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За ха ван не бія ла гіч най раз на-
стай нас ці і раз віц цё ту рыз му на 
асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры-
то ры ях — пры ра зум ным і твор чым 
па ды хо дзе да спра вы гэ тыя за да чы 
мож на па спя хо ва вы ра шаць. «Ту-
рызм — та кі склад нік гас па дар чай 
дзей нас ці, які на но сіць мі ні маль ную 
шко ду пры ро дзе», — лі чыць ген-
ды рэк тар На цы я наль на га пар ка 
«Бе ла веж ская пу шча» Аляк сандр 
БУ РЫ.

На чаль нік упраў лен ня бія ла-
гіч най і ланд шафт най раз на стай-
нас ці Мінп ры ро ды Мі ка лай СВІ-
ДЗІН СКІ рас каз вае, што ле тась 26 
пры ро да ахоў ных тэ ры то рый Бе ла-
ру сі на ве да ла на 3% больш ту рыс-
таў, чым го дам ра ней. Рост да хо даў 
ад ту рыс тыч най дзей нас ці ў 2016 
го дзе склаў 138% у па раў на нні з 
2015 го дам. Што ста іць за гэ ты мі 
ліч ба мі? Як і чым уда ец ца пры цяг-
ваць ту рыс таў?

Перш за ўсё, но вы мі на прам ка мі 
эка ту рыз му. Не так даў но на цпар кі 
па ча лі пра па ноў ваць эк скур сіі на 
ба ло та хо дах і ба ло тас ту пах, вы-
ву чэн не сля доў дзі кіх жы вёл, на-
ву чан не дай він гу, вод ны і ве ла сі-
пед ны сла лам, вод ныя па хо ды на 
плы тах. «Эка ла гіч ны ту рызм з'яў-
ля ец ца важ ным кі рун кам раз віц ця 
рэ гі ё наў, які да зва ляе, за хоў ва ю чы 
пры ро ду, па вы шаць свой даб ра быт, 
са дзей ні чаць пры то ку ін вес ты цый і 
рос ту ўзроў ню жыц ця, перш за ўсё 
сель скіх жы ха роў», — пад крэс ліў 
Мі ка лай Сві дзін скі.

На ка ні — на зі раць 
за мядз ве дзем

Бя рэ зін скі бія сфер ны за па вед нік 
з'яў ля ец ца адзі най у кра і не асаб лі-
ва ахоў най пры род най тэ ры то ры-
яй най вы шэй ша га ран гу і слу жыць 
эта ло нам за ха ван ня не кра ну тай 
пры ро ды. У да чы нен ні да ту рыз му 
гэ та зна чыць, што ў за па вед ні ку ня-
ма рэ крэ а цый най зо ны, та му прак-
тыч на ўся тэ ры то рыя за ба ро не на 

для на вед ван ня на сель ніц твам. 
Тым не менш ле тась у за па вед ні ку 
пры ня лі 41,6 тыс. ту рыс таў.

Ды рэк тар Бя рэ зін ска га бія-
сфер на га за па вед ні ка Анд рэй 
ПРА КО ШЫН рас тлу ма чыў, што 
для ту рыс таў рас пра цоў ва юц ца 
спе цы яль ныя марш ру ты, якія пра-
хо дзяць уз гад нен не ў ад па вед ных 
ін стан цы ях.

«Наш за па вед нік — гэ та вель мі 
спе цы фіч ная шмат га лі но вая ар га ні-
за цыя, якая з'яў ля ец ца ад на ча со ва 
пры ро да ахоў най, на ву ко ва-да след-
чай і эко ла га-асвет ніц кай уста но-
вай, — рас каз вае Анд рэй Пра ко-
шын. — Усе гэ тыя кі рун кі дзей нас ці 
цес на ўза е ма звя за ныя, не па рыў ныя і 
пад па рад ка ва ныя да сяг нен ню га лоў-
най мэ ты — за ха ван ню бія ла гіч най і 
ланд шафт най раз на стай нас ці».

Ме на ві та та му ту рызм тут ар-
га ні за ва ны з ухі лам у эка ла гіч ную 
асве ту. Бя рэ зін скі бія сфер ны за-
па вед нік — гэ та вы ключ ная раз на-
стай насць і ўні каль нае спа лу чэн не 
роз ных ты паў ля соў, ба лот, лу гоў, 
азёр, вя лі кіх і ма лых рэк. Амаль 
90% за па вед ні ка зай ма юць ля сы, 
ад нак асаб лі вую знач насць ма юць 
ба лот ныя ма сі вы, якія за ха ва лі ся 
ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе з 
улас ці вым ім комп лек сам рэд кіх 
ві даў рас лін і жы вёл. У за па вед ні ку 
жы вуць 56 ві даў звя роў, 234 ві ды 
пту шак, 10 ві даў зем на вод ных і 
5 паў зу ноў. У рэ ках і азё рах во-
дзіц ца 34 ві ды рыб. У за па вед ных 
ля сах і ба ло тах рас це больш за 
800 ві даў вы шэй шых рас лін, з іх 
62 уне се ны ў Чыр во ную кні гу Бе-
ла ру сі. Стро гай ахо ве так са ма 
пад ля га юць 57 ві даў пту шак, 10 
ві даў мле ка кор мя чых. Тут на ад ной 
тэ ры то рыі су стра ка ец ца так зва-
ная вя лі кая еў ра пей ская пя цёр ка: 
зубр, лось, мядз ведзь, воўк і рысь. 
Да рэ чы, у Бя рэ зін скім за па вед ні ку 
жы ве амаль трэць усёй бе ла рус-
кай па пу ля цыі мядз ве дзя.

Уво гу ле, ту рыс ту тут ёсць што 

ўба чыць і чым за ха піц ца. Ды рэк-

тар за па вед ні ка вы сту пае за «на-

ту раль насць па да рож жаў», і для іх 

ство ра ны доб рыя ўмо вы, ёсць уся 

не аб ход ная інф ра струк ту ра для 

раз віц ця эка ла гіч най асве ты і ту-

рыз му. Рас пра ца ва ны эка ла гіч ныя 

марш ру ты для ама та раў ак тыў на га 

па зна валь на га ад па чын ку: ар га ні-

зу юц ца пе ша ход ныя, лыж ныя, ве-

ла сі пед ныя, вод ныя і аў та ма біль-

ныя эк скур сіі пад кі раў ніц твам во-

пыт ных гі даў, а так са ма ўні каль ны 

ў на шай кра і не тур — на зі ран не за 

мядз ве дзем.

На він кай у Бя рэ зін скім за па-

вед ні ку з'яў ля ец ца кон ны ту рызм. 

Па куль рас пра ца ва ны ча ты рох га-

дзін ны па ход, у якім удзель ні ча юць 

да ча ты рох ту рыс таў і ін струк тар. 

У перс пек ты ве та кія па хо ды бу дуць 

ад на дзён ны мі і на ват шмат дзён ны-

мі. Па сло вах Анд рэя Пра ко шы на, 

ту рыс там вер ха вая яз да дае маг чы-

масць блі жэй уба чыць дзі кіх жы вёл, 
бо конь для іх — эле мент пры ро ды, 
та му яны без бо я зі ўспры ма юць і 
верш ні ка.

У пу шчу па асве ту
У Бе ла веж скай пу шчы ўсе пры-

род ныя сіс тэ мы за хоў ва юц ца ў іх 
на ту раль ным пры род ным ста не. Тут 
ахоў ва ец ца 196 ві даў, уклю ча ных у 
Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі, 120 ма юць 
між на род ны ахоў ны ста тус. Бе ла веж-
ская пу шча дзе ліц ца на тры зо ны: 

за па вед ная — гэ та 58 га апош ня га 
ле су ста ла га ве ку ні зін най част кі Еў-
ро пы, рэ крэ а цый ная і гас па дар чая. 
У Бе ла веж скай пу шчы ча ка юць ту-
рыс та, ці ка васць яко га не ў за баў ках, 
а ў па знан ні пры ро ды. «На гэ тым ста-
ім: па зна валь ны і асвет ніц кі ту рызм. 
Пу шча бы ла ту рыс тыч най яшчэ пры 
ца рах і кня зях», — га во рыць кі раў нік 
На цпар ка Аляк сандр Бу ры. І сён ня 
на цы я наль ны парк — са мае на вед-
ва е мае пры ро да ахоў нае мес ца Бе-
ла ру сі. У 2016 го дзе тут па бы ва ла 
430 ты сяч ту рыс таў, з іх 49 ты сяч — 
за меж ні кі, ся род якіх 40% — ра сі я не, 
за тым ідуць укра ін цы, так са ма прык-
мет ныя ў агуль ным па то ку па ля кі, 
лі тоў цы, ла ты шы, нем цы, фран цу зы 
і кі тай цы. Да хо ды ад ту рыз му ле тась 
вы рас лі ў 2,2 ра за. І гэ тая дзей насць 
мае рэн та бель насць да 8,6%. Бе ла-
веж ская пу шча за бяс печ вае звыш 
20% да хо даў ад экс пар ту ту рыз му 
ўсёй Брэсц кай воб лас ці.

Ад нак ту рыс тыч ны па тэн цы ял 
Бе ла веж скай пу шчы, як і Бя рэ зін-
ска га бія сфер на га за па вед ні ка, у 
не каль кі ра зоў пе ра вы шае сён няш-
ні па ток ту рыс таў.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
yanovskaya@zvіаzdа.bу



Тэ ма вы пус куТэ ма вы пус ку  

НЕ НА ШКОДЗЬ!

Ве ла ту рызм на бі рае моцВе ла ту рызм на бі рае моц
Ад ным з эка ла гіч на бяс шкод ных ві даў транс пар ту з'яў ля ец ца ве ла-

сі пед. Аляк сандр Бу ры рас ка заў, што га доў 5—6 та му на ба лан се ў Бе-
ла веж с кай пу шчы ме ла ся 50 ве ла сі пе даў, якія не заў сё ды бы лі за па тра-
ба ва ныя, а ця пер ча сам і 300 не ха пае. Пры гэ тым, на ту раль на, рас туць 
да хо ды ад іх зда чы ў арэн ду. На прык лад, ка лі ту рыст жа дае з'ез дзіць 
на ве ла сі пе дзе ў Поль шчу праз між на род ны ту рыс тыч ны па гран пе ра-
ход «Пе ра роў—Бе ла ве жа», раз ме шча ны на тэ ры то рыі нац пар ка, то 
аран да ваць ве ла сі пед трэ ба не менш чым на пяць-шэсць га дзін, і абы-
дзец ца гэ та ў су му ка ля 20 руб лёў. Акра мя та го, рас пра ца ва на не каль кі 
ве ла марш ру таў пра цяг лас цю ад 1,5 да 4 га дзін, у якіх пра ду гле джа на 
ўсё: арэн да пад лет ка ва га ве ла сі пе да, да рос лы з дзі ця чым ся дзен нем. 
Мож на ў Бе ла веж скай пу шчы ка тац ца і на ўлас ным ве ла сі пе дзе. Але 
тут ёсць ню ан сы: ка лі ту рыст жы ве ў га тэ лі на цпар ка, то за па да рож жа 
да валь е раў з жы вё ла мі або да ся дзі бы Дзе да Ма ро за ён не пла ціць, у 
ін шым вы пад ку аплач ва ец ца кошт, ска жам так, уяз но га бі ле та.

У ДПУ «На цы я наль ны парк «На ра чан скі» для ве ла ту рыс таў ства-
ры лі спе цы яль ную вэб-пра гра му, якая да зво ліць вы браць ап ты маль ны 
марш рут, бо рух на ахоў най тэ ры то рыі стро га рэг ла мен ту ец ца.
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Ра шэн ні вы со ка га ўзроў ню
Удзель ні кі На ра ды (уся го ў ме ра пры ем-

ствах се сіі пры ня лі ўдзел ка ля 200 прад стаў-

ні коў 45 дзяр жаў — чле наў Кан вен цыі) аб мер-

ка ва лі ро лю Кан вен цыі аб ацэн цы ўздзе ян ня 

на на ва коль нае ася род дзе ў транс гра ніч ным 

кан тэкс це і Пра та ко ла па стра тэ гіч най эка-

ла гіч най ацэн цы ў вы ра шэн ні праб ле мы 

змя нен ня клі ма ту. На вы ні ко вым су мес ным 

па ся джэн ні вы со ка га ўзроў ню бы ла пры ня-

та Мін ская дэк ла ра цыя. Пры няц це і рэа лі-

за цыя па ла жэн няў гэ та га да ку мен та бу дзе 

са дзей ні чаць да сяг нен ню мэт у га лі не ўстой-

лі ва га раз віц ця да 2030 го да за кошт эфек-

тыў на га пры мя нен ня Кан вен цыі і Пра та ко ла, 

уз мац нен ню іх ро лі ў вы ра шэн ні клю ча вых 

праб лем — та кіх як змя нен не клі ма ту і стра-

та бія ла гіч най раз на стай нас ці, пры мя нен ню 

Кан вен цыі і Пра та ко ла ў рэ гі ё не ЕЭК з асаб-

лі вым ак цэн там на кра і ны Ус ход няй Еў ро-

пы, Каў ка за і Цэнт раль най Азіі, гла баль на му 

пры мя нен ню Кан вен цыі і Пра та ко ла і аб ме ну 

во пы там з ін шы мі рэ гі ё на мі све ту.

Ня прос ты дыя лог су се дзяў
Ад ным з са мых рэ за нанс ных пы тан няў, 

якія аб мяр коў ва лі ся на На ра дзе, бы ло і за ста-

ец ца бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС. Як вя до-

ма, Бе ла русь і Літ ва вя дуць дыс пут ад нос на 

бяс пе кі яшчэ не да бу да ва най у Гро дзен скай 

воб лас ці Бе лА ЭС. Віль нюс лі чыць, што бе-

ла рус кі бок па ру шае Кан вен цыю Эс па пры 

рэа лі за цыі гэ та га пра ек та. На ра да ба коў пра-

па на ва ла ад клас ці раз гляд пра ек та ра шэн ня 

аб раз гля дзе вы ка нан ня Кан вен цыі на да дат-

ко вай се сіі На ра ды ба коў Кан вен цыі, у тым 

лі ку і бе ла рус ка га пы тан ня.

Пер шы на мес нік мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Ія МАЛ КІ НА ад зна чы ла:

— З бо ку Бе ла ру сі бы лі пры ня ты ўсе маг-

чы мыя і не маг чы мыя на ма ган ні для пра вя-

дзен ня экс перт на га дыя ло гу з прад стаў ні ка мі 

Літ вы, але ўсе на шы спро бы ўспры ма юц ца 

ў шты кі. За мест кан струк тыў на га дыя ло гу 

дзвюх кра ін у ця пе раш ні час мы на зі ра ем 

ма на лог бе ла рус ка га бо ку і гуч ныя за явы лі-

тоў скіх па лі ты каў.

Ія Мал кі на вы ка за ла сваё шка да ван не з 

на го ды сі ту а цыі, якая скла ла ся, та му што Бе-

ла русь зноў і зноў на гад вае, што яна ад кры-

тая ў гэ тым пы тан ні і не імк нец ца ні я кім чы нам 

на шко дзіць су сед цы.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 

Ула дзі мір СЯ МАШ КА лі чыць, што сі ту а цыя 

з Бе лА ЭС моц на па лі ты за ва ная. Ён на га даў, 

што, на дум ку экс пер таў МА ГА ТЭ, на ша стан-

цыя ад па вя дае ўсім па тра ба ван ням бяс пе кі 

бу да ван ня.

Кан струк тыў ныя вы ні кі
— Аб мер ка ван не па спрэч ных пы тан нях бу-

дзе пра цяг ну та на да дат ко вай се сіі На ра ды ба-

коў, якая прой дзе ў кан цы 2018 го да — па чат ку 

2019-га. Мы спа дзя ём ся, што, пры ма ю чы пад 

ува гу да дат ко вую ін фар ма цыю, якая за гэ ты 

час бу дзе атры ма на Ка мі тэ там па вы ка нан ні, 

мы ўба чым фі наль ныя спра ва зда чы Ка мі тэ та 

па гэ тых пы тан нях, — пад крэс лі ла Ія Мал кі на.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ад зна чы ла, што 

ў цэ лым Бе ла русь за да во ле на вы ні ка мі сё-

май се сіі:

— На гэ тай пля цоў цы бы ло вель мі шмат 

аль тэр на тыў ных пунк таў гле джан ня, кож ны 

з ба коў спра ба ваў да нес ці да ас тат ніх кра ін-

удзель ніц сваю па зі цыю, і, без умоў на, шу каць 

кам пра міс бы ло до сыць скла да на. Ра зам з 

тым мы за да во ле ныя па зі цы яй Еў ра пей ска га 

са ю за, які чар го вы раз па ка заў сваю га тоў-

насць да дыя ло гу з усі мі кра і на мі. У пры ват-

нас ці, у да чы нен ні да на ша га пы тан ня не бы ло 

пры ня та па спеш лі вых ра шэн няў. Ду маю, гэ та 

да зво ліць нам у да лей шым больш пра дук тыў-

на рэа лі зоў ваць ужо анан са ва ныя ме ра пры-

ем ствы па га ран та ван ні эка ла гіч най бяс пе кі 

Бе лА ЭС, а так са ма вы ра шаць ін шыя пы тан ні, 

звя за ныя з яе бу даў ніц твам.

Пад час сё май се сіі На ра ды ба коў быў абра-

ны но вы склад пра цоў ных ор га наў Кан вен цыі.

— Для Бе ла ру сі вель мі важ на, што прад-

стаў нік Мінп ры ро ды пра цяг не сваю ра бо ту 

ў скла дзе Ка мі тэ та па вы ка нан ні Кан вен цыі 

Эс па, так са ма прад стаў нік Бе ла ру сі быў абра-

ны ві цэ-стар шы нёй пра цоў най гру пы Кан вен-

цыі, што для нас азна чае ўва хо джан не і ў бю-

ро апош няй. Гэ та да зво ліць больш эфек тыў на 

ажыц цяў ляць су пра цоў ніц тва з ін шы мі кра і-

на мі — чле на мі між на род на га да га во ра, і мы 

спа дзя ём ся, што ў да лей шым гэ та па зі тыў на 

ада б'ец ца і на раз гля дзе асоб ных спрэч ных 

мо ман таў унут ры Кан вен цыі, — рас тлу ма чы-

ла Ія Мал кі на.

На мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Мі ха іл 

МІ ХА ДЗЮК ад зна чыў, што дэ ле га цыя Мі нэ-

нер га так са ма за да во ле ная вы ні ка мі пра цы 

На ра ды ба коў у Мін ску.

— Гэ та вы нік дзей нас ці, якую мы пра во-

дзім з мі ну лай На ра ды ба коў ра зам з Мін пры-

ро ды і Мі ніс тэр ствам за меж ных спраў, — рэ-

зю ма ваў ён.

За апош нія тры га ды кра і на па спя хо ва пра-

вя ла мі сію SЕЕD і атры ма ла вы со кую ацэн ку 

МА ГА ТЭ, на га даў на мес нік мі ніст ра. Та кую ж 

вы со кую ацэн ку да ла і САА АЭС — Су свет ная 

аса цы я цыя ар га ні за цый, якія экс плу а ту юць 

атам ныя элект ра стан цыі.

Воль га ПРА ЛЮК. рrаlуuk@zvіаzdа.bу



Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва  

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ БЯС ПЕ КА НЕ МАЕ МЕ ЖАЎ
У Мін ску за вяр шы ла ся сё мая се сія На ра ды ба коў Кан вен цыі Эс па

Як су мяс ціць 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял 

пры род ных аб' ек таў 
і іх ста тус асаб лі ва ахоў ных тэ ры то рый


