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ТЭ РА СЫ 
СУ ПРАЦЬ АПОЎ ЗНЯЎ

Снеж най зі мой у гэ тыя мяс ці ны 

пры яз джа юць пры хіль ні кі зда ро-

ва га ла ду жыц ця, каб пра ка ціц ца 

з гор на лы жах і цю бін гах. Ле там 

да рос лыя ра зам з дзець мі з за да-

валь нен нем асвой ва юць эка ла гіч-

ную сцеж ку — са праў ды ўні каль-

нае мес ца, дзе да гэ туль рас туць 

вель мі рэд кія ві ды рас лін. Ін фар-

ма цыя пра іх — на дэ ман стра цый-

ных шчы тах уз доўж усёй сцеж кі.

Усё вы гля дае вель мі на ту раль-

на, і скла да на зда га дац ца, што 

яшчэ не каль кі дзя сят каў га доў та-

му тут бы ла зу сім ін шая кар ці на. 

Го лыя яры ўвесь час аб сы па лі ся 

і ства ра лі сур' ёз ную не бяс пе ку. 

Схі лы спе цы яль на ўма цоў ва лі 

для пра ду хі лен ня апоў зняў. Ідэю 

ства раць тут тэ ра сы і са дзіць на 

іх дрэ вы ў 1972 го дзе пра па на ваў 

і ажыц ця віў за слу жа ны ле са вод 

БССР Ры гор Бон дар, які на пра-

ця гу 20 га доў уз на чаль ваў Ма зыр-

скі ляс гас.

БУ КА ВЫ ГАЙ
Ся род бя роз, ліп, клё наў, асін 

і ін шых тра ды цый ных для Па лес-

ся па род дрэў мож на ад ра зу не 

за ўва жыць не звы чай ныя. Але ж 

эк скур сію па ярах пра во дзіць ды-

рэк тар Ма зыр ска га во пыт на га 

ляс га са Анд рэй Ма рач коў скі, і ён 

з го на рам па каз вае ўні каль ны для 

Бе ла ру сі бу ка вы гай, які з та кой 

лю боўю па са дзіў яго па пя рэд нік 

Ры гор Елі се е віч Бон дар амаль 

паў ста год дзя та му. Бук доб ра пры-

жыў ся на ма зыр скіх кру тых схі лах, 

за ма ца ваў іх сва і мі ка ра ня мі. А два 

дрэ вы так пра цяг ва лі га лі ны ад но 

да ад на го, што зрас лі ся быц цам 

веч ным ка хан нем.

Не вы пад ко ва, што зу сім ня даў-

на гэ та му ма ляў ні ча му мес цу пры-

сво і лі імя ства раль ні ка. І на ват па-

мят ны ка мень уста на ві лі, каб тыя, 

хто на ра дзіў ся ку ды паз ней, ме лі 

ві да воч ны прык лад са ма ад да на га 

слу жэн ня сва ёй спра ве.

— У нас шэсць школь ных ляс-

ніц тваў, — га во рыць Анд рэй Ма-

рач коў скі. — Мы пад лет каў ак тыў-

на пры цяг ва ем для па сад кі ле су. 

Та кім чы нам яны пры гля да юц ца да 

на шай спра вы, а мы — да іх. Час-

та пра во дзім эк скур сіі для дзя цей 

па эка ла гіч най сцеж цы ў пры ро-

да ахоў най зо не. Да ле су трэ ба ж 

ста віц ца з усёй ду шой. Та му мы 

шу ка ем і зна хо дзім тую мо ладзь, 

якая па-са праўд на му за ці каў ле на 

ў пра цы. Каб спра ва та кіх ве тэ-

ра наў, як Ры гор Бон дар, знай шла 

пра цяг у но вых па ка лен нях ле са-

во даў.

ЭЛІТ НЫЯ ЎМО ВЫ 
ДЛЯ ДУБ КОЎ

Дрэ ва да пра мыс ло вай спе-

лас ці рас це дзесь ці 80 га доў. 

Гэ та а зна чае, што па са джа ныя 

ця пер хвой кі ці дуб кі да рос лы мі і 

ма гут ны мі па ба чаць толь кі ўну кі і 

праў ну кі тых, хто іх са дзіў. Сён ня 

іго лач кі бу ду чых хвой-ве лі ка наў 

ледзь тыр чаць з-пад сне гу ў спе-

цы яль ным пі том ні ку Ма зыр ска га 

ляс га са. Для іх тут ство ра ны най-

леп шыя ўмо вы.

Каб вы рас ціць зда ро вую і пры го-

жую рас лі ну, ста ран на і скру пу лёз-

на ад бі ра ец ца па са дач ны ма тэ ры-

ял, рас каз вае на чаль нік па ста ян-

на га ляс но га пі том ні ка Ма зыр ска га 

ляс га са На дзея Гад леў ская:

— На тэ ры то рыі ба зіс на га ляс-

но га пі том ні ка, тэ ры то рыя яко га 

больш за 18 га, па бу да ва на пяць 

цяп ліц, у якіх ство ра ны ўсе не аб-

ход ныя ўмо вы для пра рас тан ня на-

сен ня. Мы вы рошч ва ем па са дач ны 

ма тэ ры ял з за кры тай ка ра нё вай 

сіс тэ май. Та кі кі ру нак но вы і перс-

пек тыў ны ў ле са ад наў лен ні. Вы ся-

ван не пра во дзіц ца на спе цы яль най 

лі ніі, дзе ў аў та ма ты за ва ным рэ-

жы ме пад рых тоў ва ец ца суб страт: 

су месь тор фу і мі не раль ных да дат-

каў. Ка се ты на паў ня юц ца суб стра-

там, і на сен не трап ляе па ад ным 

у кож ную ячэй ку. У перс пек ты ве 

ў нас бу дзе план та цыя з ге не тыч-

на пра ве ра на га ма тэ ры я лу. Прак-

тыч на пя тая част ка ляс ных куль-

тур ства ра ец ца та кім па са дач ным 

ма тэ ры я лам. Ад нак на ша мэ та — 

мак сі маль нае ства рэн не ля соў 

куль ту ра мі з за кры тай ка ра нё вай 

сіс тэ май, як гэ та ро біц ца ва ўсім 

цы ві лі за ва ным све це.

У хут кім ча се ў пі том ні ку бу-

дуць аб ста ля ва ны пля цоў кі да-

рошч ван ня з аў та ма ты за ва ным 

па лі ван нем і сіс тэ май пад кор маў. 

Пла ну ец ца, што да 2020 го да 

пло шча ляс ных куль тур, ство-

ра ных та кім па са дач ным ма тэ-

ры я лам, на Ма зыр шчы не бу дзе 

скла даць 30 %. Тут лі чаць, што 

пі том нік па ві нен не толь кі за бяс-

печ ваць па трэ бы ўлас на га ляс га-

са ў па са дач ным ма тэ ры я ле, але і 

аказ ваць да па мо гу ў за бес пя чэн-

ні ім ін шых і пры гэ тым пры но сіць 

пры бы так.

КА РЭЛЬ СКАЯ БЯ РО ЗА 
Ў ДЭНД РА СА ДЗЕ

Да рэ чы, ма зыр скія ле са во ды 

не цу ра юц ца экс пе ры мен таў. На-

прык лад, ёсць па сад кі ка рэль скай 

бя ро зы, якая мае ні з чым не па-

раў наль ную ўні каль ную мар му ро-

вую тэкс ту ру і ад но сіц ца да экс-

клю зіў ных да ра гіх ма тэ ры я лаў. 

Ёсць больш за 30 ві даў туі за ход-

няй і больш за 20 раз на від нас цяў 

яд лоў ца. За кла лі план та цыю пла-

до ва га са ду. Да дат ко ва вы рошч-

ва юць дэ ка ра тыў ныя, ягад ныя 

рас лі ны, якія з за да валь нен нем 

куп ляе на сель ніц тва. План та цыя 

ве шан кі ка ра леў скай ужо пры нес-

ла пер шы ўра джай. На па ды хо-

дзе аме ры кан скія жу ра ві ны і бу я-

кі. Апош нім ча сам 

па ча лі зай мац ца 

в ы  р о ш ч  в а н  н е м 

клум ба вых кве так, 

якія вяс ной рэа лі-

зоў ва юць ар га ні-

за цы ям і на сель-

ніц тву — больш 

за 100 раз на від-

нас цяў. Да та го ж 

Ма зыр скі во пыт-

ны ляс гас плён на 

су пра цоў ні чае з 

Ін сты ту там ле су 

НАН Бе ла ру сі.

У Ма зыр скім 

ляс га се 11 ляс ніц-

тваў. І пры кож ным 

ство ра ны свой не-

вя ліч кі дэнд ра сад. 

Мне да вя ло ся па-

ба чыць та кі на тэ ры то рыі Сла бад-

ско га во пыт на га ляс ніц тва. Праз 

аку рат ную драў ля ную ага ро джу 

бач ны яго ланд шафт ны ды зайн. 

Для мяс цо вых жы ха роў гэ та прык-

лад: як з да па мо гай рас лін упа рад-

ка ваць і свой двор. Сы дзе снег — 

і пры га жосць дэнд ра са ду бу дзе 

яшчэ больш за ўваж ная. Да рэ чы, 

тут вы са джа ны ўсе асноў ныя па-

ро ды дрэў, якія рас туць на ад па-

вед най тэ ры то рыі.

ЛЯСНІЦТВЫ 
НА ЕЎРАПЕЙСКІ ЎЗОР

Да рэ чы, па мяш кан не Сла бад-

ско га ляс ніц тва так са ма вар тае 

ўва гі. У бу дын ку, які звон ку не вы-

гля дае за над та вя лі кім, ство ра ны 

ўсе ўмо вы не толь кі для пра цы, 

але і для ад па чын ку су пра цоў ні-

каў, чыю што дзён ную ра бо ту ні як 

нель га на зваць лёг кай і чыс тай. 

Пры тым, што ў па мяш кан ні ні чо-

га ліш ня га: прос та, зруч на, цёп ла, 

утуль на. Сю ды вяр та юц ца пас ля 

ра бо ты ў ле се і май стры, і лес ні кі, і 

валь шчы кі, і трак та рыс ты... Пяць з 

адзі нац ца ці ляс ніц тваў Ма зыр ска-

га ляс га са сён ня на бы лі су час ны 

вы гляд еў ра пей ска га ўзроў ню.

— У ас тат ніх шас ці хут ка бу дзе 

не горш, — за пэў ні вае ды рэк тар 

ляс га са Анд рэй Ма рач коў скі. — 

Якія ўмо вы ство рыш для лю дзей, 

так яны і пра ца ваць бу дуць. Важ-

на ж даць лю дзям маг чы масць не 

атрым лі ваць за ро бак, а за раб-

ляць яго — та ды ні я кіх пы тан няў 

не бу дзе.

АЎ ТА МА ТЫ ЗА ЦЫЯ 
АБ ЛЯГ ЧАЕ ПРА ЦУ

На Сла бад скім аб' яд на ным 

май стар скім участ ку па пе ра-

пра цоў цы драў ні ны так і ад бы-

ва ец ца. Но вая аў та ма ты за ва-

ная лі нія ў дзве зме ны пра цуе 

на вы твор час ці пі ла валь ных 

за га то вак. Тут жа — комп лекс 

Ды рэк тар дзяр жаў най во пыт най 
ле са гас па дар чай уста но вы 
«Ма зыр скі во пыт ны ляс гас» 
Анд рэй МА РАЧ КОЎ СКІ:

ГРО ШЫ 

На тэ ры то рыі Ма зыр ска га ляс га са — два дзяр-
жаў ныя ланд шафт ныя за каз ні кі — «Ма зыр скія 
яры» і «Стрэль скі», а так са ма шэсць пом ні каў 
пры ро ды і вод на-ба лот ны за каз нік мяс цо ва га 
зна чэн ня. Тут су стра ка юц ца дзі кія жы вё лы, за не-
се ныя ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі: бар сук, чор ны 
бу сел, шэ ры жу ра вель, пу гач і ба лот ная ча ра па ха.

У ме жах бія ла гіч ных мер 
ба раць бы са шкод ні ка мі ле-
су Ма зыр скі ляс гас ства рае 
штуч нае жыл лё для пту шак. 
Сё ле та ў ля сах ра ё на з'я віц ца 
яшчэ 500 до мі каў для шпа коў 
і сі ніц.

Для та го каб зра зу мець, ча му 
Ма зыр шчы ну на зы ва юць «бе ла рус кай 
Швей ца ры яй», трэ ба аба вяз ко ва 
на ве даць за каз нік, які зна хо дзіц ца 
зу сім по бач з ра ён ным цэнт рам. 

«Ма зыр скія яры» — не ме та фа ра, а яго 
наз ва. Прый дзец ца не раз спус кац ца 
і па ды мац ца па кру тых схі лах, але яно 
та го вар та. Да та го ж — усё зруч на, 
бо доб ра ўпа рад ка ва на.

Мазыране любяць адпачываць 
у заказніку «Мазырскія яры».

Будынак 
Крынічанскага лясніцтва.

Тут пачынаецца 
жыццё маладых хвоек.

Памятны знак 
у гонар заслужанага 
лесавода БССР 
Рыгора БОНДАРА.

Начальнік пастаяннага ляснога пітомніка 
Мазырскага лясгаса Надзея ГАДЛЕЎСКАЯ 
і галоўны ляснічы Мазырскага лясгаса 
Мікалай ШАРЫГА.

Падрастаюць дубкі 
ў лясным пітомніку.


