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Не каль кі га доў та му аў тар «Род-
най пры ро ды» Анд рэй Фе ак ціс-
таў уба чыў на зям лі ка ля ад ной 
з го мель скіх вы со так ма ла дую, 
яшчэ бяс пё рую птуш ку. Ёй ака-
за ла ся пту ша ня со ка ла, якое 
ўпа ла пад час ад на го з «трэ ні-
ро вач ных» па лё таў.
На шчас це, гіс то рыя з ма ла дым 
дра пеж ні кам скон чы ла ся шчас-
лі ва — з да па мо гай спе цы я ліс таў 
аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя са ка ля ня тра пі ла на 
пе ра трым ку ў Жло бін скі заа-
парк, ад куль, зда ро вае і на корм-
ле нае, вяр ну ла ся ў пры ро ду. Але 
ў боль шас ці вы пад каў «ра та ван не» 
мо жа пры нес ці под лет кам бя ду.

Ар ні то ла гі сцвяр джа юць: па дзен не 
под лет каў на зям лю — на ту раль ны, ву-
чэб ны пра цэс, і ўмеш вац ца ў яго не трэ ба. 
Пер шыя спро бы лё таць пра хо дзяць на 
гнез да вым участ ку, дзе баць кі пра цяг-
ва юць апе ка ваць і пад корм лі ваць сва іх 
дзе так. За браў шы ж зда ро вую ма ла дую 
птуш ку з пры ро ды, лю дзі мо гуць ёй моц на 
на шко дзіць і на ват на блі зіць яе гі бель.

На жаль, не ўсе гэ та ра зу ме юць, і што-
год у гра мад скую ар га ні за цыю «Ахо ва 
пту шак Баць каў шчы ны» звяр та юц ца дзя-
сят кі лю дзей з пы тан нем — што ра біць з 
кры ла ты мі знай ды ша мі. І пер шая па ра да 
ад ар ні то ла гаў у та кіх сі ту а цы ях: не ча-
паць под лет каў!

Трэ ба так са ма ве даць, што ма ла дыя 
птуш кі не зу сім па доб ныя на сва іх баць-
коў. І час та ме на ві та гэ та ста но віц ца пры-
чы най, ча му лю дзі за бі ра юць, як ім зда-
ец ца, хво рую ці не да раз ві тую пту шач ку. 
На са мрэч з пту ша нём усё ў па рад ку.

Чым вы дае ся бе под ле так?
— У пту ша ня ці мо жа тыр чаць пух на 

га ла ве ці спі не;

— хвост ка рот кі, як быц цам «аб гры-
зе ны»;

— ма ха выя і ру ля выя пё ры част ко ва 
ў тру ба чках;

— па кра ях дзю ба ўпры го жа на жоў-
ты мі ва лі ка мі.

Ка лі вы за ўва жы лі хоць бы ад ну з гэ-
тых пры кмет, то пе рад ва мі — под ле так. 
Пту ша ня ву чыц ца, не за мі най це яму!

Што ра біць 
пры су стрэ чы з пту ша нём?

Ка лі вы ўба чы лі под лет ка ў дзі кай пры-
ро дзе (у ле се, на по лі, ка ля ва да ёма) — 
ады дзі це да лей і не ста на ві це ся пры чы-
най стрэ су для пту ша ня ці і яго баць коў.

Ка лі вы за ўва жы лі под лет ка ў го ра-
дзе, аца ні це мес ца ў пла не не бяс пе кі для 
пту ша ня ці. Ка лі по бач пра ез ная част ка, 
сця жын ка, пля цоў ка для вы гу лу са бак ці 
дзі ця чая пля цоў ка, лепш аку рат на пе ра-

нес ці ма ло га да най блі жэй шых кус тоў 
ці дрэў, пад са дзіць на га лін ку: баць-
кі зной дуць яго. Ра бі це гэ та толь кі ў 
са мых не бяс печ ных мес цах і вель мі 
аку рат на: пад час па го ні птуш ка пад-
вяр га ец ца стрэ су, да та го ж мож на 
па шко дзіць яе яшчэ да лі кат ныя кос ці 
ці вы рваць пё ры. Не вар та так са ма 
спра ба ваць па кар міць под лет ка.

Ка лі вы ўжо за бра лі та кую птуш ку 
да ха ты — як ма га хут чэй вяр ні це яе 
ту ды, ад куль узя лі! Па жа да на па са-
дзіць пту ша ня на га лін ку, на ка зы рок 
пад' ез да ці дах га ра жа, каб па ва шым 
па ху яе не знай шлі са ба ка ці кот.

— Вель мі важ на не пры но сіць пту-
ша нят да ха ты! — пад крэс лі вае спе цы я-
ліст АПБ па пры ро да ахоў ных пы тан нях 
Ся мён ЛЕ ВЫ. — Лю дзям шка да пту ша-
нят, як шка да ма лень кіх дзя цей ці ка ця-
нят. Але пту ша ня ты — гэ та зу сім ін шае! 
Яны пры вык лі жыць у дзі кай пры ро дзе і 
ні ко лі не ста нуць «ква тэр ны мі». Так, не 
ўсе пту ша ня ты змо гуць стаць ста лы мі 
птуш ка мі, бо іх пад сце ра гае шмат не бяс-
пек. Але гэ та на ту раль ны ад бор. У той жа 
час па ду май це: вы ўзя лі да ха ты моц нае 
пту ша ня, якое вы жы ла б у пры ро дзе са-
мо. А больш за па ло ву вы пад каў та кой 
«да па мо гі» за кан чва юц ца сум на — на ват 
да смер ці птуш кі.

Усе, хто тур бу ец ца за лёс под лет-
каў, па він ны па мя таць: пту ша нят ча паць 
НЕЛЬ ГА!

Акра мя та го, па бе ла рус кім за ка на даў-
стве ада бран не пту шак з дзі кай пры ро ды 
за ба ро не на, і вас мо гуць пры цяг нуць да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Пад рых та ва ла Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
kоlаsаvа@zvіаzdа.bу



У су свет най фло-
ры да ар хід ных 
ад но сяц ца ка ля 
20 ты сяч ві даў. 
У Бе ла ру сі яны 
так са ма ёсць — іх 
37 ві даў, але су-
стра ка юц ца ар хі-
дэі вель мі рэд ка. 
Гэ та, з ад на го 
бо ку, на ту раль-
на — чым да лей 
ад тро пі каў, тым 
мен шая іх раз на-
стай насць. Але 
з ін ша га, боль-
шасць бе ла рус-
кіх дзі кіх ар хі дэй 
зна хо дзяц ца пад 
па гро зай поў на га 
знік нен ня ці ма юць тэн дэн цыю да ска ра чэн ня 
коль кас ці і та му за не се ны ў Чыр во ную кні гу.
Уба чыць броў нік ад на клуб не вы, над ба род нік бяз-
ліс ты, лад дзян трох над рэ за ны, лас няк Лё зе ля і 
іншых у пры ро дзе мо гуць толь кі вя лі кія ама та ры 
рас лін на га све ту, тыя, хто не ба іц ца шмат га дзін-
най «пра гул кі» па ба ло це, бу ра ло ме, ляс ным гу-
шча ры. Ляс ныя пры га жу ні ха ва юц ца ў вы со кім 
тра вас тоі, быц цам ве да юць, якія яны рэд кія і пры-
ваб ныя для ча ла ве ка.

Бе ла рус кія на ву коў цы не за ста лі ся ўба ку ад праб-
ле мы знік нен ня ар хі дэй у на шай кра і не. Рас лі ны ак-
тыў на вы рошч ва юць у Цэнт раль ным ба та ніч ным 
са дзе НАН Бе ла ру сі. Воль га КАЗ ЛО ВА, на ву ко вы 
су пра цоў нік ла ба ра то рыі кле тач най бія тэх на ло гіі 
ЦБС, рас ка за ла пра тэх на ло гіі і шчы рую пра цу бі ё ла-
гаў у спра ве за ха ван ня дзі кіх рас лін.

— Пра віль ней ка заць не «дзі кія ар хі дэі», а ар хі дэі 
пры род най фло ры Бе ла ру сі. Мно гія тра піч ныя ар хі дэі, 
якія пра да юц ца ча сам у квет ка вых кра мах ра зам са 
штуч ны мі гіб ры да мі і сар та мі, так са ма, па сут нас ці, з'яў-
ля юц ца «дзі кі мі», толь кі для ін шай клі ма тыч най зо ны.

За ха ван не рэд кіх ві даў пры род най фло ры — важ-
ны этап па вы ка нан ні Рэс пуб лі кай Бе ла русь аба вя-
за цель стваў згод на з пад пі са най Кан вен цы яй аб 
бія ла гіч най раз на стай нас ці і яе асоб най част кай — 
Гла баль най стра тэ гі яй за ха ван ня рас лін. Ства ра ю чы 
ка лек цыі па доб ных рас лін у ба та ніч ных са дах, на ву-
коў цы за хоў ва юць не вя лі кі рэ зерв, які пас ля мож на 
бу дзе вы ка рыс таць, у тым лі ку і для ад наў лен ня стра-
ча ных па пу ля цый.

Вя до ма, цал кам уз на віць пры род ныя ўмо вы на 
ка лек цый ных участ ках не заў сё ды маг чы ма. Ёсць 
ся род бе ла рус кіх ар хі дэй ба лот ныя ві ды, ёсць лу га-
выя і ўзлес ка выя. Кож най рас лі не трэ ба па да браць 
пры дат ныя ўмо вы. Але гэ та ву чо ным уда ец ца — паль-
ча та ка рэн ні кі, ят рыш нік шле ма нос ны, ве не рын ча ра-
ві чак са праўд ны, лас няк Лё зе ля, усе ві ды ро ду гай нік 
і пыл ка га лоў нік рас туць у ЦБС шмат га доў.

Пры вы рошч ван ні ар хі дэй у куль ту ры іn vіtrо 
не аб ход на вы ка рыс тоў ваць спе цы яль ныя ася род дзі, 
у якіх ёсць усе не аб ход ныя для раз віц ця пра рост ка 
рэ чы вы (у пер шую чар гу мі не раль ныя со лі і цу кар). 
Усе эта пы ра бо ты пра вод зяц ца ў асеп тыч ных умо вах. 
Спе цы фі ка ра бо ты з бе ла рус кі мі ві да мі за клю ча ец ца 
ў на яў нас ці ў іх доб ра вы яў ле на га пе ры я ду спа кою, які 
ў пры ро дзе су па дае з на ды хо дам ха ла доў. Та му пра-
рошч ван не на сен ня не ка то рых ві даў ар хі дэй па тра буе 
пад бо ру ап ты маль ных тэр мі наў сяў бы, роз ных ва ры-
ян таў па жыў ных ася род дзяў для кож на га ві ду і ўмоў 
куль ты ва ван ня і адап та цыі. Пас ля та го як рас лі ны ў 
куль ту ры да ся га юць не аб ход на га па ме ру, іх да ста юць 
з пра бі рак і вы са джва юць у гле бу. У пры ро дзе на шы 
ар хі дэі квіт не юць з кан ца кра са ві ка па жні вень. Тэр-
мі ны цві цен ня за ле жаць ад ві ду.

Ар хі дэі з ба та ніч на га са ду, на жаль, не трап ля юць 
зноў у дзі кую пры ро ду. Пы тан не аб рэ ін тра дук цыі 
рас лін, якія зні ка юць, асаб лі ва ар хі дэй, до сыць скла-
да нае і па тра буе сур'ёзнай пад рых тоў кі. Пры кла ды 
па доб ных ра бот іс ну юць у на шых ка лег з Еў ро пы, 
ЗША і Ра сіі. Ад нак ста ноў чы вы нік пры сут ні чае да-
лё ка не заў сё ды.

Воль га ПРА ЛЮК. рrаlуіuk@zvіаzdа.bу



— Спе цы я ліс ты ка жуць, што на ша 
во да пра вод ная ва да пры дат ная для 
ўжы ван ня без уся ля кіх філь траў і на ват 
кі пя чэн ня. Але ж ма ла хто ад важ ва ец-
ца піць ва ду з-пад кра на...

— Мы ў сва ёй ла ба ра то рыі ме на ві та 
та кую ва ду і ўжы ва ем. Ва да з-пад кра на 
са праў ды пры дат ная для піц ця, яна ад па-
вя дае ДА СТу. «Во да ка нал» мае акрэ ды-
та ва ныя ла ба ра то рыі і пра вя рае якасць 
ва ды, а кож ны ча ла век мо жа зай сці на 
сайт гэ тай ар га ні за цыі і па гля дзець пра-
та ко лы да сле да ван няў. Згод на са стан-
дар там, ёсць верх няя і ніж няя мя жа да-
зво ле най коль кас ці ў ва дзе тых ці ін шых 
хі міч ных эле мен таў.

— Ка лі ва да ад па вя дае дзяр жаў на-
му стан дар ту, то ча му ў роз ных ра ё нах 
Мін ска яна мае роз ны смак?

— Гэ та за ле жыць ад коль кас ці хі міч-
ных эле мен таў: на прык лад, у ад ным во-
да за бо ры коль касць жа ле за блі жэй шая 
да верх няй мя жы ДА СТу, а ў дру гім — да 
ніж няй.

— Ця пер се зон ад клю чэн ня га ра-
чай ва ды, і ка лі яе зноў па да юць, то 

ў боль шас ці ра ё наў спа чат ку да во лі 
доў га ідзе бруд ная ва да, а ў ін шых — 
чыс тая, з чым гэ та звя за на?

— Пры чы на ў ста рых во да пра во дах — 
там ме та ліч ныя тру бы. У но вых ра ё нах 
во да пра вод ныя тру бы з су час на га по лі-
пра пі ле на ва га ма тэ ры я лу, і та му ва да 
ад ра зу ідзе чыс тая. Але му шу ска заць, 
што і па ста рых жа лез ных тру бах ідзе 
доб рая ва да.

— «Во да ка нал» пра вя рае во да пра-
вод ную ва ду, а сфе ра ін та рэ саў ва шай 
ла ба ра то рыі якая?

— Пад час па раў наль ных пра ве рак да-
сле ду ем і во да пра вод ную ва ду так са ма. 
У нас пра вя ра ец ца ўся ва да са свід ра він; 
бу ты ля ва ная ва да, якая раз лі ва ец ца ў 
Бе ла ру сі, і ім парт ная; усе са на то рыі пра-
вя ра юць піт ную і мі не раль ную ва ду; усе 
прад пры ем ствы, якія вы ка рыс тоў ва юць 
ва ду ў вы твор час ці ежы ды на по яў.

Ся род на шых за каз чы каў шмат прад-
стаў ні коў на сель ніц тва: лю дзі ці ка вяц-
ца якас цю ва ды на сва ім пры ся дзіб ным 
участ ку. З па чат кам дач на га се зо на 
кож ны дзень за клю ча ем та кія да га во ры. 
Па вод ле ДА СТу трэ ба пра ве рыць 22 па-
каз чы кі, але пры ват ныя асо бы мо гуць 
за ка заць менш па зі цый для пра вер кі, на-
прык лад, на ра дые нук лі ды, ртуць ці ін шыя 
не бяс печ ныя склад ні кі. Тут вель мі важ на, 
каб ча ла век пра віль на зра біў ад бор ва ды. 
Да рэ чы, па шы ра ная пра вер ка якас ці ва-
ды — гэ та да сле да ван не 46 па каз чы каў.

— А ка лі ла ба рант па мы ліц ца?

— Па куль што не бы ло та кіх вы пад каў. 
У нас пра цу юць вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе-
цы я ліс ты, ла ба ра то рыя мае са мае су час нае 

аб ста ля ван не. Мы атры ма лі між на род ную 
акрэ ды та цыю, але гэ та не азна чае, што ні-
хто не мо жа пра ве рыць вы ні кі на шай пра цы. 
Да во лі час та прак ты ку юц ца па раў наль ныя 
пра вер кі, ка лі не каль кі на шых пра та ко лаў 
пе ра пра вя ра юць спе цы я ліс ты ін шай ла ба-
ра то рыі, а мы — ней кай трэ цяй. Па мыл ка 
ла ба ран та — гэ та стра та рэ пу та цыі і між-
на род най акрэ ды та цыі. На прык лад, сён ня 
мне пры нес лі на под піс не каль кі пра та ко лаў 
да сле да ван няў. У ад ным з іх ва да дрэн ная 
па пя ці па каз чы ках. Гэ та да сле да ван не за-
ка за ла пра мыс ло вае прад пры ем ства, і ця-
пер кі раў ніц тву да вя дзец ца пры маць ме ры 
па філь тра цыі ды ачыст цы ва ды, а по тым 
зноў зда ваць яе на да сле да ван не.

— Ка лі ўжо за га ва ры лі пра філь тры, 

то зы хо дзя чы з та го фак та, што во да-

пра вод ная ва да пры дат ная для піц ця, 

на сель ніц тву ня ма ні я кай па трэ бы на-

бы ваць філь тры?

— Ска жу так: не аб ход нас ці ня ма, але 
ка лі ёсць жа дан не, то мож на на быць 
фільтр, каб па леп шыць смак ва ды. Але 
на бы ваць філь тры трэ ба ў кра мах ці ў ар-
га ні за цы ях, якія ма юць ад па вед ныя сер-
ты фі ка ты на пра дук цыю. А што да ты чыц-
ца ганд ля роў філь тра мі, якія хо дзяць па 
да мах, то іх не трэ ба пус каць на па рог. Іх 
філь тры вель мі су мнеў най якас ці, а кошт 
ма юць вы со кі. І ме та ды про да жу ко мі ва-
я жо ры вы ка рыс тоў ва юць не сум лен ныя. 
На прык лад, вя до ма, што яны па каз ва юць 
фо кус з ва дой. Ве да ю чы за ко ны фі зі кі, 
вель мі прос та рас тлу ма чыць, ча му ва да 
па цям не ла і што там вы па ла ў аса дак. 
Звы чай на гэ тыя ганд ля ры ў якас ці эта-
ло на дэ ман стру юць лю дзям дыс ты ля ва-
ную ва ду. Зрэш ты, кож ны ча ла век мо жа 
да та кой сту пе ні ачыс ціць ва ду, што яна 
бу дзе дыс ты ля ва най, але та кая ва да не 
мае ні я кіх ка рыс ных улас ці вас цяў, яна — 
мёрт вая. Вя до ма, трэ ба са чыць за якас-
цю ва ды, але не пе ра шчы ра ваць у гэ тай 
спра ве на по бы та вым уз роў ні.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ. yanovskaya@zvіаzdа.bу
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ПТУШ КІ ВУ ЧАЦ ЦА ЛЁ ТАЦЬ,
ці Ка лі нель га «ра та ваць» под лет каў

Ёсць ві ды, якія не зна хо дзяць на Бе ла ру сі 
больш за 100 га доў — на прык лад, ве не рын 
ча ра ві чак пля міс ты і яд руш ка дух мя ная. Зда-
ец ца, знай сці гэ тыя рас лі ны ўжо не маг чы ма, 
але фак ты га во раць, што на дзея ёсць: ят-
рыш нік аб па ле ны ўпер шы ню знай шлі ў 1853 
го дзе, дру гі раз — толь кі праз 130 га доў!

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

НЕ ПЕ РА ТВА РАЙ ЦЕ ЖЫ ВУЮ ВА ДУ Ў МЁРТ ВУЮНЕ ПЕ РА ТВА РАЙ ЦЕ ЖЫ ВУЮ ВА ДУ Ў МЁРТ ВУЮ
Ці трэ ба ста віць на кра ны да ра гія філь тры?

У све це рас лінУ све це рас лін  

Ар хі дэі з... 
пра бір кі!

Як су час ныя на ву ко выя тэх на ло гіі 
да па ма га юць вы ра та ваць 

ад знік нен ня рэд кія ві ды рас лін

Ма ла зной дзец ца лю дзей, якім бы ўся ля ка га ро ду ко мі ва я жо ры не пра па-
ноў ва лі філь тры для ва ды. Са мыя кем лі выя з іх аб за вя лі ся па свед чан ня мі з 
сур' ёз ны мі пя чат ка мі, ды яшчэ пен сі я не рам абя ца юць зніж кі. Філь тры, якія 
пра па ноў ва юць та кія «ха да кі», зу сім не тан ныя, а з ця гам ча су вы свят ля ец-
ца, што якасць іх вель мі дрэн ная. А ці па трэб ныя ўво гу ле філь тры для ва ды 
з во да пра во да? Хто со чыць за якас цю піт ной ва ды? На гэ тыя ды ін шыя 
пы тан ні ад ка заў на чаль нік фі лі яла «Цэнт раль ная ла ба ра то рыя» РУП «На ву-
ко ва-вы твор чы цэнтр па геа ло гіі», кан ды дат ва ен ных на вук, да цэнт Анд рэй 
РА ДЗІ ВО НАЎ.
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