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Мы пра цяг ва ем зна ё міць 

чы та чоў з во пы там ра бо-

ты на чаль ні каў ра ён ных 

ін спек цый пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя, ім ёны якіх 

за не се ны на Дош ку го на-

ру Мінп ры ро ды. Ана толь 

ЦЭЙ КА вось ужо дзе вяць 

га доў уз на чаль вае ін спек-

цыю ў Аст раў цы.

— Ана толь Ка зі мі ра віч, 

дзя ку ю чы ўзвя дзен ню Бе-

ла рус кай АЭС, рай цэнтр 

у Гро дзен скай воб лас ці 

ве да юць ва ўсім све це. 

А якія зме ны ў ва шай ра-

бо це ад бы лі ся ў су вя зі з 

гран ды ёз най бу доў ляй?

— Ка лі толь кі бы ло аб-

ве шча на, што пля цоў кай 

для бу даў ніц тва АЭС вы-

бра ны Аст ра вец, да нас 

пры хо дзі ла шмат звы чай-

ных га ра джан. Іх хва ля-

ваў стан эка ло гіі і бяс пе-

ка. Ця пер та кіх зва ро таў 

прак тыч на ня ма. У гэ тым 

ады граў важ ную ро лю 

ін фар ма цый ны цэнтр 

Бе лАЭС, дзе ўсё да ступ на тлу-

ма чыц ца для лю дзей з роз ным 

уз роў нем ве даў, бо чым больш 

у ча ла ве ка ін фар ма цыі, тым 

менш стра хаў. Ін фа цэнтр Бе-

лА ЭС па чаў сваю ра бо ту яшчэ 

ў 2009 го дзе. Та ды яго ча со ва 

раз мяс ці лі ў га рад скім кі на-

тэ ат ры. Ця пер ён зна хо дзіц-

ца ў су час ным бу дын ку. Але 

са мае га лоў нае, вя до ма ж, 

да ступ насць і на гляд насць 

ін фар ма цыі. Тут яна сіс тэ ма-

ты за ва на, і на вед валь ні кі дзі-

вяц ца, на прык лад, з та го, як 

шмат у «ста рой» Еў ро пе атам-

ных стан цый ці як бліз ка да 

буй ных га ра доў раз ме шча ны 

не ка то рыя за ход нія стан цыі. 

У Швей ца рыі ад на з АЭС па-

бу да ва на ўся го за 12 км ад 

Бер на, у Бель гіі — за 16 км ад 

Ант вер пе на, у Сла ве ніі — за 

8 км ад хар вац ка га За гра ба. 

У ін фа цэнт ры пра вод зяць эк-

скур сіі для ту рыс тыч ных груп, 

ін ды ві ду аль ных па да рож ні каў. 

Пры клад на 30 % на вед валь ні-

каў — за меж ні кі. 

— Ці ство ра на на Бе лА ЭС 

эка ла гіч ная служ ба?

— Яна бы ла з са ма га па-

чат ку, хоць і мя ня лі ся не каль-

кі ра зоў наз вы струк ту ры. З 

ад дзе лам ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя бе ла рус кай ды рэк-

цыі Бе лА ЭС у нас уста ноў ле ны 

доб рыя пра цоў ныя кан так ты. 

Так са ма спе цы я ліст-эко лаг 

пра цуе і ў шта це ра сій скай ды-

рэк цыі. У мя не ёсць па ста ян на 

дзе ю чы про пуск на пля цоў ку 

і, на ту раль на, гэ ты аб' ект на-

вед ваю рэ гу ляр на. Усе за ці-

каў ле ны ў бяс пе цы стан цыі 

для лю дзей і пры ро ды.

— На тэ ры то рыі ра ё на 

шэсць буй ных сель ска гас-

па дар чых прад пры ем стваў. 

Што мож на ска заць пра іх 

стаў лен не да на ва кол ля?

— Ка лі па раў наць стаў лен-

не вяс коў цаў да эка ло гіі га доў 

20 та му і ця пер, то бач ныя па-

зі тыў ныя пе ра ме ны, ва ўся кім 

ра зе, усе кі раў ні кі ра зу ме юць, 

што мы ў ад ка зе за сваю зям-

лю. Мы мо жам за пі саць са бе ў 

ак тыў, што кож нае на ша сель-

гас прад пры ем ства мае не аб-

ход ныя да ку мен ты на пра ва 

во да ка ры стан ня. Бы ло ня прос-

та са браць і пад рых та ваць іх, 

але вы нік ёсць. Так са ма ад-

каз на ста вяц ца да ба раць бы 

з бар шчэў ні кам Са сноў ска га. 

На тэ ры то рыі на ша га ра ё на 

вы яў ле ны 34 мес цы вы рас тан-

ня гэ та га не бяс печ на га ін ва-

зіў на га пус та зел ля. Усе на шы 

зем ле ка рыс таль ні кі сіс тэм на 

зма га юц ца з гэ тай на ва лай. 

— У сель скай мяс цо вас ці 

іс нуе праб ле ма ста рых гас-

па дар чых па бу доў, па кі ну-

тых да моў. Як яна вы ра ша-

ец ца ў ра ё не?

— Праб ле ма са праў ды 

ёсць, асаб лі ва, што даты чыц-

ца без гас па дар ных да моў. 

Са свай го до све ду ма гу ска-

заць, што ка лі дом, па кі ну ты 

баць ка мі ў спад чы ну, пус туе 

год, то ўжо ні хто ім зай мац ца 

не бу дзе. Га ра джа не час цей за 

ўсё баць коў скія ха ты ра ман ту-

юць, доб ра ўпа рад коў ва юць 

учас так, ад ным сло вам, пры-

ста соў ва юць пад ле ці шча. А ка-

лі спад чын нік жы ве ў су сед няй 

вёс цы, у яго свой доб ры дом, 

то баць коў ская ха та пус туе. Са-

мая скла да ная ка тэ го рыя — гэ-

та спад ка ем цы, якія жы вуць за 

мя жой. Тым не менш сіс тэ ма 

ад пра ца ва на: сель вы кан кам 

шу кае спад чын ні каў, яны пры-

ма юць ра шэн не па ма ё мас ці. 

Ка лі спад чын ні каў уста на віць 

не ўда ец ца або яны не вы хо-

дзяць на су вязь з вы кан ка мам, 

ра шэн не пры мае суд. Гэ тыя 

пра цэ ду ры па тра бу юць ча су. 

Сё ле та знес лі 17 без гас па дар-

ных да моў. Пра цэ ду ра афарм-

лен ня да ку мен таў для зно су 

ста рых бу дын каў, якія зна хо-

дзяц ца на ба лан се юры дыч ных 

асоб, знач на пра сцей шая, та му 

фер маў-раз ва лін у на шым ра ё-

не вы не ўба чы це.

— Як склад ва ец ца су пра-

цоў ніц тва ін спек цыі і гра-

мад скас ці?

— Вель мі доб ра. Адзі ны 

ў кра і не між на род ны эка ла-

гіч ны ін фар ма цый ны цэнтр 

«За ха ва ем ат лан тыч на га 

ла со ся» ство ра ны ў на шым 

ра ё не на ба зе ву чэб на-пе-

да га гіч на га комп лек су 

«Вар нян скі яс лі-сад — ся-

рэд няя шко ла» пры пад-

трым цы гра мад скай ар-

га ні за цыі «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» і Ка а лі цыі 

«Чыс тая Бал ты ка».

Наш гра мад скі ін спек тар 

Вік тар Урба но віч вель мі ак тыў-

на дзей ні чае, вы яз джае з на мі ў 

рэй ды, су пра цоў ні чае са школь-

ным ляс ніц твам «Ле са ві чок». 

Да рэ чы, на шы юныя ляс ні чыя 

ў 2016 го дзе ста лі пе ра мож ца мі 

ў су свет най алім пі я дзе «ТNО», 

якая пра хо дзі ла ў Фін лян дыі. 

А яшчэ на шы школь ні кі па са дзі-

лі 180 ты сяч дрэў!

Вік тар Урба но віч пры маў 

удзел у Між на род най вы стаў-

цы-кір ма шы ў Віль ню се, на 

якой дэ ман стра ваў экс па на ты 

эка ла гіч на га ту рыз му Аст ра-

вец ка га ра ё на. Па гэ тай тэ ме 

нам ёсць што па ка заць і чым 

га на рыц ца. На тэ ры то рыі ра ё на 

раз ме шча ны дзя сят кі пом ні каў 

пры ро ды мяс цо ва га зна чэн ня, 

а так са ма рэс пуб лі кан скія за-

каз ні кі: вод на-ба лот ны «Бе лы 

мох» і ланд шафт ны «Са ра-

чан скія азё ры», які па пра ве 

на зы ва юць «дыя мен та вы мі 

ка ра ля мі Бе ла ру сі». Спе цы я-

ліс ты за каз ні ка рас пра ца ва лі 

ці ка выя вод ныя і ве ла сі пед ныя 

марш ру ты для ад па чы валь ні-

каў. У на ша га ра ё на ёсць усё 

для та го, каб стаць ту рыс тыч-

ным цэнт рам. Тут фан тас тыч-

на пры го жыя мес цы. І гэ та не 

толь кі пры ро да, але і пом ні кі 

ар хі тэк ту ры. Усім гэ тым ба-

гац цем хо чац ца па дзя ліц ца з 

ін шы мі людзь мі. Вя до ма, мы 

ра ды свя до мым, эка ла гіч на 

дру жа люб ным па да рож ні кам, 

і та кіх, на шчас це, усё больш.

Ак са на ЯНОЎСКАЯ



Бяз дум нае спа жы ван не аль бо праз-

мер нае спа чу ван не — на жаль, у 

да чы нен ні да дзі кай пры ро ды ча ла-

век час та ўпа дае ў край нас ці. Так, 

хтось ці ло віць пя ці дзе ся ці кі ла гра-

мо ва га со ма на сма жа на га ве раб'я 

і з го на рам за яў ляе пра гэ та на ўсю 

кра і ну, а хтось ці бяз дум на пад бі рае 

ра не ных жы вёл, а по тым не ве дае, 

што з імі ра біць. Як бы мы ні ха це лі, 

ча ла век усё ж не вя нец пры ро ды, 

та му, у боль шас ці сва ёй, най леп-

шае, што мы мо жам зра біць, — не 

ўмеш вац ца ў яе за ко ны.

Цал кам на ту раль на, што, ка лі ча ла-

век ба чыць птуш ку з пад бі тым кры лом ці 

под лет ка, які кры чыць, у яго ўзні кае жа-

дан не да па маг чы. Толь кі вось на ад ным 

жа лі да лё ка не за е дзеш, заў сё ды трэ ба 

ана лі за ваць свае дзе ян ні. Бо да мі на ван не 

эма цы я наль на га над ра цы я наль ным мо-

жа пры вес ці да не пры ем ных вы ні каў.

— Праб ле ма ў тым, што спро бы вы-

ра та ваць дзі кую жы вё лу мо гуць на-

шко дзіць не толь кі гэ тай жы вё ле, але 

і ча ла ве ку. Та му для сва ёй жа бяс пе кі 

не аб ход на пра пра ца ваць ал га рытм дзе-

ян няў, перш чым неш та ра біць, — рас ка-

за ла кан суль тант ад дзе ла бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці Мі ніс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя Тац ця на 

ЖА ЛЯЗ НО ВА. — Нам вя до мы сум ны 

вы па дак, ка лі жа лас лі выя лю дзі спра-

ба ва лі вы ра та ваць па ра не ную лі су, а па 

да ро зе ў клі ні ку яна ўку сі ла дзі ця. Лі са 

ака за ла ся ша лё най. Ці, на прык лад, сту-

дэнт знай шоў чыр ва на кніж ную птуш ку з 

пад бі тым кры лом, па тэ ле фа на ваў нам, 

мы яму па ра і лі да ча кац ца спе цы я ліс таў, 

але ён усё роў на вы ра шыў да па маг чы 

са ма стой на: па са дзіў птуш ку ў за плеч нік 

і па вёз у ветк лі ні ку. Вя до ма, да на зна ча-

на га мес ца яна жы вой не да еха ла.

Спе цы я ліст пад крэс лі ла: каб ні ко му 

не на шко дзіць, да стат ко ва пры трым-

лі вац ца прос та га пра ві ла: знай шлі па-

ка ле ча ную жы вё лу — тэ ле фа нуй це ў 

спе цы я лі за ва ную служ бу (МНС, МУС ці 

тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры ро ды), 

але са мі яе не ча пай це! Па коль кі ў не ка-

то рых вы пад ках тым жа птуш кам да па-

мо га ча ла ве ка аб са лют на не па трэб на, 

а вось ліш ні кан такт з людзь мі для дзі кіх 

жы вёл — заў сё ды стрэс.

На мес цы збі ра ец ца спе цы яль ная 

ка мі сія, ку ды ўва хо дзяць ве тэ ры на ры, 

прад стаў ні кі ве дам ства, мяс цо ва га вы-

ка наў ча га ор га на і ар ні то ла гі. Су мес на 

ка мі сія пры мае ра шэн не аб да лей шым 

лё се жы вё лы. Ка лі яна па ра не на, то 

аказ ва ец ца не аб ход ная да па мо га, ка лі ж 

траў мы не су мя шчаль ныя з жыц цём, то 

яе пры хо дзіц ца ўсы піць, каб не траў ма-

ваць яшчэ больш.

— Ад зна чу, што мы пры ма ем ме ры 

толь кі ў эк стран ных вы пад ках. Ка лі жы-

вё ла мо жа спра віц ца са ма, то не ча па ем 

яе. У пры ро дзе ёсць свае за ка на мер-

нас ці. Так, пад час не спры яль ных умоў 

на двор'я бус лы вы кід ва юць ад но пту-

ша ня з гняз да, па коль кі ра зу ме юць, што 

пра кар міць яго не ў сі лах. Мы не каль кі 

ра зоў яго вяр та лі, але ўсё паў та ра ла-

ся па кру зе. Птуш ка не ра зу мее, ча му 

мы ўмеш ва ем ся ў яе жыц цё. І, праў да, у 

гэ тай спра ве ча ла ве ку не мес ца, — ад-

зна чы ла Тац ця на Жа ляз но ва.

Як бы сум на гэ та ні гу ча ла, але ў моц-

на па ра не най жы вё лы прак тыч на ня ма 

шан цаў вы жыць у дзі кай пры ро дзе, на-

ват ка лі ёй ака жа да па мо гу ча ла век. 

Праб ле ма ў тым, што ў Бе ла ру сі вель мі 

ма ла ўра чоў, якія спе цы я лі зу юц ца на дзі-

кіх жы вё лах. У асноў ным, ска ле ча ныя 

ка неч нас ці яны ам пу ту юць, што па збаў-

ляе жы вё лу маг чы мас ці аба ра няц ца ад 

дра пеж ні каў і са ма стой на зда бы ваць са-

бе ежу. Та му час та птуш ку без кры лаў 

або з ад ной лап кай мож на су стрэць у 

жы вых кут ках уста ноў аду ка цыі або ў 

зна ё ма га ў якас ці хат ня га га да ван ца.

— Нас час та кры ты ку юць, што мы да ём 

шмат ад сы лак да на ту раль на га ад бо ру, 

але праў да та кая, што вы ра та ваць кож-

ную жы вё лу не рэ аль на. Ка лі вы, да пус цім, 

узя лі па ра не ную птуш ку, вы ле чы лі яе, то 

яна, маг чы ма, і бу дзе ра да вац ца жыц цю 

і ра да ваць вас, але для дзі кай пры ро ды 

та кая жы вё ла па мі рае, — пад крэс ліў спе-

цы я ліст па пры ро да ахоў ных пы тан нях 

гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» Мак сім НЯ МЧЫ НАЎ.

На жаль, час та лю дзі ўпа да юць з 

ад ной край нас ці ў ін шую. Кан ку рэн-

цыю праз мер на эм па тыч на му ча ла ве ку 

скла дае ча ла век эга іс тыч ны ці прос та 

той, які не ду мае. Ня даў на ін тэр нэт ус ка-

лых ну ла на ві на пра муж чы ну, які зла віў 

вя лі ка га со ма на... сма жа на га ве раб'я. 

Гэ та ўзбу ры ла і на ват злёг ку аша ла мі ла 

пры ро да ахоў ныя ар га ні за цыі. Пы тан няў 

шмат, але га лоў нае — на вош та? Бо со ма 

ж пры ваб лі вае не мёрт вая птуш ка, а пах 

сма ле на га. З та кім жа пос пе хам мож на 

бы ло б вы ка рыс таць асма ле ны ля мец.

— Сма жыць жы во га ве раб'я — гэ та 

жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі, што 

не за кон на і не да пу шчаль на. Жах лі ва, што 

лю дзі на та кое здоль ныя, ды яшчэ і з ней-

кай хваль бой пра гэ та рас каз ва юць, — 

пад крэс лі ла Тац ця на Жа ляз но ва. — Ня-

гле дзя чы на тое, што ве ра бей — птуш ка, 

якую мож на без да зво лу за бі раць з дзі ка га 

ася род дзя, ёй усё роў на не аб ход на за бяс-

пе чыць на леж ны до гляд. І ад каз насць за 

та кі ўчы нак ні хто не ад мя няў. У нас ёсць 

Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн нях, дзе дак лад на пра пі са на, за што і 

якое па ка ран не па гра жае. Штра фы вя лі кія 

(ад 10 да 50 ба за вых ве лі чынь у за леж нас-

ці ад ві ду — для фі зіч ных асоб).

Ды і па няц це «ча ла веч насць» яшчэ 

ні хто не ад мя няў.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА



Эка лагіч ны склад нікЭка лагіч ны склад нік  

«Птуш ка не ра зу мее, 
ча му мы ўмеш ва ем ся 

ў яе жыц цё»
Як па во дзіць ся бе з подлеткамі і параненымі звярамі

Ана толь ЦЭЙ КА: 

«Усе за ці каў ле ны «Усе за ці каў ле ны 
ў бяс пе цы стан цыі»ў бяс пе цы стан цыі»

Ін фа цэнтр Бе лА ЭС не мае сак рэ таў 
ад мяс цо ва га на сель ніц тва і за меж ні каў

У све це жы вёлУ све це жы вёл  


