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На ступ ствы 
для са мых
без аба рон ных

Па жа ры за ста юц ца ад ной з са-

мых жу дас ных з'яў у пры ро дзе. 

Яны зні шча юць мес ца пра жы ван-

ня жы вых ар га ніз маў, у тым лі ку 

пры вод зяць да гі бе лі знач най коль-

кас ці на ся ко мых. У пер шую чар гу 

ад вы со кіх тэм пе ра тур гі нуць не-

ля та ю чыя фор мы, а так са ма яй кі, 

лі чын кі і ку кал кі. Ана толь КУ ЛАК, 

вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі на зем ных бес па-

зва ноч ных жы вёл ДНВА «НПЦ 

НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах», 

кан ды дат бія ла гіч ных 

на вук, ка жа, што па жа ры 

мо гуць мець і апа срод ка-

ва ны ўплыў на на ся ко мых 

праз пе ра ўтва рэн не мік-

ра ста цый спа кою і зі моў кі 

(вы га ран не ку пін, сцёб лаў 

рас лін):

— На прык лад, у за-

каз ні ку «Аль ман скія ба-

ло ты», які ўяў ляе са бой 

най буй ней шы ў Еў ро пе 

ўчас так па лес кай ма за і кі 

раз на стай ных ба лот і ля-

соў, па жа ры пры вя лі да 

ўсы хан ня хвоі на ба ло це. 

А гэ тыя дрэ вы з'яў ля юц ца 

ўтва раль ным фак та рам 

на ва коль на га ася род дзя 

для жыц ця па пу ля цый 

чыр ва на кніж на га ві ду ма-

тыль коў — са ты ра юта. 

Зга да ны від жы ве на ба ло-

тах вы ключ на на ўчаст ках 

з раз рэ джа най хво яй, на 

якую ма ты лі пры са джва-

 юц ца для ад па чын ку. 

У ця пе раш ні час стан па-

пу ля цыі гэ та га рэд ка га ві-

ду ў за каз ні ку не вя до мы.

Ана толь Вік та ра віч на зы вае са-

праўд най дзі кас цю пад па лы жы-

вых дуп ла ва тых дрэў, якія ча сам 

за кан чва юц ца ўзга ран нем цэ лых 

ляс ных ма сі ваў:

— У дуп лах гняз ду юц ца не толь-

кі со вы і шэрш ні, але і ве лі зар ная 

коль касць ві даў ка рыс ных і рэд кіх 

на ся ко мых, мно гія з якіх зна хо-

дзяц ца пад рэ жы мам спе цы яль най 

ахо вы. На прык лад, жу кі: вас ко вік-

пус тэль нік, брон заў ка вя лі кая зя-

лё ная, вас ко вік-стра кат ка змен лі-

вая. У 2007 го дзе ў ва ко лі цах вёс кі 

Пхоў (Го мель ская воб ласць) та кі 

па жар зні шчыў ася род дзе пра жы-

ван ня цэ лай ча ра ды ма тыль коў, 

якія ахоў ва юц ца ў мно гіх кра і нах 

Еў ро пы: зя ноў ні ка вай жаў туш кі, 

чар на ва тай бла кіт ні цы, бла кіт ніц 

аль кон і ары ён. Тры пер шыя ві ды 

ахоў ва юц ца ў Бе ла ру сі.

Маг чы ма, ме на ві та з-за па жа-

раў на сты ку ХХ і ХХІ ста год дзяў 

спы ні ла ся іс на ван не рэд кіх пер ла-

мут ра вак фры гі і фрэі на ба ло це 

Ву лі ца ў Ста ра да рож скім ра ё не 

Мін скай воб лас ці. Не аб ход на па-

мя таць, што на ват кі ну тая шкля ная 

бу тэль ка мо жа спра ца ваць як ап-

тыч ная лін за, якая збі рае со неч-

ныя пра мя ні ў тон кі га ра чы пу чок 

свят ла, здоль ны за па ліць торф або 

су хі ляс ны апад.

Лу га вое 
раз на траўе

Боль шасць ві даў дзён ных 

ма тыль коў, пчо лы, чмя лі, му хі 

і ін шыя ка зур кі ва ўме ра ных 

шы ро тах тры ма юц ца лу га вой 

рас лін нас ці, ус кра ін ля соў, за-

кі ну тых пус так — тут да рос-

лыя ка зур кі зна хо дзяць са бе 

і сва ім на шчад кам пра жы так. 

Але ты ся чы кут коў на шай кра і ны 

ста но вяц ца бяд ней шы мі з-за вяс-

но ва га вы паль ван ня су хой тра вя-

ніс тай рас лін нас ці. «Гас па да ры», 

ду ма ю чы акуль ту рыць і ўгна іць 

по пе лам па ко сы, праз дзя ся так 

га доў што га до ва га вы паль ван ня 

рас лін нас ці атрым лі ва юць зу сім 

не тое, што ча ка лі: за мест ба га-

тых уко саў тра вы — бед ныя зем-

лі. Спра ва ў тым, што ка рэн не і 

на сен не мно гіх траў вы га ра юць, 

гі нуць ка зур кі — апы ляль ні кі квет-

ка вых рас лін, а так са ма ка рыс ныя 

рых ліль ні кі гле бы — даж джа выя 

чар вя кі і клу бянь ко выя бак тэ рыі. 

У вы ні ку атрым лі ва юц ца тэ ры то рыі

з ніз ка пра дук цый ны мі жорст кі мі 

тра ва мі, якія по тым па кры ва юц ца 

пус та зел лем, а за тым і зу сім за кід-

ва юц ца і за рас та юць хмыз ня ка мі і 

дрэ ва мі.

Але тэ ры то рыя на шай кра і ны 

раз ме шча на ў ляс ной зо не, дзе лу-

гам ад ве дзе на дру га рад ная ро ля. 

Ка рэн ныя лу гі ў Бе ла ру сі рас кі ну лі-

ся толь кі там, дзе дрэ вы не зна хо-

дзяць доб рых умоў для іс на ван ня — 

у пой мах рэк. Та му аб кош ван не

па лян, ус кра ін ля соў, уз гор каў са 

стром кі мі схі ла мі, вы пас жы вёл у 

та кіх мес цах на пра ця гу мно гіх ста-

год дзяў вы зва ля лі зям лю ад драў-

ня на-хмыз ня ко вай рас лін нас ці.

З кан ца ХХ ста год дзя пло шча 

дроб на кон тур ных се на жа цяў у 

Бе ла ру сі ска ра ці ла ся ў не каль кі 

ра зоў, та кія ўчаст кі моц на па рас лі 

хмыз ня ком, па сту по ва пе ра тва ра-

ю чы ся ў лес. Сён ня бы лыя се на жа-

ці, якія ста лі ні ко му не па трэб ныя, 

ад кры тыя схі лы па гор каў ак тыў на 

па кры ва юц ца гус ты мі ле са па сад-

ка мі. Па ра лель на зме не рас лін-

нас ці ад бы ва ец ца і зме на ві да-

во га скла ду і стра та ўні каль нас ці 

су поль нас цяў на ся ко мых (знач на 

зні зі ла ся коль касць дзён-

ных ма тыль коў, пчол, чмя-

лёў — апы ляль ні каў квет-

ка вых рас лін).

Па лы 
пад кант ро лем

Дзіў на, але пры ро да «ве-

дае» і га ю чыя для бія ла гіч-

най раз на стай нас ці ўлас ці-

вас ці па жа раў. Пры кла дам 

для на ву коў цаў па слу жы лі 

са ва ны, па кры тыя тра вя-

ніс тай і моц на пра рэ джа-

най драў ня на-хмыз ня ко вай 

рас лін нас цю ў суб эк ва та-

ры яль ным по ясе з рэз кім 

па дзе лам го да на се зо ны 

даж джоў і за су хі. Рас лі ны, 

якія рас туць у са ва нах, і 

жы вё лы, якія іх на ся ля юць, 

адап та ва ныя да пры род ных 

па жа раў — іх эва лю цыя ад-

бы ва ла ся пад «кант ро лем» 

агню. Ця пер на ву коў цы 

па спя хо ва рэ кан стру ю юць 

каш тоў ныя тра вя ніс тыя су-

поль нас ці, вы ка рыс тоў ва ю чы на-

кі ра ва ныя па лы. Вя лі кі па зі тыў ны 

во пыт у гэ тай спра ве есць у цэнт-

раль ных і паў днё вых аб лас цях Еў-

ра пей скай Ра сіі пры рэ стаў ра цыі 

стэ па вых эка сіс тэм.

Не абы шлі бо кам тэ му «тэ ра-

пеў тыч на га» эфек ту па жа раў на 

пры род ныя су поль нас ці і бе ла рус-

кія на ву коў цы. Во пыт ным шля хам 

яны да ка за лі, што ва ўмо вах да-

стат ко ва га ўвіль гат нен ня ран нія 

(па апош нім сне зе), пе ры я дыч ныя 

на кі ра ва ныя па лы на ні зін ных ба-

ло тах пры вод зяць да па мян шэн-

ня не па жа да на вя лі кіх пло шчаў 

кус тоў і трыс ня гу і ад на ча со ва да 

па ве лі чэн ня до лі аса чні каў, як, на-

прык лад, у Рэс пуб лі кан скім ланд-

шафт ным за каз ні ку «Зва нец». Гэ-

та па ляп шае ўмо вы пра жы ван ня 

для мно гіх рэд кіх ві даў жы вёл (на-

прык лад, вярт ля вай ча ро таў кі).

Ад зна чым, што ў асоб ных вы-

пад ках і па-за ба ло та мі кант ра ля-

ва ныя па жа ры на не вя лі кіх тэ ры-

то ры ях па вя ліч ва юць ма за іч насць 

ланд шаф таў і бія раз на стай-
насць. На прык лад, дрэ вас той 
шы ра ка ліс тых па род і хвоі, па-
шко джа най або са слаб ле най 
па жа ра мі, у за каз ні ку «Аль-
ман скія ба ло ты» з'яў ля ец ца 
вы дат ным суб стра там для 
раз віц ця мно гіх ві даў на ся ко-
мых з Чыр во най кні гі Бе ла ру сі 
і Чыр во на га спі су Між на род-

на га са ю за ахо вы пры ро ды. 

Тут ад зна ча ны во сем чыр ва-

на кніж ных ві даў цвер дак ры лых, 

якія раз ві ва юц ца ў па шко джа най 

драў ні не. Пры чым пяць з іх, з жу-

ком-але нем і змен лі вай стра кат кай 

уключ на, зра бі лі ся ад нос на звы-

чай ны мі для за каз ні ка. Ад нак пры 

раз гля дзе доў га тэр мі но ва га раз-

віц ця гэ тых ві даў па лы шкод ныя, 

па коль кі за над та час тыя па жа ры, 

хут чэй за ўсё, пад ры ва юць ад наў-

лен не кар ма вой ба зы і не га тыў на 

ўплы ва юць на раз віц цё лі чы нак.

— Не ка то ры час та му, — ус па-

мі нае Ана толь Ку лак, — по бач з 

Мінск ам, ка ля вёс кі Ка ло дзі шчы, 

іс на ваў вай ско вы па лі гон, на тэ-

ры то рыі яко га жы лі пры род ныя 

су поль нас ці, не звы чай на ба га тыя 

на чыр ва на кніж ныя і рэд кія для 

Еў ро пы ві ды. Пас ля спы нен ня ву-

чэб ных ва ен ных дзе ян няў па ча ло ся 

на ту раль нае за рас тан не ад кры тых 

лу га він і ве ра со вых пус так вер ба-

ло зам, хво яй, асі най, бя ро зай. Ця-

пер усё ра дзей і ра дзей там су стра-

ка юц ца ар хі дэі ят рыш нік аб па ле ны, 

пыл ка га лоў нік даў га ліс ты, ар ні ка 

гор ная, га ры ча вач ка гар ка ва тая, 

лі лея ку ча ра вая («цар скія ку ча ры») 

і мно гія ін шыя рэд кія рас лі ны. Прак-

тыч на знік лі рэд кія бла кіт ні ца алек-

сіс, ша шач ні ца, ма ха он. А па куль 

толь кі тут з усёй тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі вы яў ле ныя над звы чай рэд кі ў 

Еў ро пе нач ны ма ты лёк — пя дзе нік. 

У свой час ба та ні кі і эн та мо ла гі рэ-

ка мен да ва лі да лу чыць гэ тую ўні-

каль ную тэ ры то рыю да су сед ня га 

бія ла гіч на га за каз ні ка «Глеб каў ка» 

і пра пі саць для яе пра вя дзен не на-

ву ко ва аб грун та ва ных дроб на кон-

тур ных вы паль ван няў. Але на ват 

та кія на кі ра ва ныя па лы не мо гуць 

паў на вар тас на за мя ніць па ко сы і 

вы пас буй ной ра га тай жы вё лы.

Гіс то рыя па жа раў 
на Аль ма нах

Не кант ра лю е мае на вед ван не 

ча ла ве кам у су куп нас ці з эк стрэ-

маль ны мі па год на-клі ма тыч ны мі 

ўмо ва мі апош ніх га доў пры вя лі да 

спус та шаль ных ляс ных і тар фя ных 

па жа раў, якія зні шчы лі бія раз на-

стай насць на знач най част цы асаб-

лі ва ахоў най пры род най тэ ры то рыі 

Аль ман скіх ба лот. Бе ла рус кія на-

ву коў цы Сяр гей Ру сец кі, Дзміт рый 

Жы лін скі і Дзміт рый Гру мо з Ін сты-

ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі 

імя В. Ф. Куп рэ ві ча НАН Бе ла ру сі 

на асно ве ар хі ва пра гра мы Lаndsаt 

вы ка на лі рэ кан струк цыю гіс то рыі 

па жа раў на тэ ры то рыі гэ та га ле-

са ба лот на га комп лек су за пе ры яд 

1985—2018 га доў.

Яны вы свет лі лі, што най больш 

ін тэн сіў ныя па жа ры пра хо дзі лі ў 

1995 го дзе (10,7 тыс. га), 2002-м 

(12,4 тыс. га) і 2015-м (13,4 тыс. га). 

Так са ма бы ло ўста ноў ле на, што 

асноў ныя ўчаст кі ла ка лі за цыі агню 

раз ме шча ны ў паў днё вым, за ход нім 

і ўсход нім сек та рах ААПТ. На ву коў-

цы вы яві лі, што ў га да вым цык ле па-

жа ры на зі ра юц ца з кан ца са ка ві ка і 

да па чат ку снеж ня. Пік пры па дае на 

ве ра сень — ве ра год на, гэ та звя за на 

з най больш ніз кім уз роў нем ста ян ня 

ба лот ных во даў і са збо рам жу ра він 

у гэ тых мес цах.

Вы ні кі ана лі зу кар ты па жа ра-

ў стой лі вас ці рас лін на га по кры ва

(у ме жах Аль ман скіх ба лот) па ка-

за лі, што да 1-га кла са (най менш 

устой лі вая рас лін насць) ад но сяц ца 

5,2 % тэ ры то рыі; да 2-га (ня ўстой-

лі вая) — 14,8 %; да 3-га (ся рэд-

ня ўстой лі вая) — 35,2 %; да 4-га  

(устой лі вая) — 22,5 % і да 5-га  

(най больш устой лі вая) — 22,3 %.

Рас лін ныя су поль нас ці з вы-

со кім па тэн цы я лам пры род най

па жар най не бяс пе кі (1-ы, 2-і клас

устой лі вас ці) рас паў сю джа ныя ад-

нос на раў на мер на па ўсёй тэ ры то-

рыі тэс та ва га па лі го на. На асно ве 

за ні ра ван ня тэ ры то рыі па кла сах 

па жар най устой лі вас ці на ву коў цы 

рас пра ца ва лі комп лекс мер па зні-

жэн ні ры зы кі ўзнік нен ня па за штат-

ных сі ту а цый на тэ ры то рыі ле са-

ба лот на га комп лек су «Аль ман скія 

ба ло ты».

Воль га ПРА ЛЮК.

Фо та Ана то ля КУ ЛА КА.

Га ра чая тэ маГа ра чая тэ ма

Ці вы жы ве са ты ра юта?Ці вы жы ве са ты ра юта?
У ляс ных па жа рах і па лах 

не зва рот на зні ка юць уні каль ныя бія ла гіч ныя ві ды
За ба ро на на на вед ван не ля соў у за суш лі выя пе ры я ды вяс ны, 

ле та і во се ні ста ла для бе ла ру саў звы чай най з'я вай. Та кое аб-

ме жа ван не свед чыць пра тое, што ў пад па лах (на ўмыс ных або 

вы пад ко вых) час цей за ўсё ві на ва тыя лю дзі. Так, вяс ной гэ та га 

го да ў Рэс пуб лі кан скім ланд шафт ным за каз ні ку «Аль ман скія 

ба ло ты», раз ме шча ным у Сто лін скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці, 

зда рыў ся маш таб ны па жар, які прый шоў з су сед няй Укра і ны 

і зні шчыў усё жы вое на тэ ры то рыі больш за 400 га. Пры чы ны 

ўзга ран няў мо гуць быць роз ныя — вяс но выя па лы, лет няя спя ко-

та і не асця рож на кі ну ты не да ку рак, во сень скія на вед ван ні ле су, 

звя за ныя са збо рам ягад і гры боў. Вы нік жа адзін — зні шчэн не 

бія то паў і доў гі пе ры яд бія ла гіч най рэ стаў ра цыі.

Па сло вах прад стаў ні ка 
прэс-служ бы Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ві та ля На віц ка га, тар фя ныя 
па жа ры скла да на не толь кі 
лік ві да ваць, але і свое ча со ва 
вы явіць, па коль кі га рэн не 
ад бы ва ец ца пад плас том 
зям лі. У 90-я га ды бы лі 
вы пад кі га рэн ня на глы бі ні 
да 15 м!

Бронзаўка зялёная.


