рэн не (на 

ба ло це ка ра нё вая сіс тэ ма 

не стрыж нё вая, а па верх не-

вая) у пры цем ках на огул на-

гад вае ней кія фі гу ры. Гэ та 

мож на вы ка рыс тоў ваць у ту-

рыз ме і рас каз ваць гас цям 

пра ба лот ні каў і ней кіх не ве-

ра год ных та ям ні чых па чвар. 

А яшчэ ба ло та — вы дат ны 

ма тэ ры ял для вы ву чэн ня.

— Сту дэнц кая прак ты ка 

на ба ло це — як рэ алі ці-шоу. 

Гэ та но выя ад чу ван ні, па хі, 

ко ле ры, сма кі. За дзей ні ча ны 

ўсе ор га ны па чуц цяў, — за-

ўва жае за гад чык ка фед-

ры ба та ні кі Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-

та імя Янкі Купалы Алег 

СО ЗІ НАЎ. — За раз у мо ла-

дзі вя лі кі дэ фі цыт рэ аль нас ці. 

Мне не па да ба ец ца імк нен не 

зра біць на ву чан не вір ту аль-

ным, ка лі на ват за мест ла ба-

ра то рыі вы ка рыс тоў ва ец ца 

кам п'ю тар. Тыя ж дыс тан-

цый ныя фор мы, вэ бі на ры не 

мо гуць за мя ніць тра ды цый-

ных за ня ткаў. Ды і са мі сту-

дэн ты за ўва жа юць, што ім 

ці ка вей шыя жы выя зно сі ны, 

дыс ку сія, уза е ма дзе ян не. На 

жаль, сён ня боль шая част ка 

мо ла дзі «пар кет ная», яна хо-

ча, каб бы ло зруч на, каб не 

ка па ла на га ла ву, не ку са лі-

ся мош кі. На са мрэч пры ро да 

не та кая, як на эк ра не ма-

ні то раў. Сту дэн ты ду ма юць, 

што на ба ло це не бяс печ на, іх 

мо жа за цяг нуць у баг ну. Але 

ка лі пры яз джа юць — здзіў-

ля юц ца. Як па пра цу юць, пе-

ра пэц ка юц ца ўсе, ра сян ку 

па кор мяць, дык іх ад туль не 

вы гнаць.

Маг чы ма, ме на ві та не да-

хоп та кіх за ня ткаў — ад на 

з пры чын та го, што ма ла 

ма ла дых лю дзей вы бі ра-

юць пра фе сіі, звя за ныя з 

«жыц цём» на ба ло це. Так, 

спра ва гэ та не з лёг кіх, да-

во дзіц ца пра ца ваць у лю-

бое на двор'е — і ў спё ку, і 

ў хо лад, — пе ра адоль ваць 

вя лі кія ад лег лас ці. А ча сам 

на ба ло це гэ та не так прос-

та: бы вае, што на тое, каб 

пра су нуц ца на мет раў сто, 

ідзе ка ля га дзі ны. На прык-

лад, каб зра біць кар ту рас-

лін нас ці, ву чо ныя па він ны 

вый сці на пэў ныя мес цы, 

дзе яны бу дуць апіс ваць 

усе ві ды. Трэ ба так раз лі-

чыць свой час, каб да пры-

цем каў вы брац ца з ба ло та. 

Але пры ро да час та пад-

кід вае роз ныя сюр пры зы. 

Так, на мес цы вы мо жа це 

су стрэць зу сім не тое, што 

бы ло на кар це. Ка лі там за-

вя лі ся баб ры, яны кар ды-

наль на змя ні лі тэ ры то рыю. 

І каб да брац ца ў па трэб нае 

мес ца, трэ ба плыць. Бы вае, 

што дзей насць баб роў пры-

но сіць ка рысць эка сіс тэ ме, 

але час та яны на но сяць і 

шко ду ча ла ве ку. Асаб лі ва 

цер пяць ляс ныя гас па дар кі: 

ка лі па ды ма ец ца ўзро вень 

ва ды, зні шча юц ца буй ныя 

дрэ вы і на ват цэ лыя ляс-

ныя ма сі вы. Су праць ста яць 

звяр ку не так прос та, раз бу-

ра ныя пла ці ны ён здоль ны 

ад на віць за ноч.

— Я на ват ка заў за ола-

гам: «Зай мі це ся дрэ сі роў-

кай баб роў, каб яны ра бі лі 
пла ці ны там, дзе трэ ба, гэ та 
ж якая эка но мія», — жар туе 
Алег Со зі наў. — А звяр кі 
маг лі б яшчэ і сэр ві сам зай-

мац ца — ра ман та ваць свае 

збу да ван ні».

На ба ло це вас мо гуць 

ча каць не ве ра год ныя су-

стрэ чы. Не як геа ба та нік 

пра ца ваў на Дзі кім (ба ло та 

ў Бе ла веж скай пу шчы), ра-

біў апі сан не, а зза ду ста яў 

лось — пэў на, гля дзеў, ці 

пра віль на ву чо ны там усё 

за піс вае.

Не прад ка заль ная і бруд-

ная пра ца — да лё ка не 

адзі ная пры чы на дэ фі цы ту 

бу ду чых кад раў. «Ма ла дыя 

ро зу мы» пе ра хоп лі ва юць 

ін шыя мод ныя на ву ко выя 

га лі ны. Так, мно гія сту дэн-

ты вы бі ра юць ге но мі ку. 

Гэ та пра ца ў чыс та це, у 

ла ба ра то ры ях, фік са ва-

ны пра цоў ны дзень, вя лі кія 

гро шы. Хо ць, як заў ва жае 

Алег Вік та ра віч, «лю дзі на 

ба ло це» так са ма здоль ныя 

за ра біць. Доб рыя спе цы я-

ліс ты за па тра ба ва ныя, яны 

мо гуць удзель ні чаць у раз-

на стай ных пра ек тах, у тым 

лі ку зай мац ца гас да га вор-

най дзей нас цю. Трэ ба толь-

кі быць вель мі ма біль ным, 

умець па да ваць ся бе, свае 

ве ды. Кі рун кі ра бо ты тут 

са мыя роз ныя: вы ву чэн не 

рас лін нас ці, аб грун та ван не 

ства рэн ня ахоў ных тэ ры-

то рый, ад наў лен не ба лот, 

рас пра цоў ка ту рыс тыч ных 

марш ру таў. Час та зда бы тая 

геа ба та ні ка мі ін фар ма цыя 

вы ка рыс тоў ва ец ца ін шы-

мі ву чо ны мі. Так, ка лі ёсць 

кар та рас лін нас ці, ар ні то ла-

гі змо гуць са ры ен та вац ца і 

спраг на за ваць, дзе па він ны 

су стра кац ца пэў ныя ві ды.

Ба ло та — гэ та і свое-

асаб лі вы ле та піс мі ну ла га. 

Торф за хоў вае вя лі кі аб' ём 

ін фар ма цыі. Ка лі браць яго 

про бы, па ім мож на ад на віць 

усю гіс то рыю ба ло та, да ве-

дац ца, ка лі што тут рас ло. 

Акра мя та го, у тор фе доб ра 

за хоў ва ец ца пы лок рас лін, 

па якім так са ма мож на «чы-

таць» гіс то рыю мяс цо вас-

ці. Сён ня мож на да та ваць 

на ват ву гол ле, якое за ха-

ва ла ся на ба ло це. Дзя ку ю-

чы та кім ін фар ма цый ным 

па да рож жам у ча се мож на 

вы свет ліць, якім быў клі мат, 

і ра біць пра гно зы на бу ду-

чы ню.

Да та го ж ба ло ты пад но-

сяць па да рун кі ар хе о ла гам і 

ад кры ва юць но выя ста рон кі 

з гіс то рыі Бе ла ру сі.

Ба га та на ба ло це ле-

ка вых рас лін. Пры га да ем 

па раст кі ба гу ну, ягад ныя 

рас лі ны, ша бель нік, ка рэн-

не яко га да па ма гае пры 

хва ро бах су ста ваў. Сён ня ў 

фар ма ка ло гіі вы ка рыс тоў-

ва ец ца і ка ра вяр бы, ліс ты 

баб ку трох ліс та га. З вят роў-

ні ку атрым лі ва ец ца дух мя-

ны чай.

А які па тэн цы ял у ба лот 

для ту рыс тыч най га лі ны! 

«Не як мы пры дум ва лі свой 

баг на лэнд, фан та зі ра ва лі, 

якія ат рак цы ё ны мож на ра-

біць на ба ло це: скач кі з тар-

зан кі ў ма ча жы ну, спуск на 

ха ду лях і ін шае», — жар туе 

Алег Вік та ра віч. Хоць са-

праў ды над рас пра цоў кай 

эк стрэ маль ных ту раў для 

«па лес кіх ра бін зо наў» мож-

на бы ло б па ла маць га ла ву 

і ства рыць па праў дзе ці ка-

выя марш ру ты, каб пад час 

іх чар га ва лі ся роз ныя мяс-

ці ны, — ма ча жы ны, азяр кі, 

гра ды, спла ві ны. Мож на іс ці 

па та кіх участ ках, дзе бу дзе 

зда вац ца, што зям ля пад 

на га мі жы вая, тра сец ца... 

Адзі нае, што трэ ба вель мі 

асця рож на па ды хо дзіць да 

ства рэн ня па доб ных марш-

ру таў, пла на ваць на груз кі. 

Ба ло ты вель мі ўраз лі выя, 

пас ля вы топт ван ня эка сі-

тэ ма мо жа ад наў ляц ца га-

да мі.

І аба вяз ко ва ту рыс таў 

на ба ло це па він ны су пра ва-

джаць во пыт ныя эк скур са-

во ды, бо трэ ба пры трым лі-

вац ца пэў ных пра ві лаў, каб 

не тра піць у бя ду.

— Я на ба ло це ся бе ад-

чу ваю як аў та ма бі ліст на 

да ро зе, там усё «на пі са на»: 

рас лі ны як да рож ныя зна-

кі. Кож ны від, згур та ван не, 

рас лі на ка жуць, што ця бе 

ча кае ў пэў ным мес цы, ку-

ды ха дзіць не трэ ба. Так, 

лепш не су нуц ца ту ды, дзе 

рас це ба бок трох ліст ны, 

быць асця рож ным, дзе ся-

дзяць ча рот нік, аса ка. Ка лі 

ж вы ба чы це кус тоўе, ве рас, 

бу я кі, ба гун — гэ та нар маль-

ны суб страт, ня топ кі. Ка лі 

су стрэ не це сфаг ны і яны 

са ла та выя, пры ваб ныя, як 

у каз ках, што хо чац ца пры-

лег чы, — ні ў якім ра зе не 

ра бі це гэ та га, каб не тра піць 

у бя ду. На огул са мыя пры го-

жыя мяс ці ны на ба ло це як-

раз мо гуць быць не бяс печ-

ны мі. Кож нае згур та ван не, 

рас лі на — гэ та ін ды ка та ры, 

яны ка жуць, якое тут увіль-

гат нен не, зем лі, — па пя-

рэдж вае Алег Со зі наў.

Да след чы кі ўпэў не ныя, 

што ба ло ты то яць яшчэ 

шмат за га дак. Ча сам доб ра 

вы ву ча ныя рас лі ны пад кід-

ва юць сюр пры зы. Іх мож на 

су стрэць ва ўмо вах, дзе, 

зда ва ла ся б, яны ні ў якім 

ра зе не па він ны рас ці. Ча му, 

на прык лад, лу га выя зёл кі, 

якія рас туць на су хіх тэ ры-

то ры ях, рап там апы ну лі ся на 

ба ло це? Як па вя дуць ся бе 

рас лі ны ў эк стрэ маль ных 

умо вах? Шмат но вай ін фар-

ма цыі пра пры ста са ван не 

рас лін пад кі ну лі ба ло ты ле-

там у су хія май і чэр вень.

— Пры ро да шмат гран ная, 

яна не ўпіс ва ец ца ў на шу 

штуч ную кла сі фі ка цыю. Та бе 

па да ец ца, што та ко га не мо-

жа быць, але ты за ўва жа еш, 

што на ба ло це так бы вае. 

Кла сі фі ка цыя — гэ та толь-

кі на ша ба чан не аб' ек таў. 

І трэ ба ўмець пе ра адоль ваць 

стэ рэа ты пы, — за ўва жае 

геа ба та нік. — Так, акра мя 

па ля вой пра цы трэ ба ўзды-

маць руд ні кі ін тэ ле кту аль-

ныя. Са мае цяж кае — ма-

тэ ры ял апра ца ваць, знай сці 

ло гі ку, вы явіць за ка на мер-

нас ці, зра біць вы сно вы. Гэ та 

гі га бай ты ін фар ма цыі, якія 

трэ ба ар хі ва ваць і ў зруч най 

фор ме пад нес ці за каз чы ку 

ў вы гля дзе спра ва здач, на-

ву ко вых ар ты ку лаў. Ча сам 

ёсць да ныя, а па да ец ца, што 

яны ня звяз ныя. Ты быц цам 

не ўзяў ва гу, але ад клаў 

усё на ней кі час, знай шоў 

но вую ін фар ма цыю, па раіў-

ся з ка ле га мі — і ўба чыў за-

ка на мер насць, якая ёсць у 

рас лін нас ці. Ву чо ным, як і 

спарт сме нам, трэ ба заў сё-

ды тры маць фор му, са чыць, 

што зра бі лі ка ле гі, якія ёсць 

но выя ме то ды кі, імк нуц-

ца ад крыць но вае, знай сці 

агуль ную мо ву з рас лін нас-

цю. Ча му пэў ная рас лі на 

та кая, ча му рас це ў пэў ным 

мес цы, пра што гэ та га во-

рыць? Тут мы як пе ра клад-

чы кі.

Як ад зна чае Алег Со зі наў, 

ву чо ных ча кае яшчэ шмат 

ра бо ты. На сён ня мы ве да-

ем пры род ны свет толь кі па 

част ках, яшчэ трэ ба вы свят-

ляць, як уза е ма дзей ні ча юць 

рас лі ны, на прык лад, з ты мі 

ж апы ляль ні ка мі, як функ-

цыя ну юць хар чо выя лан цуж-

кі. Ня ма стэ рыль ных рас лін 

у пры ро дзе, у іх і на іх нех та 

жы ве, гэ та мо жа ўплы ваць. 

Та му сён ня ву чо ныя з роз-

ных га лін аб' яд ноў ва юц ца 

і ро бяць комп лекс ныя пра-

ек ты. І маг чы масць па пра-

ца ваць у та кой ка ман дзе, 

а час та і ра зам з за меж ны-

мі ву чо ны мі, — яшчэ адзін 

плюс у ра бо це на ба ло це.

Трэ ба ска заць, што шлях 

на ба ло ты ад кры ты не толь-

кі ву чо ным. Ма ла дыя лю дзі, 

якія па куль толь кі вы зна ча-

юц ца з бу ду чай пра фе сі яй, 

так са ма мо гуць па спра ба-

ваць ся бе ў ро лі «па лес кіх 

ра бін зо наў». Іх ча ка юць ва-

лан цёр скія пра ек ты, су стрэ-

чы з да след чы ка мі і ба га та 

па зна валь най ін фар ма цыі 

на сай це bаhnа.lаnd.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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У ста лі цы на тэ ры то рыі дзі ця ча га са дка ад-

ла ві лі тыг ра ва га пі то на.

Зда рэн не ад бы ло ся на ву лі цы Уба рэ ві ча, дак-
лад ней, у яс лях-са дку № 292. Гэ та па дзея лі та раль-
на ўска лых ну ла ін тэр нэт-су поль насць.

...Уве ча ры амаль ад на ча со ва ў МНС па тэ ле фа-
на ва лі два свед кі зна хо джан ня змяі там, дзе яе 
быць у прын цы пе не па він на бы ло: ад муж чы ны, 
які пра гуль ваў ся по бач, і жан чы ны — ра бот ні цы 
та го са ма га са дка (за ста ец ца толь кі зда гад вац ца, 
што яны ад чу лі, уба чыў шы не ча ка на га ві зі цё ра). 
Ра та валь ні кі на кі ра ва лі па на зва ным ад ра се най-
блі жэй шы аў та ма біль, пі то на ад ла ві лі. Змяя бы ла 
даў жы нёй ча ты ры мет ры, ва гой во сем кі ла гра маў. 
Пі то ну ка ля пя ці га доў. Змяю ад вез лі ў заа парк, 
дзе яе спа чат ку агле дзе лі спе цы я ліс ты, а по тым і 
па кі ну лі для ча со ва га ўтры ман ня. Гас па да р эк за-
тыч на га для на шых мяс цін «гос ця» ўжо знайшоўся 
і забраў жывёлу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



На слы хуНа слы ху  

Да вед ка
Ад куль пля міс ты ві зі цёр?

Цём ны тыг ра вы пі тон на ся ляе віль гот ныя тра піч ныя ля сы, 

джунг лі ў М'ян ме, ус ход няй Ін дыі, Не па ле, В'ет на ме, Кам-

боджы, Тай лан дзе, паў днё вым Кі таі, Ма лай зіі, Ін да кі таі, на 

Яве і не ка то рых дроб ных аст ра вах Ін да не зіі.

Буй ныя асо бі ны мо гуць за біць і за глы нуць та кую зда бы чу, як 

ма ла дыя ці дроб ныя але ні, ко зы і свін ні. У Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі 

мя са гэ тых змей мяс цо вае на сель ніц тва ўжы вае ў ежу. Са ску ры 

буй ных пі то наў вы раб ля юць роз ныя прад ме ты адзен ня і абут ку.

Пры го жая афар боў ка, ад нос на спа кой ны і не агрэ сіў ны ха рак-

тар зра бі лі цём на га тыг ра ва га пі то на ад ной з най больш па пу ляр-

ных змей, якія ўтрым лі ва юц ца ў ня во лі. Яны ёсць у мно гіх заа-

пар ках і цыр ках. Мак сі маль ная пра цяг ласць жыц ця ў ня во лі — 

25 га доў. Ня гле дзя чы на звы чай на мі ра люб ныя па во дзі ны і спа кой-

ны ха рак тар, пры ня пра віль ным абы хо джан ні пі то ны мо гуць уяў ляць 

пэў ную не бяс пе ку для ча ла ве ка. Буй ная змяя мо жа сур' ёз на па ра-

ніць ці на ват за біць ча ла ве ка, за ду шыў шы яго ў коль цах це ла.

Пі тон у... дзі ця чым са дку
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