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«Рас лі ны-агрэ са ры. Ін ва зій ныя ві ды на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі» — так на зы ва ец ца на ву ко ва-па пу ляр нае вы дан не, 
скла дзе нае спе цы я ліс та мі ла ба ра то рыі фло ры і сіс тэ-
ма ты кі рас лін Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі 
імя В. Ф. Куп рэ ві ча НАН Бе-
ла ру сі, што сё ле та ўба чы ла 
свет. Га лоў ная яго мэ та — 
па зна ё міць чы та чоў з чу жа-
род ны мі ві да мі рас лін, якія 
ак тыў на раз мна жа юц ца 
і шко дзяць ча ла ве ку і бія-
ла гіч най раз на стай нас ці, 
а так са ма пад ка заць ме та-
ды ба раць бы з агрэ са ра мі.

— Кні га за ся родж вае ўва гу 
на тым, што ра зам з аба ры ген-
ны мі, ка рыс ны мі і ці ка вы мі рас-
лі на мі ёсць ін шыя дрэ вы і хмыз-
ня кі, на вы гляд ста ноў чыя, але 
яны ха ва юць роз ныя праб ле мы для на сель ніц тва, эка но мі кі 
кра і ны, — рас ка заў кі раў нік ла ба ра то рыі, док тар бія ла гіч ных 
на вук, пра фе сар Вік тар ПАР ФЁ НАЎ. Так, з доб ры мі на ме ра мі 
ў сель скай гас па дар цы па чы на лі вы ка рыс тоў ваць бар шчэў нік 
Са сноў ска га. Але вар та бы ло рас лі не вый сці з-пад кант ро лю, 
як яна па ча ла ак тыў на рас паў сюдж вац ца і транс фар ма ваць 
мяс цо вую пры ро ду.

Праб ле ма агрэ сіў ных чу жа род ных (ін ва зій ных) ві даў рас лін 
у на ву ко вым све це не но вая. Але ка лі бі ё ла гі ве да юць пра зя-
лё ных пры шэль цаў да во лі шмат, то мно гія звы чай ныя лю дзі, 
якія час цей за ўсё і «да па ма га юць» ім зай маць усё боль шыя 
тэ ры то рыі, па куль на ват не зда гад ва юц ца пра цём ны бок мно-
гіх рас лін, на прык лад та кіх пры го жых кве так, як баль за мін ці 
вір гін ская аст ра.

Каб вы пра віць гэ ту сі ту а цыю, ву чо ныя вы бра лі ка ля 50 ві даў 
ін ва зій ных рас лін, якія най больш агрэ сіў на па вод зяць ся бе ў 
на шай кра і не, зра бі лі іх апі сан не, ад зна чы лі фак та ры па гро зы, 
а так са ма да лі кан крэт ныя рэ ка мен да цыі па аб ме жа ван ні коль-
кас ці і зні шчэн ні. Па знаць чу жын цаў мож на і па фо та здым ках, 
якія бы лі зроб ле ныя аў та ра мі пад час на ву ко вых ка ман дзі ро вак 
па Бе ла ру сі.

— Ін ва зій ныя рас лі ны — агрэ са ры не толь кі ў ад но сі нах да 
ча ла ве ка, але і да ін шых рас лін, — ад зна чыў адзін з аў та раў 
кні гі, стар шы на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі фло ры 
і сіс тэ ма ты кі рас лін Ар кадзь СКУ РА ТО ВІЧ. — Яны кар ды-
наль на змя ня юць тое ася род дзе, ку ды трап ля юць. На прык лад, 
ка лі баль за мін драб нак вет ка вы па ся ля ец ца ў ле се, там больш 
не ўба чыць гры боў ці ягад — та кім шчыль ным ды ва ном ён 
раз рас та ец ца.

Якія ж зя лё ныя во ра гі рас туць по бач з на мі? У спіс тра пі лі не 
толь кі ўжо вя до мыя бар шчэў нік Са сноў ска га, су мнік ка над скі і 
эхі на цыс ціс шы па ва ты. Гэ та і клён аме ры кан скі, які пры вы сеч цы 
мо жа пус каць 10—15 па раст каў з ад на го ства ла; дуб паў ноч ны 
ці чыр во ны — хут ка рос лая па ро да, якая вы цяс няе аба ры ген-
ны від дуб звы чай ны; ра бі нія псеў да ака цыя (бе лая ака цыя), 
якая ўтва рае цэ лыя ля сы на поўд ні кра і ны; лу бін мна га ліс ты, 
та пі нам бур, чыр во ная і чор ная бу зі на, дзя во чы ві на град, аб ля-
пі ха кру шы на па доб ная і ін шыя прад стаў ні кі гру пы ка ран цін ных 
рас лін і пус та зел ля.

Зра зу ме ла, не трэ ба ад ра зу кі дац ца зні шчаць усіх «аку пан-
таў», што рас туць на пры ся дзіб ных участ ках. Ву чо ныя пад крэс-
лі ва юць — мно гія з гэ тых рас лін ма юць пра ва на іс на ван не ў 
куль ту ры, але пры ўмо вах па ста ян на га кант ро лю з бо ку лю дзей 
за іх коль кас цю і пра віль най уты лі за цыі. Так, рэшт кі ін ва зій ных 
рас лін нель га вы кі даць ка ля ле су ці на пуст ках — апы нуў шы ся 
ў на ту раль ных умо вах, чу жын цы здоль ныя хут ка раз рас тац ца. 
А пла ды не ка то рых з іх, на прык лад чор най бу зі ны ці ір гі ка ла сіс-
тай, па жа да на збі раць з рас лі ны цал кам, каб птуш кі не раз нес лі 
на сен не па ва ко лі цах.

Толь кі гас па дар лі вы па ды ход — ува га да та го, што рас це 
ка ля до ма, на ўскра і нах вё сак, уз доўж да рог, па ста ян ная апра-
цоў ка і за ся ван не шмат га до вы мі тра ва мі зям лі, што па куль не 
вы ка рыс тоў ва ец ца, пра пол ка квет ні каў і ага ро даў — да па мо жа 
змен шыць па гро зу ад агрэ са раў для пры ро ды і ча ла ве ка.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА. kоlаsаvа@zvіаzdа.bу



У све це рас лінУ све це рас лін  

Спы ніць 
ба та ніч ную 
ды вер сію
У но вай кні зе ву чо ныя рас ка за лі, 
якія па гро зы ня се рас паў сюдж ван не 
па тэ ры то рыі кра і ны рас лін-пры шэль цаў

(Заканчэнне. 
Пачатак на 7-й стар.)

— Пад пі са ны па між 
Бе ла рус сю і Поль шчай 
ме ма ран дум аб ад наў-
лен ні вод на га шля ху 
Е-40 вы клі каў у эко-
ла гаў і гра мад скас ці, 
мяк ка ка жу чы, не ад-
на знач ную рэ ак цыю. 
А якая ва ша па зі цыя 
па гэ тым пы тан ні?

— Па зі цыя мі ніс-
тэр ства та кая: ра бо ты 
па він ны ажыц цяў ляц-
ца пас ля пра вя дзен ня 
ацэн кі ўздзе ян ня на на-
ва коль нае ася род дзе, 
на пад ста ве пра ект най 
да ку мен та цыі, якая ра-
зам са спра ва зда чай аб 
ацэн цы ўздзе ян ня на 
на ва коль нае ася род дзе ва 
ўста ноў ле ным па рад ку па-
він на быць прад стаў ле на 
на дзяр жаў ную эка ла гіч ную 
экс пер ты зу. Мы зы хо дзім з 
та го, што за кон «Аб асаб-
лі ва ахоў ных пры род ных 
тэ ры то ры ях» за ба ра няе 
ажыц цяў лен не дзей нас ці, 
у вы ні ку якой аказ ва ец ца 
аль бо мо жа быць ака за на 
шкод нае ўздзе ян не на пры-
род ныя комп лек сы і (або) 
та кія тэ ры то рыі. Так са ма 
на тэ ры то рыі на цы я наль-
на га пар ку за ба ра ня ец ца 
дзей насць, якая вя дзе да 
змя нен ня гід ра ла гіч на га 
рэ жы му.

Уліч ва ю чы, што пра ект 
мо жа мець транс гра ніч нае 
ўздзе ян не, не аб ход на пра-
ду гле дзець вы ка нан не ўсіх 
па ла жэн няў Кан вен цыі аб 
АУНА ў транс гра ніч ным кан-
тэкс це.

— Мі ніс тэр ства ак тыў на 
пра соў вае ідэі па пе ра хо-
дзе да «зя лё най» эка но мі кі. 
Якія з іх ужо па спя хо ва 
рэа лі зу юц ца?

— У кра і не пры ня ты шэ-
раг да ку мен таў, на кі ра ва-
ных на раз віц цё «зя лё най» 
эка но мі кі. Па ра лель на, пры 
ўдзе ле між на род ных парт-
нё раў, рэа лі зу юц ца ме ра-
пры ем ствы па эка ла гі за цыі 
асоб ных тэ ры то рый, вы-
твор час цяў на пры кла дзе 
23 пі лот ных іні цы я тыў, якія 
рас паў сюдж ва юц ца на ўсе 
рэ гі ё ны. Сён ня мож на ка-
заць пра ста ноў чыя вы ні кі, 
да сяг ну тыя ў рам ках рэа лі-
за цыі гэ тых пра ек таў.

На прык лад, у Ба ры са ве 

на УП «Па пя ро вая фаб ры-

ка» Дзярж зна ка ўста ноў ле-

на пер шая пар тыя аб ста ля-

ван ня для лі ніі вы твор час ці 

офіс най па пе ры з дру гас-

ных рэ сур саў. На прад-

пры ем стве «Ка му наль нік» 

па стаў ле ны комп лекс аб-

ста ля ван ня для драб нен ня 

драў ня ных ад хо даў у бія-

па лі ва для вы ка ры стан ня 

ў ка цель ні. У Жыт ка ві чы-

хім сэр ві се ўста ноў ле на 

аб ста ля ван не па транс-

пар ці роў цы і пе ра груз цы 

са пра пе лю, што да зво ліць 

ад крыць вы твор часць вы-

со ка эфек тыў ных ар га ніч-

ных угна ен няў. За вер ша на 

ма дэр ні за цыя вы твор час ці 

ла каль ных ачы шчаль ных 

збу да ван няў ва Уз дзен скім 

ра ё не.

Асаб лі ва пад крэс лю, што 
ў вы ні ку рэа лі за цыі 16 іні-
цы я тыў гра мад скіх ар га ні-
за цый ство ра на 50 но вых 
пра цоў ных мес цаў, 270 ча-
ла век атры ма лі да дат ко вае 
пра ца ўлад ка ван не.

Но вым на прам кам, які 
мы пад трым лі ва ем, з'яў ля-
ец ца раз віц цё «зя лё ных» 
устой лі вых га ра доў. Так, 
у Брэс це бу дзе ўка ра нё на 
кан цэп цыя «Сім бія-Сі ці», 

якая пра ду гледж вае ства-

рэн не ра зум на га, эка ла гіч-

на і эка на міч на, са цы яль на 

ад каз на га го ра да. Ад зна чу і 

пра ект «Пад трым ка зя лё на-

га го ра да бу даў ніц тва ў ма-

лых і ся рэд ніх га ра дах Бе ла-

ру сі (Зя лё ныя га ра ды)». Ён 

ажыц цяў ля ец ца ў По лац ку, 

На ва по лац ку і На ва груд ку.

— Між на род ныя струк-

ту ры і бе ла рус кія гра мад-

скія ар га ні за цыі ажыц цяў-

ля юць ня ма ла пра ек таў, 

на кі ра ва ных на эка ла гіч-

ную аду ка цыю дзя цей. 

Ці ёсць у Мі ніс тэр ства 

пла ны па ак ты ві за цыі ра-

бо ты, раз віц ці раз на стай-

нас ці фор маў вы ха ван ня ў 

пад рас та ю ча га па ка лен ня 

пры яз на га стаў лен ня да 

пры ро ды?

— Без умоў на, мы ўдзяч-

ныя на шым парт нё рам за 

тую ра бо ту, якую яны пра-

вод зяць. Дзе ці сён ня да-

стат ко ва эру дзі ра ва ныя 

ў пы тан нях эка ло гіі. Мы 
ба чым сва ёй асноў най за-
да чай пры цяг нен не школь-
ні каў, сту дэн таў ды і ўся го 
на сель ніц тва да на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі. Пе ра ка-
на ны, што пас ля ўдзе лу ў 
ак цыі «Зро бім!» ча ла век 
не бу дзе вы кід ваць смец-
це ка ля ва да ёма ці ў ле се. 
Та му ўсіх за клі каю ак тыў на 
ўдзель ні чаць у доб ра ўпа-
рад ка ван ні тэ ры то рый. Мы 
гэ та ро бім не для ка гось-
ці, а для ся бе, бо пры ем на 
зна хо дзіц ца там, дзе чыс та 
і кам форт на.

— Ня даў на вы су стра-
ка лі ся з ка ле га мі з дзяр-

жаў-удзель ніц СНД. Бы ло 
пад пі са на між ура да вае 
Па гад нен не па між Бе ла-
рус сю і Ра сі яй аб ства рэн-
ні транс гра ніч най ААПТ 
«За па вед нае Па азер'е».

— У склад «За па вед-
на га Па азер'я» ўвай шлі з 
бе ла рус ка га бо ку за каз ні-
кі «Асвей скі» і «Чыр во ны 
Бор», з ра сій ска га — на-
цы я наль ны парк «Се беж-

скі». Ха чу ад зна чыць, што 

на шы за каз ні кі з'яў ля юц ца 

бія сфер ны мі рэ зер ва та-

мі — мес ца мі, дзе ахоў ва-

юц ца ўчаст кі ма ла па ру ша-

ных эка сіс тэм з рэд кі мі і 

зні ка ю чы мі ві да мі жы вёл і 

рас лін. Ця пер і ра сій скі бок 

рас пра цоў вае на ву ко вае 

аб грун та ван не аб вя шчэн ня 

«Се беж ска га» бія сфер ным 

рэ зер ва там. У перс пек ты-

ве гэ та да зво ліць пад рых-

та ваць і па даць на мі на цый-

ную за яў ку для ўклю чэн ня 

транс гра ніч най тэ ры то рыі 

«За па вед нае Па азер'е» ў 

Су свет ную сет ку бія сфер-

ных рэ зер ва таў ЮНЕС КА. 

Гэ та бу дзе пер шая для Бе-

ла ру сі і Ра сіі ахоў ная пры-

род ная тэ ры то рыя та ко га 

вы со ка га між на род на га 

ста ту су.

Да рэ чы, ва ўсім све це 
толь кі 16 та кіх транс гра ніч-
ных бія сфер ных рэ зер ва-
таў. Ся род іх і Бе ла веж ская 
пу шча — у Бе ла ру сі з Поль-
шчай, Вя лі кі Ал тай — у Ра сіі 
з Ка зах ста нам.

— Ці пла ну ец ца рэ ар-
га ні за цыя мі ніс тэр ства 
і пад па рад ка ва ных яму 
ўста ноў?

— Сё ле та пра ве дзе на 
ап ты мі за цыя цэнт раль на-
га апа ра та Мінп ры ро ды і 
яго тэ ры та ры яль ных ор га-
наў, та кім чы нам з 1 ве рас-
ня ска ра ці ла ся коль касць 

дзяр жаў ных слу жа чых у 
на шай сіс тэ ме. Так са ма 
з ка тэ го рыі дзярж слу жа-
чых вы клю ча ны тэх ніч-
ныя ра бот ні кі.

У лі пе ні за вер ша на 
рэ ар га ні за цыя Бел гід ра-
ме та шля хам да лу чэн ня 
да яго аб лас ных цэнт раў, 
што да ло маг чы масць 
па вы сіць эфек тыў насць 
кі ра ван ня гэ тай служ бай. 
За раз пры ма юц ца ме ры 
па па вы шэн ні якас ці ра бо-
ты Бел гід ра ме та ў част цы 
праг на за ван ня на двор'я. 
Тэ ры то рыя кра і ны не цал-
кам па кры та ме тэа стан-
цы я мі, што, на ту раль на, 
па гар шае вы нік праг на-
за ван ня. Вы зна чыў шы 
кан крэт ныя пунк ты, мы 

пла ну ем ства рыць ка ля 20 
но вых аў та ма тыч ных ме тэа-
стан цый. Не менш за 30% 
ме тэа стан цый, якія сёння 
дзейнічаюць, ма юць па трэ-
бу ў ма дэр ні за цыі.

Акра мя та го, Мінп ры ро-
ды імк нец ца су мес на з прад-
стаў ні ка мі на ву кі, сфе ры 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
ука ра ніць су час ныя іна ва-
цый ныя рас пра цоў кі. Бес-
пі лот ні кі, квад ра коп та ры, 
фо та- і ві дэа паст кі мо гуць 
за мя ніць не каль кі ча ла век 
«у по лі». Кан чат ко вая мэ та 
рэ ар га ні за цыі — най больш 
эфек тыў нае раз мер ка ван-
не на яў ных ма тэ ры яль ных 
і кад ра вых рэ сур саў.

— Анд рэй Паў ла віч, у вас 
рэ пу та цыя моц на га гас па-
дар ні ка і эка на міс та. Ці не 
азна чае гэ та, што і да пры-
ро ды вы бу дзе це ста віц ца 
вель мі ра цы я наль на?

— Пры зна ча ю чы мя не 
на па са ду, Прэ зі дэнт Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на га даў 
аб сва ім над звы чай па важ-
лі вым стаў лен ні да пры ро ды. 
Ду маю, ме на ві та так кож ны 
ча ла век па ві нен ста віц ца да 
яе. Якім бы эфек тыў ным 
ні бы ло мі ніс тэр ства, без 
пад трым кі на сель ніц тва, кі-
раў ні коў прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый не атры ма ец-
ца збе раг чы і пры мно жыць 
на шы пры род ныя ба гац ці. 
Без умоў на, кі ра ваць пры-
род ны мі рэ сур са мі трэ ба 
ра цы я наль на, ра зу ме ю чы, 
што яны не бяз меж ныя. Ад-
нак пры ўсім праг ма тыз ме 
я лі чу, што лю боў да пры-
ро ды, род най зям лі — гэ та 
аба вяз ко вы склад нік ха рак-
та рыс ты кі мі ніст ра пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
уаnоvskауа@zvіаzdа.bу

ПРАГ МА ТЫЗМ НЕ МОЖА БЫЦЬ ПРАГ МА ТЫЗМ НЕ МОЖА БЫЦЬ 
БЕЗ ЛЮ БОВІБЕЗ ЛЮ БОВІ

Аст ра вір гін ская.
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