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У па раў на нні з ас тат няй 

ма сай уся го жы во га 

на Зям лі на ча ла вец тва 

пры хо дзіц ца ўся го ні чо га. 

Але ня гле дзя чы на та кую 

«ня знач насць», след, 

па кі ну ты ча ла вец твам 

на гэ тай пла не це, 

па-са праўд на му 

раз бу раль ны для ўся го 

ас тат ня га.

Ад ной з га лоў ных мэт бія ло гіі як 

на ву кі з'яў ля ец ца ра зу мен не ме ха-

ніз маў функ цы я на ван ня бія сфе ры 

ўво гу ле, ва ўсіх яе скла да ных узае-

ма су вя зях, унут ра ных і вон ка вых. 

Для гэ та га важ на мець аб грун та-

ва ныя коль кас ныя ацэн кі ма сы 

жы вых ар га ніз маў — як у цэ лым, 

так і па асоб ных так со нах (гру пах 

у кла сі фі ка цыі, якія скла да юц ца 

з аб' ек таў, што аб' яд ноў ва юц ца на 

пад ста ве агуль ных улас ці вас цяў 

і пры кмет). Але, як ад зна ча юць аў-

та ры ар ты ку ла, на дру ка ва на га ў 

ча со пі се Рrосееdіngs оf thе Nаtіоnаl 

Асаdеmу оf Sсіеnсеs, су час ных 

звес так аб гэ тым ня ма.

У рам ках са ма га ўсе ба ко ва-

га да сле да ван ня, на кі ра ва на га 

на коль кас ную ацэн ку ма сы ўсіх 

жы вых ар га ніз маў, якія пры сут ні-

ча юць на на шай пла не це, аме ры-

кан скі мі і із ра іль скі мі на ву коў ца мі 

бы ло ўста ноў ле на, што на до лю 

ча ла вец тва пры хо дзіц ца ўся го 

ней кія 0,01 % усёй бія ма сы. Але 

ня гле дзя чы на на шу фі зіч ную ня-

знач насць у па раў на нні з усёй той 

раз на стай нас цю жыц ця, якая нас 

акру жае, гіс то рыя вы раз на па каз-

вае, хто на са май спра ве да мі нуе 

на пла не це.

«Я спа дзя ю ся, на ша пра ца 

дасць яс нае ра зу мен не та го, якую 

да мі ну ю чую ро лю ады гры вае ча ла-

век для ўся го жы во га на Зям лі, — 

ка жа Рон Мі ла, бі ё лаг з із ра іль-

ска га Ін сты ту та Вей цма на. — Яна 

(ро ля) без умоў на дзіў ная і зу сім 

не пра пар цый ная на ша му мес цу на 

пла не це».

Ро ну Мі ла і яго ка ле гам спат-

рэ бі ла ся ка ля трох га доў на по-

шук і ана ліз шы ро кай лі та ра ту ры 

(спіс спа сы лак у ка рот кім ар ты ку-

ле да ся гае паў сот ні пунк таў), каб 

вы клю чыць уплыў роз на га ўтры-

ман ня ва ды ў роз ных ар га ніз мах, 

ацэн ку яны пра во дзі лі па коль кас ці 

вуг ля ро ду, які звя за ны тым ці ін-

шым цар ствам жы во га. Па гэ тым 

па каз чы ку агуль ная ма са ўсёй бія-

сфе ры Зям лі скла ла ка ля 550 Гт 

(гі га тон ці міль яр даў тон).

Ня гле дзя чы на сваю ка ла саль-

ную коль касць (хоць, зра зу ме-

ла, спра ва ў іх па ме рах), ві ру сы 

скла да юць толь кі ма лю сень кую 

до лю гэ тай ма сы — 0,2 Гт. Без-

умоў ны мі ж лі да ра мі апы ну лі ся 

рас лі ны з іх ма сай у 450 Гт (80 % 

усёй бія ма сы), пры чым у асноў-

ным ва га пры па дае на рас лі ны 

су шы: су ха пут ныя бія цэ но зы на-

огул ад каз ва юць за 470 Гт звя-

за на га вуг ля ро ду. Дру гое мес ца 

ады хо дзіць бак тэ ры ям, на іх пры-

па дае ка ля 70 Гт (15 %), сле дам 

ідуць гры бы — 12 Гт, ар хеі — 7 Гт 

і най прас цей шыя — 4 Гт.

Дзіў на, але жы вё лы на бі ра-

юць уво гу ле ўся го 2 Гт ма сы па 

вуг ля ро дзе, пры гэ тым па ло ва яе 

пры па дае на на ся ко мых. До ля ча-

ла вец тва — 0,06 Гт — па раў наль-

ная з ма сай усёй гру пы тэр мі таў, 

але амаль у 10 ра зоў боль шая за 

агуль ную ма су ўсіх дзі кіх мле ка-

кор мя чых на пла не це, якая скла-

дае ка ля 0,007 Гт.

А вось ма са іс тот, аба вя за-

ных сва ёй шмат лі кас цю ча ла ве-

ку, на шмат пе ра ўзы хо дзіць ма су 

ча ла вец тва: так, свой скія жы вё-

лы — ра га тая жы вё ла, свін ні і 

ін шыя — «пе ра важ ва юць» усіх 

дзі кіх мле ка кор мя чых; ма са 

свой скіх — боль шая ў 20 ра зоў 

за дзі кіх. Тая ж гіс то рыя з птуш-

ка мі. На ма су рас лін мы так са-

ма знач на ўплы ва ем: за апош нія 

10 ты сяч га доў лю дзі ска ра ці лі 

яе ўдвая.

Усе гэ тыя ліч бы, вя до ма, ці-

ка выя, але за да чай на ву коў цаў 

бы ло не аца ніць ма су жы вых іс-

тот, а знай сці га лоў ную кры ні цу 

бял коў на Зям лі. Па куль яны яе 

не знай шлі, паў ста лі скла да нас-

ці з ацэн кай ма сы і скла ду гле-

ба вых мік ра ар га ніз маў. Рон Мі ла 

са сва і мі ка ле га мі раз ліч ва юць ад-

ка заць на сваё пы тан не да кан ца 

гэ та га го да



Гі ганц кія 13-тон ныя 

ка мен ныя 

«ка пе лю шы», 

афар ба ва ныя 

ў чыр во ны ко лер, 

з'я ві лі ся на га ло вах 

бал ва ноў на 

вост ра ве Вя лі ка дня 

дзя ку ю чы пры клад на 

та кой жа сіс тэ ме 

на сці лаў і стро паў, 

які мі еў ра пей цы 

ка рыс та лі ся для 

ўзняц ця па та ну лых 

ка раб лёў, за яў ля юць 

на ву коў цы ў ар ты ку ле, 

апуб лі ка ва ным 

у Journal of 

Archaeologіcal Scіence.

«Нам упер шы ню ўда ло ся 

сіс тэ ма тыч на вы ка рыс тоў-

ваць усе маг чы мыя на мё кі 

і свед чан ні та го, як гэ тыя 

гі ганц кія га лаў ныя ўбо ры 

маг лі апы нуц ца на га ло вах 

яшчэ больш цяж кіх ста туй. 

Усё гэ та ста ла маг чы мым 

дзя ку ю чы аб' яд нан ню ме-

та даў ар хеа ло гіі, фі зі кі і 

кам п'ю тар на га ма дэ ля ван-

ня», — за явіў Карл Лі па, 

ант ра по лаг з уні вер сі тэ та 

Бінг хэм та на (ЗША).

Вост раў Вя лі ка дня — ад-

но з са мых за гад ка вых мес-

цаў на Зям лі, дзе пры клад на 

два ты ся ча год дзі та му іс на-

ва ла муд ра ге ліс тая цы ві лі-

за цыя па лі не зій цаў, якая па-

кі ну ла пас ля ся бе шмат лі кія 

сля ды ў вы гля дзе гі ганц кіх 

бал ва ноў-ма аі, якія, як сён ня 

лі чаць на ву коў цы, уяў ля юць 

са бой аба гаў лё ныя фі гу ры 

прод каў і сва я коў ста ра-

жыт ных жы ха роў вост ра ва. 

Гэ тая цы ві лі за цыя фак тыч-

на знік ла з тва ру вост ра ва 

яшчэ да пры быц ця ту ды 

еў ра пей цаў, пры чы на мі ча-

го лі чац ца дзве рэ чы — за-

кан чэн не рэ сур саў у вы ні ку 

дра пеж ніц ка га вы ні шчэн ня 

ля соў і жы вёл па лі не зій ца-

мі і маг чы мая звя за ная з 

гэ тым вай на па між роз ны-

мі пля мё на мі аба ры ге наў. 

Поў нае знік нен не куль ту ры 

ма аі і нось бі таў яе мо вы не 

да зва ляе ар хе о ла гам вы ра-

шыць ад ну з са мых ці ка вых 

та ям ніц гэ та га вост ра ва: як 

на га ло вах не ка то рых бал-

ва ноў, не кра ну тых ван да ла-

мі і ча сам, з'я ві лі ся гі ганц кія 

ка мен ныя ка пе лю шы, так 

зва ныя пу каа, ва га якіх ня-

рэд ка да ся гае паў та ра дзя-

сят ка тон?

Гэ тую за гад ку да дат ко-

ва ўсклад няе тое, што са мі 

ста туі і іх «га лаў ныя ўбо ры» 

вы раб ле ны з роз ных вул-

ка ніч ных па род. Іх па кла ды 

раз ме шча ны фак тыч на на 

дыя мет раль на про ці лег лых 

кан цах вост ра ва, ад да ле ных 

адзін ад ад на го, а так са ма 

ад бе ра гоў, дзе ўста ноў ле-

ны ця пер іс ну ю чыя ма аі, на 

дзя сят кі кі ла мет раў. Та му 

і да стаў ка ма тэ ры я лаў да 

мес ца бу даў ніц тва бал ва-

ноў, і іх злу чэн не бы лі вель мі 

скла да ны мі за да ча мі.

Лі па і яго ка ле гі знай шлі 

ад каз на гэ тае пы тан не, які 

па каз вае на до сыць вя лі-

кую «пра су ну тасць» жы ха-

роў вост ра ва, ана лі зу ю чы 

ар тэ фак ты, зной дзе ныя ў 

ва ко лі цах бал ва ноў і кар'-

е раў, дзе бы лі зда бы тыя 

іх «це лы» і «ка пе лю шы», а 

так са ма трох мер ныя ма дэ лі 

са міх ста туй.

Як рас каз вае Лі па, яго ка-

ман да звяр ну ла ўва гу на тое, 

што ма не ра транс пар ці роў кі 

і са міх ста туй, і іх га лаў ных 

убо раў на та кія вя лі кія ад лег-

лас ці па він на бы ла ад люст-

роў вац ца ў тым, якія па шко-

джан ні пры сут ні ча юць на іх 

па верх ні. На прык лад, ка лі б 

ста туі цяг ну лі па мяк кім грун-

це або вез лі на «пад пор ках», 

то на іх ніж ніх част ках ці спі-

не па він ны бы лі за стац ца 

ха рак тэр ныя дра пі ны і па-

цёр тас ці. З ін ша га бо ку, са мі 

«па ста мен ты» бал ва ноў і іх 

на ва кол ле так са ма па він ны 

бы лі б за хоў ваць у са бе або 

сля ды апра цоў кі ка пе лю шоў 

і ста туй, ка лі іх вы раб ля лі на 

мес цы, або па каз ваць на тое, 

як ме на ві та пер шыя апы ну лі-

ся на дру гіх. Пра ана лі за ваў-

шы ўсе маг чы мыя свед чан ні 

па доб на га ро ду, ар хе о ла гі 

знай шлі ад каз на гэ тую за-

гад ку, які не па тра буе ма са-

вых вы се чак ля соў і ўдзе лу 

ўся го на сель ніц тва вост ра ва 

ў па бу до ве ад ной ста туі.

Як за ўва жы лі на ву коў цы, 

ста туі бы лі вы се ча ныя з па-

ро ды та кім чы нам, што яны 

са мі па са бе вы прост ва лі ся, 

ка лі іх на хі ля лі пад не вя лі-

кім вуг лом. Гэ та да зва ля ла 

пе ра мя шчаць іх «кро ка мі», 

па доб на та му, як ула даль-

ні кі ха ла дзіль ні каў ці цяж-

кіх тум баў пе ра соў ва юць іх 

на но вае мес ца. Па доб нае 

«вы гуль ван не» бал ва ноў 

да зва ля ла лю дзям на вост-

ра ве Вя лі ка дня ру хаць іх на 

вя лі кія ад лег лас ці, не тра ця-

чы ні я кіх рэ сур саў, акра мя 

ўлас ных сіл.

Мяр ку ю чы па ма люн ку 

дра пін, ка пе лю шы ста туй 

пе ра мя шча лі ся да мес ца іх 

«ус кла дан ня» ў част ко ва 

га то вым вы гля дзе, што да-

зва ля ла ста ра жыт ным мас-

та кам у лі та раль ным сэн се 

«ка ціць» іх са схі лу га ры, дзе 

раз ме шча ны кар' ер. Ка лі за-

га тоў ка пу каа да яз джа ла да 

іда ла, май стры да раб ля лі яе 

і ўзні ма лі на га ла ву ста туі, 

вы ка рыс тоў ва ю чы дас ціп-

ную, але прос тую сіс тэ му 

пад' ёму. Яна скла да ла ся з 

па ка тай гор кі, скла дзе най 

з пяс ку і дру зу, і вя роў кі, 

якую ста ра жыт ныя жы ха ры 

вост ра ва аб горт ва лі ва кол 

ка пе лю ша і пры вяз ва лі да 

га ла вы ста туі. Вы цяг ва ю чы 

сва бод ны ка нец, яны па сту-

по ва па ды ма лі дзе ся ці тон-

ны пу каа да вяр шы ні гор кі, 

дзе ка пя люш па ва роч ва лі на 

бок і ўса джва лі на асноў ную 

част ку ма ну мен та.

На ка рысць гэ та га, як ад-

зна ча юць Лі па і яго ка ле гі, 

ка жа ад ра зу шмат рэ чаў — 

сля ды па доб ных го рак у 

шэ ра гу па ва ле ных ста туй, 

а так са ма вы ем ка не звы-

чай най фор мы на «ка пе лю-

шы», якая не да зва ля ла ёй 

са слізг ваць з га ла вы бал-

ва на. У да да так на ву коў цы 

за ўва жы лі, што ўсе ста туі 

пер ша па чат ко ва ста я лі не 

роў на, а бы лі на хі ле ныя пад 

пэў ным вуг лом у ад но сі нах 

да па верх ні Зям лі. Гэ та да-

зва ля ла ста ра жыт ным май-

страм за коч ваць пу каа на 

га ла ву ма аі, не па шкодж ва-

ю чы абедз ве част кі ста туі, 

і за тым «вы раў ноў ваць» га-

то вую ста тую, пры браў шы 

не каль кі ка мя нёў з за дня га 

сег мен та па ста мен та.

Усё гэ та, па вод ле слоў 

на ву коў цаў, ка жа пра тое, 

што для па спя хо ва га за-

вяр шэн ня ма ну мен таль ных 

«бу доў ляў эпо хі дэс па тыз-

му» не аба вяз ко ва бы ло 

мець не злі чо ныя ар міі ра боў 

і ве лі зар ныя рэ сур сы, як у 

Ста ра жыт ным Егіп це ці Кі-

таі. Жмень ка ту тэй шых жы-

ха роў змаг ла ўве ка ве чыць 

сваё імя, вы ка рыс тоў ва ю чы 

ўлас ны ро зум, за ко ны фі зі кі 

і бед ныя мі не раль ныя рэ сур-

сы вост ра ва Вя лі ка дня
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