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У Бе ла ру сі знай шлі дзе сяць ка ло ній сус-

лі каў. У са май вя лі кай з іх — у Ня свіж скім 

ра ё не — жы ве ка ля ты ся чы звяр коў! Як 

на ву коў цы збі ра юц ца аба ра няць гры зу-

ноў, за не се ных у Між на род ную Чыр во-

ную кні гу?

«Маг чы ма, са мая буй ная 
па пу ля цыя ў Еў ро пе»

— Гля дзі це, там іх штук сем дзе сят, — па-

каз вае нам ку дысь ці ўда ля чынь ды рэк тар ААТ 

«Юша ві чы» Алег ВІ НА ГРАД, па куль мы ў бі-

нок лі спра бу ем «зла віць» хоць ад на го шуст-

ра га сус лі ка. Яшчэ з 1991 го да ён на зі рае за 

гэ ты мі мі лы мі звяр ка мі на сва іх угод дзях, але 

на ват не па да зра ваў пра іх ахоў ны ста тус.

— Трыц цаць га доў та му я пры ехаў сю ды па 

раз мер ка ван ні і ўвесь гэ ты час ба чыў у на шых 

мес цах сус лі каў. Яны вель мі лю бяць га ра чае 

на двор'е, а вось у дождж ха ва юц ца, — апа вя-

дае Алег Сця па на віч. — Тут ра ней бы ла па ша, 

тра ву вы яда лі жы вё лы. Ака за ла ся, гры зу нам 

як раз та кія ўмо вы і па трэб ныя.

Пра тое, што не да лё ка ад Ня сві жа жы ве 

амаль ты ся ча сус лі каў, акра мя мяс цо вых жы-

ха роў ні хто не зда гад ваў ся. У 1960-х га дах іх 

прак тыч на цал кам зні шчы лі, бо ду ма лі, што 

звя ркі псу юць азі мыя. Ад нак на ву коў цы ад-

зна ча юць, што гэ тыя жы вёл інкі не мо гуць на-

нес ці сур' ёз най шко ды па ля вым угод дзям, бо 

жы вуць на ста рых вы тап та ных па шах і хар чу-

юц ца тра вой.

Знай сці но выя ка ло ніі гры зу ноў да па маг ла 

іні цы я ты ва гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту-

шак Баць каў шчы ны» «Ха мяк, сус лік і па ля ту ха: 

вы ра та ваць су пер гры зу ноў!» у рам ках пра ек та 

«Эка ма ні то рынг», што фі нан су ец ца ЕС і рэа лі-

зу ец ца ПРА АН у парт нёр стве з Мінп ры ро ды.

— У мя не ці ка васць да сус лі каў з'я ві ла ся 

яшчэ 8 га доў та му. Та ды па сту пі ла ін фар ма-

цыя, быц цам яны ёсць у Ка рэ ліц кім ра ё не. 

Але, як я ні спра ба ваў, ад шу каць іх не ўда ло ся. 

З тых ча соў па чаў збі раць звест кі пра гэ тых 

гры зу ноў і ўваж лі ва іх вы ву чаць, — рас ка заў 

экс перт АПБ Сяр гей ША КА ЛА, які ра зам 

з ка ле га мі Юры ем Ян ке ві чам і Анд рэ ем Аб рам-

чу ком з да па мо гай мяс цо вых жы ха роў сё ле та 

вы явіў дзе сяць ка ло ній.

Спе цы я ліст пад крэс ліў, што ня свіж ская ка-

ло нія ра бо га сус лі ка — не прос та наш на цы я-

наль ны зда бы так. Маг чы ма, гэ та са мая буй ная 

па пу ля цыя ў Еў ро пе. 

Сус лі кі — вель мі ўраз лі выя жы вё лы. Ча ла-

век мо жа на шко дзіць ім, на ват не ўсве дам ля-

ю чы гэ та га, на прык лад не на ўмыс на ра за раць 

по ле, дзе жы вуць звяр кі, або «ўгна іць» яго пес-

ты цы да мі. Так са ма коль касць гэ тых гры зу ноў 

ска ра ча ец ца, ка лі лу гі за рас та юць, а па коль-

кі ця пер увод зяц ца но выя, стой ла выя ўмо вы 

ўтры ман ня буй ной ра га тай жы вё лы, праб ле ма 

гэ та ак ту аль ная. Па ку туе звя рок і ад на ту раль-

ных фак та раў — дра пеж ні каў і не спры яль ных 

умоў на двор'я. Ста тыс ты ка свед чыць, што 

50—70 % сус лі каў гі не пас ля пер шай зі моў кі.

— Па вод ле ўлі каў коль кас ці гры зу ноў, якія 

мы па пя рэд не пра во дзі лі на гэ тым по лі, шчыль-

насць за ся лен ня на асоб ных пло шчах прос та 

не ве ра год ная. На прык лад, на ўчаст ку ўся го 

50 на 50 мет раў мы вы яві лі 230 нор — не ве даю, 

дзе ў Бе ла ру сі яшчэ мож на знай сці столь кі. Гэ та 

прос та ўні каль нае мес ца, якое важ на за ха ваць! 

І для гэ та га мы бу дзем ця пер пра ца ваць з на-

сель ніц твам, пра во дзіць па ста ян ныя вы ез ды і 

ма ні то рын гі, — рас ка заў Сяр гей Ша ка ла.

На чаль нік Ня свіж скай ра ён най ін спек цыі 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Юрый ГРЫН КЕ ВІЧ, у сваю чар гу, 

пад крэс ліў, што за зні шчэн не па пу ля цыі сус лі-

ка ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 15.32 Ко дэк са 

аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях пра-

ду гле джа ны штраф у па ме ры да 200 ба за вых 

ве лі чынь.

Ар тыс тыч ны, як су ры кат
Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што сус лі кі хут ка 

мо гуць стаць ад ной з га лоў ных сла ву тас цяў 

Ня свіж ска га ра ё на. Маг чы ма, на ват з'я віц ца кі-

ру нак на кшталт бёрд вот чын гу, які бу дзе ці ка вы 

як мяс цо вым, так і за меж ным ту рыс там.

— Ка лі я ўпер шы ню ўба чыў гэ тых звяр-

коў, быў прос та ў за хап лен ні ад іх мі ла від нас ці 

і па ду маў, што сва ёй ар тыс тыч нас цю яны не 

са сту па юць зна ка мі тым су ры ка там, — па дзя-

ліў ся ўра жан ня мі ды рэк тар АПБ Аляк сандр 

ВІН ЧЭЎ СКІ. — Сус лі кі цал кам мо гуць стаць ту-

рыс тыч ным брэн дам, да стат ко ва толь кі сур' ёз на 

за няц ца гэ тым пы тан нем — на ву чыць лю дзей 

апа вя даць пра гэ тых гры зу ноў, зра біць тэ ма-

тыч ныя су ве ні ры. Упэў не ны, тых, хто па жа дае 

па на зі раць за жыц цём звяр ка, зной дзец ца шмат, 

бо на ват не ўсе за ола гі ба чы лі яго жыў цом.

Экс пер ты пад крэс лі ва юць: іх ча кае яшчэ 

шмат ра бо ты, каб «са браць па кру пін ках» 

асноў ныя мес цы рас ся лен ня сус лі каў. Яшчэ 

больш сіл спат рэ біц ца для іх за ха ван ня, бо маг-

чы мас цяў зні шчыць па пу ля цыі сён ня шмат.

Каб за ха ваць гэ тых гры зу ноў у Бе ла ру сі, 

трэ ба знай сці як ма га больш іх ка ло ній, а так-

са ма ар га ні за ваць мяс цо вых ак ты віс таў, якія 

за ці каў ле ны ў гэ тым. Ка лі вам вя до ма пра маг-

чы мыя мес цы рас ся лен ня ра бо га сус лі ка, па-

ве да мі це ў АПБ: levy@ptushkі.org.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

ПО ШУ КІ СУС ЛІ КАЎ
Мі лыя гры зу ны, якіх за ста ло ся вель мі ма ла, у нас усё-ткі ёсць!

У све це жы вёлУ све це жы вёл
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Зуб ры ў На лі боц кую пу шчу 

бы лі за ве зе ны 

з Бе ла веж скай пу шчы 

яшчэ ў 1994 го дзе. За гэ тыя 

га ды коль касць бе ла рус кіх 

во ла таў тут знач на 

вы рас ла — з сям нац ца ці 

асо бін пры бліз на да ста 

жы вёл, па дзе ле ных на 

сем гру по вак. Змя ні лі ся 

і ўмо вы іс на ван ня для іх: 

бы лыя се на ко сы і па шы, 

дзе жы вё лы хар ча ва лі ся, 

па ча лі за рас таць 

хмыз ня ка мі, за ба лоч вац ца. 

У вы ні ку звя ры зі мой 

ста лі на вед вац ца на 

сель ска гас па дар чыя 

ўгод дзі, што зна хо дзяц ца 

по бач з за каз ні кам, 

на но ся чы знач ную шко ду 

мяс цо вым гас па дар кам.

На ства рэн не кар ма вых угод-

дзяў для зуб ра ў На лі боц кай 

пу шчы на кі ра ва ны пра ект «Вет-

ландс», які фі нан су ец ца Гла баль-

ным эка ла гіч ным фон дам і рэа-

лі зу ец ца ПРА АН у парт нёр стве з 

Мінп ры ро ды. У яго рам ках бы ла 

за куп ле на спе цы яль ная тэх ні ка, з 

да па мо гай якой ба лот на-лу га выя 

ўгод дзі ачы шча юц ца ад кус та вой 

і дрэ ва вай рас лін нас ці.

Як рас ка заў ды рэк тар ДПУ 

«Рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны 

за каз нік «На лі боц кі» Ва сіль 

ГУР КОЎ, ле тась бы ла пра ве дзе-

на рэ кан струк цыя ме лі я ра цый най 

сіс тэ мы ва ўро чы шчы «Ця ка ва», 

вы да ле на дрэ ва ва-кус та вая рас-

лін насць, па чы шча на ме лі я ра цый-

ная сет ка, уз ара ная гле ба. Сё ле та 

на гэ тых тэ ры то ры ях па се я лі су-

месь траў — аў ся ні цу, ка ла соў нік 

і ці ма фе еў ку, а так са ма га ро ха-аў-

ся ную су месь. Ура джай атры маў ся 

да во лі важ кі — на за па ша на ка ля 

100 тон кар моў.

Каб утры маць зуб роў у ме жах 

за каз ні ка, у зім ні пе ры яд іх пад корм-

лі ва юць на спе цы яль ных пля цоў ках. 

Уся го іх сем, тры з іх (комп лекс ныя) 

бы лі па бу да ва ныя ў рам ках пра ек та. 

Пад кор ма чныя пля цоў кі ўклю ча юць 

у ся бе збож жа схо ві шча, кар муш кі 

для збож жа, се на, гру бых кар моў і 

на гля даль ную выш ку. Пла ну ец ца, 

што з да па мо гай апош няй за жы-

вё ла мі бу дуць на зі раць не толь кі ву-

чо ныя і су пра цоў ні кі за каз ні ка, але 

і эка ту рыс ты.

Пра ве дзе ная ра бо та да ла плён: 

па сло вах Ва сі ля Гур ко ва, зі мой 

зуб ры не вы хо дзі лі за ме жы за каз-

ні ка. Не атры ма ла ся іх стры маць 

толь кі на па чат ку вяс ны. Пры гэ-

тым на ачы шча ныя ад за рас ні каў 

угод дзі зуб ры па ча лі вы хо дзіць не 

поз няй во сен ню, як ра ней, а яшчэ 

на па чат ку ле та.

А каб ства рыць са праў ды са ма-

рэ гу ля валь ную ўстой лі вую сіс тэ му, 

у за каз нік з Ні дэр лан даў ня даў на 

бы лі за ве зе ны тар па на па доб ныя 

ко ні. З'я да ю чы рас лін насць, яны, 

як грэй да ры, вы раў ноў ва юць по-

кры ва на гэ тай тэ ры то рыі, утва-

ра ю чы зя лё ны лу жок, дзе паз ней 

змо гуць хар ча вац ца зуб ры.

— Ка лі сіс тэ ма змо жа пад трым-

лі ваць гэ тыя тэ ры то рыі ў на леж-

ным ста не без удзе лу ча ла ве ка, 

пры да па мо зе тэх ні кі мы змо жам 

зай мац ца ачыст кай ін шых тэ ры то-

рый, — пад крэс ліў Ва сіль Гур коў.

Ужо гэ тай во сен ню ў за каз ні ку 

ўста но вяць спе цы яль на за куп ле-

ныя пра ек там фо та паст кі, якія да-

зво ляць ацэнь ваць па во дзі ны зуб-

роў у зі мо вы пе ры яд і ад соч ваць, 

як яны бу дуць асвой ваць пад рых-

та ва ныя для іх тэ ры то рыі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

У «гас цях» доб ра, У «гас цях» доб ра, 
а до ма — лепша до ма — лепш

Бія раз на стай насцьБія раз на стай насць Тэх на ло гіі для бу ду чы ніТэх на ло гіі для бу ду чы ні

За ха ваць 
азо на вы 

слой!
Што ро бяць, 

каб ён не раз бу раў ся
З 2020 го да ў Бе ла русь больш 

нель га бу дзе за во зіць азо на раз-

бу раль ныя рэ чы вы, а з 2030-га — 

вы ка рыс тоў ваць аб ста ля ван не, 

што пра цуе пры іх да па мо зе, 

пад крэс лі лі спе цы я ліс ты.

Азо на вы слой аба ра няе Зям лю ад 

шкод на га ўздзе ян ня ўльтра фі я ле та-

ва га со неч на га вы пра мень ван ня і 

пад трым лі вае на пла не це ап ты маль-

ныя тэм пе ра тур ныя рэ жы мы. Ад нак 

ча ла век знач на ўплы вае на яго стан. 

Яшчэ ў мі ну лым ста год дзі азо на-

вы слой па чаў раз бу рац ца, і ад на з 

асноў ных пры чын гэ та га — ак тыў-

нае ўжы ван не хі міч ных рэ чы ваў, якія 

ўтрым лі ва юць у сва ім скла дзе хром 

аль бо бром. Яны вы ка рыс тоў ва юц-

ца ў якас ці хо ла да ген таў у сек та ры 

асту джэн ня і кан ды цы я на ван ня па-

вет ра, пра пе лен таў у бы та вой і ме-

ды цын скай аэ ра золь най пра дук цыі, 

па жа ра ту шыль ных аген таў у сіс тэ-

мах га шэн ня агню, рас тва раль ні каў 

у элект рон ным ма шы на бу да ван ні, 

ус пень валь ні ка пры вы твор час ці бу-

даў ні чых ма тэ ры я лаў.

Бе ла русь ад на з пер шых пад пі са ла 

Вен скую кан вен цыю аб ахо ве азо на-

ва га слоя і Ман рэ аль скі пра та кол па 

рэ чы вах, што яго раз бу ра юць. У 2001 

го дзе ў кра і не быў пры ня ты За кон 

«Аб ахо ве азо на ва га слоя».

— Да Ман рэ аль ска га пра та ко ла 

да лу чы лі ся 197 кра ін. Ён рэ гу люе 

114 роз ных хі міч ных рэ чы ваў, больш 

за 50 % з іх ужо вы ве дзе ны з ужыт-

ку, — ад зна чы ла кан суль тант упраў-

лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян ня на 

ат мас фер нае па вет ра, зме ны клі-

ма ту і экс пер ты зы Мінпрыроды 

На тал ля КЛІ МЕН КА. — У на шай 

кра і не азо на раз бу раль ныя рэ чы вы 

ні ко лі не вы раб ля лі ся, та му на ша за-

да ча сён ня — не да пус ціць іх ім пар ту. 

Так са ма мы ра зам з ін шы мі кра і на мі 

зай ма ем ся вы ва дам апош няй гру пы 

та кіх рэ чы ваў — гід ра хлорф тор вуг-

ля ро даў. Да 2020 го да іх не па він на 

за стац ца ў Бе ла ру сі.

Спе цы я ліст да да ла, што да 2030 

го да з аба ро ту бу дзе вы клю ча на і аб-

ста ля ван не, якое пра цуе на азо на раз-

бу раль ных рэ чы вах. Па куль для яго 

да за праў кі пла ну юць вы ка рыс тоў ваць 

за па сы, зроб ле ныя да 2020 го да, аль-

бо ад ноў ле ныя рэ чы вы, якія прай шлі 

рэ цыр ку ля цыю. Пас ля гэ та га, лі чаць 

экс пер ты, най леп шай аль тэр на ты вай 

бу дуць пры род ныя хо ла да ген ты.

— У ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам на Мінп ры ро ды і яго тэ ры та ры-

яль ныя ор га ны ўскла дзе ны кант роль 

за вы ка нан нем умоў Ман рэ аль ска-

га пра та ко ла. За час яго дзе ян ня з 

1987 го да вы ка ры стан не азо на раз-

бу раль ных рэ чы ваў ска ра ці ла ся на 

99 %, — рас ка за ла На тал ля Клі мен-

ка. — Раз на тры га ды мы пра во дзім 

ін вен та ры за цыю аб ста ля ван ня, якое 

пра цуе на та кіх рэ чы вах. На прык лад, 

па звест ках на па ча так 2018 го да яго 

за ста ло ся ка ля 2,5 ты сячы адзі нак, 

ім ка рыс та лі ся пры бліз на 300 ар га-

ні за цый.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

У На лі боц кай пу шчы 
ства ра юць кар ма выя ўгод дзі 

для зуб ра, каб утры маць зве ра 
ў ме жах за каз ні ка 

і мі ні мі за ваць шко ду 
для сель гас прад пры ем стваў

Ге не тыч ны паш парт для зуб ра
У рам ках пра ек та «Вет ландс» у за каз ні ку «На лі боц кі» пра во дзіц-

ца ге не тыч нае да сле да ван не на лі боц кай мік ра па пу ля цыі зуб роў. 

Спе цы я ліс ты НПЦ НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах узя лі бія про бы ў 

зуб роў, што жы вуць воль на, з іх бы ла па спя хо ва вы дзе ле на ДНК для 

да лей ша га ана лі зу. Ву чо ныя па раў на юць атры ма ныя вы ні кі з ба за мі 

да ных, ство ра ны мі ў Еў ро пе, каб аца ніць, якія ге не тыч ныя праб ле мы 

іс ну юць у зуб роў, што жы вуць у «На лі боц кім», і вы зна чыць не аб ход-

насць ге не тыч на га азда раў лен ня гэ тай мік ра па пу ля цыі. 

Для на лі боц кай мік ра па пу ля цыі зуб роў рас пра цу юць ге не тыч ныя паш пар ты. 

Фо
 та

 з 
ар

 хі в
а П

РА
 АН

.

Як вы явіць ка ло нію сус лі каў?
Па се лі шчы гэ тых гры зу ноў зна хо дзяць 

па ха рак тэр ных но рах. Ка ля ча со вых нор 

дыя мет рам ка ля 5,5 см заў сё ды ёсць гру-

док вы кі ну тай зям лі, па куль звя рок іх па-

глыб ляе. Ад іх ра зы хо дзяц ца доб ра пры-

кмет ныя «сця жын кі».

Рабы сус лік уклю ча ны ў Між на род ную 
Чыр во ную кні гу як гла баль на па гра жаль ны від.


