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Іс на ва ла гэ та да гіс та рыч ная іс то та на Зям лі ся род 

мност ва па доб ных на яе ў ча сы вель мі да лё ка га ад 

нас юр ска га пе ры я ду. За мі ну лыя 150 міль ё наў га-

доў ад та кіх на сель ні каў пла не ты амаль не за ста ло ся 

сля доў. Але на ву коў цы-па ле ан то ла гі са знач най дак-

лад нас цю на ву чы лі ся ба чыць скрозь час знеш насць 

гэ тых іс тот.

Су пра цоў нік Ін сты ту та фі зі я ло гіі НАН Бе ла ру сі Дзміт рый 

Та каль чык у воль ны ад ра бо ты час за хап ля ец ца па леа ані ма-

ліс ты кай — ма ля ван нем ды на заў раў і ін шых жы вё лін да лё кіх 

гіс та рыч ных пе ры я даў. Кі ру ю чы ся су час ны мі на ву ко вы мі да-

ны мі, ён ма люе іх у тра ды цый най тэх ні цы алоў ка. Ка лі гэ та 

па трэб на, вы ка рыс тоў вае кам п'ю тар ныя тэх на ло гіі ка ля ро-

ва га ма ля ван ня.

Для боль шай дак лад нас ці ма ла ды па леа ані ма ліст ка рыс-

та ец ца фо та здым ка мі ака мя не лых ар хеа ла гіч ных зна хо дак, 

шкі лет ны мі рэ кан струк цы я мі, зроб ле ны мі пра фе сій ны мі па ле ан-

то ла га мі. Так са ма ўжы ва юц ца ме та ды па раў наль най ана то міі.

Пра пры знан не каш тоў нас ці тво раў ву чо на га свед-

чыць тое, што яго ма люн кі знеш нас ці ня даў на ад кры тых 

ды назаўраў бы лі на дру ка ва ныя ў аў та ры тэт ным вы дан ні 

«Natіonal Geographіc Россия».

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Сла ву тыя ім ёны Сла ву тыя ім ёны 
Баць каў шчы ныБаць каў шчы ны

Вяр танне Біб ліі 
Ва сі ля Ко ра ня

Больш за 300 га доў та му май стар-разь бяр 

па дрэ ве Ва сіль Ко рань ства рыў пер шую 

ў Ра сіі на род ную гра ві ра ва ную Біб лію 

ў ма люн ках, ана ла гіч ную за ход нім «Біб лі ям 

жаб ра коў», якая прос та і ла ка ніч на апа вя да ла 

біб лей скія сю жэ ты на ват тым, хто на огул не 

ўмеў чы таць. Мас та ка лі чаць па чы наль ні кам 

жан ру рус ка га на род на га сю жэт на га луб ка, 

вя до ма га ва ўсім све це. А ня даў на да след чы кі 

вы яві лі, што Ва сіль Ко рань — наш зям ляк, 

ура джэ нец мяс тэч ка Дуб роў на (ця пер гэ та 

рай цэнтр на Ві цеб шчы не).

«Біб лію для на ро-

да» май стар ра біў у 

Мя шчан скай сла ба-

дзе ў Маск ве на пра-

ця гу 1692—1696 га-

доў. Ты раж вы дан-

ня скла даў амаль 

1000 па асоб ні каў, 

але да на шых дзён 

дай шоў толь кі адзін 

ары гі нал — ён за-

хоў ва ец ца ў ад дзе ле 

рэд кай кні гі Ра сій скай 

пуб ліч най біб лі я тэ кі 

імя М. Сал ты ко ва-

Шчад ры на ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Кі раў нік Ака дэ міі на род на га мас тац тва Ра сіі, мас-

коў скі мас так, гра фік Вік тар Пен зін ра зам з май стра мі-

эн ту зі яс та мі па чаў рэ кан струк цыю Біб ліі Ва сі ля Ко ра ня 

па ста ра жыт най тэх на ло гіі, то-бок вы ра за ючы ўруч ную 

на дош ках за га тоў кі для гра вюр і тэкс ту, ро бя чы чор-

на-бе лыя вод ціс кі, а по тым раз ма лёў ва ю чы іх, ад-

наў ля ю чы стра ча ныя част кі слоў, ра мак і ар на мен ту. 

На працу спат рэ бі ла ся амаль 10 га доў. У 1992 го дзе на 

ад крыц ці Му зея на род най гра фі кі ад ноў ле ная «Біб лія 

для бед ных» упер шы ню бы ла вы стаў ле на ў экс па зі-

цыі. Ця пер та кія ко піі Біб ліі прад стаў ле ны ў не каль кіх 

му зе ях све ту, у тым лі ку ў Ва ты ка не, у Мад ры дзе, 

Эр мі та жы і Трац ця коў скай га ле рэі. Ле тась кні га бы ла 

прэ зен та ва ная на ра дзі ме мас та ка — у края знаў чым 

му зеі го ра да Дуб роў на. А сё ле та экс па зі цыя «Біб ліі 

для на ро да», якая ўтрым лі вае 36 рэ кан стру я ва ных 

ліс тоў з «Кні гі Быц ця» і «Апа ка ліп сі са», ад кры ла ся ў 

Мін ску — і бу дзе пра ца ваць да 29 лю та га ў Дзяр жаў-

ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры. Акра мя 

та го, му зей атры маў у па да ру нак ад са ар га ні за та раў 

вы стаў кі ча ты ры драў ля ныя гра вю ры, вод ціс кі па пу-

ляр ных лу боч ных рус кіх ма люн каў XVІІІ ста год дзя і 

2-том ную кні гу даследчыцы Ан та ні ны Са ко віч.

— У якас ці па ра ле ляў з твор час цю Ва сі ля Ко ра-

ня яшчэ на ўва хо дзе ў вы ста вач ную за лу мы зла дзі лі 

экс па зі цыю тво раў зем ля коў сла ву та га май стра, са ма-

дзей ных дуб ро вен скіх мас та коў і пісь мен ні каў — ура-

джэн цаў Ві цеб шчы ны, — рас ка заў на ад крыц ці выстаў кі 

ды рэк тар му зея Мі ха іл РЫ БА КОЎ. — І нам вель мі 

пры ем на, што ў Год ма лой ра дзі мы ў ме жах пра ек та 

«Сла ву тыя ім ёны Баць каў шчы ны» гэ ты ар тэ факт і імя, 

якое па знач нас ці мож на па раў наць са спад чы най Фран-

цыс ка Ска ры ны, зноў вяр та ец ца ў Бе ла русь.

Зем ля кі, на ту раль на, ці ка ві лі ся: ча му разь бяр з'е хаў 

з Дуб роў на ў Маск ву — мо на ра дзі ме ён цяр пеў ней кі 

пе ра след за «не ка на ніч ныя вы явы» Бо га? Ад нак ві цэ-

прэ зі дэнт Ака дэ міі на род на га мас тац тва Ра сіі Ге ор гій 

Гад леў скі, які пра вёў пер шую эк скур сію па вы стаў цы, 

з гэ тым не згод ны і мяр куе, што сак рэ ту тут ня ма: мас-

та кі, а так са ма ра мес ні кі ру шы лі ту ды, дзе бы лі больш 

за па тра ба ва ныя і ад па вед на маг лі больш за ра біць. Не-

здар ма ж у Мя шчан скай сла ба дзе са бра ла ся мност ва 

бе ла рус кіх май строў, якія ўдзель ні ча лі ў аздаб лен ні 

Гра на ві тай па ла ты мас коў ска га Крам ля, Зброй най, За-

ла той і Ся рэб ра най па лат. Да рэ чы, над Біб лі яй Ко ра ня, 

раз ва жае спа дар Гад леў скі, разь бяр так са ма хут чэй 

за ўсё пра ца ваў не адзін, а з па моч ні ка мі ад ад на го 

да трох ча ла век: адзін «зна ме ніў» — на но сіў ма лю нак, 

дру гі рэ заў за га тоў кі на лі па вых дош ках, трэ ці рас-

фар боў ваў, а чац вёр ты пі саў тэкст, вы бі ра ю чы ўрыў кі 

з Біб ліі. Не здар ма на ад ным з ліс тоў ары гі наль най 

«Біб ліі бед ных» па зна ча на: «рэ заў В. Ко рань, зна ме ніў 

Гры...». Але чыё імя ста іць за гэ ты мі тры ма за ха ва ны мі 

лі та ра мі, да след чы кі па куль што дак лад на не вы свет-

лі лі — і зна чыць, по шу кі вар та пра цяг ваць...

На вы стаў цы мож на не толь кі па гля дзець усе 36 ліс-

тоў рэ кан стру я ва най «на род най Біб ліі», але і па гар таць 

тво ры Ко ра ня і Фран цыс ка Ска ры ны на спе цы яль ным 

сэн сар ным эк ра не. А дзя ку ю чы парт нё рам пра ек та ў 

ча со вай экс па зі цыі прад стаў ле ны так са ма цы ган ская 

Біб лія, Ка ран і шэ раг ін шых ду хоў ных кніг на цар-

коў на сла вян скай, бе ла рус кай, поль скай, укра ін скай, 

рус кай мо вах.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК, фо та аў та ра.

30 сту дзе ня споў ні ла ся 

95 га доў з дня ўтва рэн ня 

Бя рэ зін ска га за па вед ні-

ка. З якім ба га жом ён па-

ды шоў да гэ тай да ты?

Бя рэ зін скі бія сфер ны за-

па вед нік ува хо дзіць у шэ-

раг най ста рэй шых асаб лі ва 

ахоў ных пры род ных тэ ры то-

рый Еў ро пы, пры чым са ма га 

вы со ка га ран гу. Ся род ін шых 

ААПТ ён пры кмет на вы лу-

ча ец ца вы со кай ступенню 

захава нас ці пры род ных комп -

 лек саў.

Пер ша па чат ко ва пло шча 

за па вед ні ка скла да ла ка ля 

60 ты сяч гек та раў, але на 

пра ця гу яго іс на ван ня яна па-

сту по ва па вя ліч ва ла ся. Чар-

го вае па ве лі чэн не ад бы ло ся 

ле тась, і сён ня ён зай мае 

пло шчу 86 072,8 гек та ра.

Амаль ста год дзе та му Бя-

рэ зін скі за па вед нік быў ство-

ра ны як па ляў ні чы для за ха-

ван ня мно гіх каш тоў ных ві даў 

звя роў і пту шак. Ця пер жа па-

ля ван не тут стро га за ба ро не-

на на ўсе ві ды жы вёл, на ват на 

та ко га дра пеж ні ка, як воўк.

У чым жа га лоў ная каш тоў-

насць яго тэ ры то рыі? У пер-

шую чар гу гэ та не паў тор ная 

ма за і ка не кра ну тых ча ла ве-

кам ля соў, ве лі зар ных ма сі ваў 

ба лот, уні каль на га комп лек су 

пой мен ных лу гоў ра кі Бя рэ зі-

ны, вы со ка ўзрос та вых дуб роў 

і ясен ні каў, вя лі кіх і ма лых рэк, 

акру жа ных ба ло та мі азёр.

Пры ро да шчод ра на дзя лі-

ла гэ ты край і ба гац цем рас-

лін на га і жы вёль на га све ту. 

За па вед ная тэ ры то рыя ста ла 

до мам для 56 ві даў звя роў, 

237 — пту шак, 5 — паў зу ноў, 

11 — зем на вод ных і 34 ві даў 

рыб і круг ла ро тых. Бя рэ зін скі 

за па вед нік — гэ та клю ча вая 

ар ні та ла гіч ная і ба та ніч ная 

тэ ры то рыя. У за па вед ных 

ля сах, ба ло тах і лу гах рас-

це больш за 800 ві даў вы-

шэй шых са су дзіс тых рас лін, 

63 з якіх стро га ахоў ва юц ца. 

Толь кі за апош нія га ды ву-

чо ны мі вы яў ле ны больш за 

170 но вых мес цаў рос ту рэд-

кіх ві даў рас лін. Вы яў ле ны 

так са ма мес цы рос ту 12 но-

вых для за па вед ні ка ахоў ных 

ві даў. На яго тэ ры то рыі вы-

лу ча ны 23 рэд кія і ўні каль-

ныя для Еў ро пы бія то пы, якія 

зай ма юць больш за па ло ву 

агуль най пло шчы.

Свет ад крыц цяў
Круг ла га до выя на ву ко-

выя да сле да ван ні так са ма 

пры но сяць ня ма ла цу доў ных 

вы ні каў. Толь кі за не каль кі 

мі ну лых га доў на ву коў ца-

мі-ар ні то ла га мі вы яў ле ны 

шэсць но вых для за па вед най 

тэ ры то рыі ві даў пту шак: ма-

лы (тунд ра вы) ле бедзь, са-

лаў і ны цвыр кун, ва ла ся ні ца-

бе ла шый ка, чыр во на га ло вы 

ка ра лёк, шчо галь і дым ча ты 

кар шун. Апош ні — но вы від 

на огул для фаў ны Бе ла ру сі. 

Ар ні то ла га мі дак лад на па-

цвер джа ны фак ты гнез да-

ван ня тут ар ла на-бе ла хвос та 

і шэ рай гу сі.

Тэх на ло гіі 
на служ бе ву чо ных

Вя лі кай да па мо гай для су-

час ных да сле да ван няў, ма-

ні то рын гу і ахо вы пры ро ды 

ста ла ўка ра нен не тэх ніч ных 

на ві нак і рас пра цо вак. Спе-

цы я ліс ты ўжо больш за пяць 

га доў вы ка рыс тоў ва юць у 

Бя рэ зін скім за па вед ні ку фо-

та паст кі. Яны па спя хо ва пры-

мя ня юц ца для на зі ран ня і ўлі-

ку ві да во га скла ду жы вёл.

Знач на па шы ры лі ся маг-

чы мас ці аб сле да ван ня тэ ры-

то рыі дзя ку ю чы вы ка ры стан-

ню квад ра коп та ра з ка ме рай 

для фо та- і ві дэа здым кі. З яго 

да па мо гай вя дзец ца апе ра-

тыў нае па вет ра нае на зі ран не 

за ста нам пры род ных комп-

лек саў, а так са ма вы яў ля юц-

ца і фік су юц ца па ру шаль ні кі 

стро га га за па вед на га рэ жы-

му. Да па ма гае дрон і ў по шу-

ку ляс ных па жа раў, і ў вы яў-

лен ні ача гоў шкод ні каў ляс-

ных эка сіс тэм.

Уба чыць і за ха ваць
Ды на міч на раз ві ва ец ца і 

эко ла га-ту рыс тыч ны склад-

нік за па вед ні ка. Што год 

сю ды пры яз джае больш за 

40 ты сяч на вед валь ні каў. Для 

іх пра вод зяц ца ад на дзён ныя 

эк скур сіі вы хад но га дня ў дзі-

кую пры ро ду, якія да зва ля-

юць уба чыць са мыя та ем ныя 

мо ман ты з жыц ця на сель ні-

каў за па вед ні ка. Шмат лі кія 

сцеж кі і марш ру ты (пе шыя, 

вод ныя, ве ла сі пед ныя, кон-

ныя) да юць уні каль ную маг-

чы масць усім ах вот ным аку-

нуц ца ў свет пер ша род най 

пры ро ды. Упер шы ню ў Бе ла-

ру сі на ба зе за па вед ні ка ад-

крыў ся Цэнтр мі фа ла гіч на га 

ту рыз му, які ўклю чае Му зей 

мі фа ло гіі і сцеж ку мі фаў.

* * *
За ўсе га ды іс на ван ня 

Бя рэ зін ска га бія сфер на га 

за па вед ні ка яго су пра цоў ні-

ка мі прой дзе ны ве лі зар ны 

шлях і вы ка на на маш таб ная 

і пра ца ём кая ра бо та па за ха-

ван ні пры род ных ба гац цяў. 

Не ад но па ка лен не лю дзей 

зра бі ла свой знач ны ўнё сак 

на яго ка рысць.

Мно га бы ло здзейс не на 

за гэ ты час, мно гае яшчэ да-

вя дзец ца зра біць. І хо чац ца 

ве рыць, што 95 га доў — гэ та 

толь кі па ча так вель мі доў га-

га шля ху!

На стас ся РЫЖ КО ВА, 

стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік 

ДПУ «Бя рэ зін скі 

бія сфер ны за па вед нік».

Гу ляў па пла не це Гу ляў па пла не це 
Цэ ра та заўрЦэ ра та заўр

ЖАМ ЧУ ЖЫ НА 
НЕ КРА НУ ТАЙ ПРЫ РО ДЫ

 Тым ча сам
У На цы я наль ным ар хі ве Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад кры-

ла ся вы стаў ка «Жам чу жы на бе ла рус кай пры ро ды», 

пры све ча ная 95-год дзю Бя рэ зін ска га бія сфер на га 

за па вед ні ка.

На ёй мож на ўба чыць экс па на ты, прад стаў ле ныя за па-

вед ні кам, фа та гра фіі вя до ма га бе ла рус ка га фо та май стра 

Дзя ні са Іў ко ві ча, а так са ма да ку мен ты На цы я наль на га 

ар хі ва, якія за ха ва лі гіс то рыю за па вед ні ка на па пе ры. 

Упер шы ню вы стаў ля юц ца да ку мен ты вы шэй шых ор га наў 

дзяр жаў най ула ды, пры све ча ныя яго ства рэн ню і раз віц цю, 

ліс ты і спра ва зда чы бе ла рус кіх на ву коў цаў і прак ты каў, 

якія пра во дзі лі на ву ко выя да сле да ван ні ў за па вед ні ку, 

а так са ма ак ты аб шко дзе, пры чы не най за па вед ні ку ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

З экс па на та мі вы стаў кі мож на бу дзе азна ё міц ца на 

пра ця гу лю та га 2020 го да.
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