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У жнiў нi ды ве рас нi па лу гах i ўзгор-

ках, на ўскрай ках ля соў ды па вяс ко-

вых па лi са дах зi ха цяць зо ла там су-

квец цi су мнi ку ка над ска га. У гэ тую 

па ру ён най больш пры кмет ны. Ад нак 

яшчэ да лё ка не ўсе ве да юць, што за 

пры ваб ным дэ ка ра тыў ным вы гля дам 

кры ец ца вя лi кая шко да чу жа род на-

га «за ва ёў нi ка» для на шай пры ро ды. 

Су мнiк хут ка рас паў сюдж ва ец ца, бо 

яго не ядуць мяс цо выя жы вё лы i не 

ча па юць па ра зi ты. Ён вы дзя ляе iн гi-

бi та ры — рэ чы вы, якiя пры гня та юць 

рост на ва коль ных рас лiн. Так знi кае 

бiя раз на стай насць. На за хоп ле ных 

су мнi кам тэ ры то ры ях не маг чы ма па-

свiць свой скiх жы вёл, знi кае хар чо-

вая ба за i для дзi кiх звя роў, пту шак, 

на ся ко мых.

Кож ны эк зэмп ляр су мнi ку мо жа даць 

да 100 ты сяч ся мян, iх ус хо джасць да ся гае 

95 %. Та му вель мi важ на знi шчаць гэ ты iн ва-

зiй ны вiд ме на вi та ця пер, у фа зе цвi цен ня.

— Са мы дзейс ны i эка ла гiч ны ме тад 

ба раць бы з су мнi кам — ка шэн не, — ка-

жа кi раў нiк сек та ра ка даст ру рас лiн на-

га све ту Iн сты ту та экс пе ры мен таль най 

ба та нi кi iмя В. Ф. Куп рэ вi ча НАН Бе ла-

ру сi, кан ды дат бiя ла гiч ных на ук Алег 

МАС ЛОЎ СКI. — Ка над скi iн тра ду цэнт з 

цяж кас цю ад рас тае на но ва, i за два га-

ды рэ гу ляр на га ка шэн ня мож на цал кам ад 

яго па зба вiц ца. Ад нак май це на ўва зе: ка лi 

не пры браць су квец цi, зрэ за ныя ў поз няй 

фа зе цвi цен ня, яны здоль ныя да спець пры 

сол неч ным на двор'i, i на сен не зноў тра-

пiць у гле бу. Та му не аб ход на ўты лi за ваць 

сцяб лi ны з квет ка мi. Спе лы су мнiк з пу хам 

кштал ту дзьму хаў цо ва га не бяс печ ны яшчэ 

i тым, што лёг ка ўзга ра ец ца i мо жа стаць 

пры чы най па жа раў. Так са ма ён з'яў ля ец ца 

моц ным алер ге нам.

Ба раць ба з iн ва зiй ны мi вi да мi рас лiн вя-

дзец ца на дзяр жаў ным уз роў нi. Па ўсёй кра i -

не пло шча, на якой рас це су мнiк ка над скi,

скла дае 2877,3 гек та ра. Сё ле та ў пе ры яд 

з кра са вi ка да 15 жнiў ня ў Брэсц кай воб-

лас цi апра ца ва на ад су мнi ку 70,86 гек та ра 

тэ ры то рыi, у Вi цеб скай — 599,45 гек та ра, 

у Го мель скай — 29,41 гек та ра, у Гро дзен-

скай — 1560,24 гек та ра, у Ма гi лёў скай — 

303,07 гек та ра, у Мiн скай — 1246,66 гек та ра, 

у са мiм Мiн ску — 212,73 гек та ра. Уся го па 

кра i не за ча ты ры з па ло вай ме ся цы — больш 

за 4000 гек та раў. Не ка то рыя тэ ры то рыi апра-

цоў ва лi шмат ра зо ва, ад сюль i та кая лiч ба.

— У ад па вед нас цi з ар ты ку лам 9 За-

ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб рас лiн ным 

све це» кож ны ўлас нiк тэ ры то рыi му сiць не 

да пус каць рас паў сюдж ван ня iн ва зiй ных вi-

даў, — на гад вае на чаль нiк упраў лен ня бiя-

ла гiч най i ланд шафт най раз на стай нас цi 

Мiнп ры ро ды Мi ка лай СВI ДЗIН СКI. — Важ-

 на пад трым лi ваць устой лi вае пры ро да -

ка ры стан не з за ха ван нем бiя раз на стай нас цi, 

да лу чаць пус ту ю чыя зем лi да гас па дар ча га 

аба ро ту.

За не пры няц це або ня свое ча со вае пры-

няц це мер для рэ гу ля ван ня рас паў сюдж ван-

ня су мнi ку зем ле ўлас нiк бу дзе атрым лi ваць 

прад пi сан не ад тэ ры та ры яль ных ор га наў 

Мiнп ры ро ды, а ў вы пад ку яго не вы ка нан-

ня — пры цяг вац ца да ад каз нас цi згод на з 

ар ты ку лам 23.1 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый-

ных пра ва па ру шэн нях.

Па ста но вай Мiнп ры ро ды ад 16 лi пе ня 

2020 го да № 5-Т за цвер джа ны i ўво дзiц ца 

ў дзе ян не з 1 каст рыч нi ка гэ та га го да тэх-

нiч ны ко дэкс уста ноў ле най прак ты кi (ТКП) 

17.05-03-2020 (33140) «Ахо ва на ва коль на-

га ася род дзя i пры ро да ка ры стан не. Рас-

лiн ны свет. Па тра ба ван нi да пра вя дзен ня 

ра бот па аб ме жа ван нi рас паў сюдж ван ня i 

коль кас цi iн ва зiй ных рас лiн (бар шчэў нi ку 

Са сноў ска га, су мнi ку ка над ска га, эхi на цыс-

цi су ло пас це ва га i iн шых iн ва зiй ных рас лiн) 

роз ны мi ме та да мi» з пра вам да тэр мi но ва га 

пры мя нен ня.

— Кож ны жы хар на шай кра i ны, на ват 

школь нiк, мо жа паў дзель нi чаць у лiк вi да цыi 

су мнi ку ка над ска га, — упэў не ны Мi ка лай 

Свi дзiн скi. — Да вай це ра зам па ста вiм за-

слон шкод на му iн тра ду цэн ту!

Свят ла на IШЧАН КА, фо та аў та ра.

29 жнiў ня 1960 го да быў ство ра ны 

Дзяр жаў ны ка мi тэт Са ве та Мi нiст раў БССР па ахо ве пры ро ды. 

Сён ня гэ та Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

i ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Да ра гiя ка ле гi, сяб ры!

Ад усёй ду шы вiн шую 

вас з днём за сна ван ня сiс-

тэ мы ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя ў Бе ла ру сi!

З 1960 го да ў на шай 

кра i не дзей нi чае сiс тэ ма, 

га лоў ны мi за да ча мi якой 

з'яў ля юц ца ахо ва пры ро-

ды i ра цы я наль нае вы ка-

ры стан не яе рэ сур саў. Мы 

прай шлi вя лi кi шлях, каб 

на ву чыц ца тры маць ба ланс 

па мiж дзей нас цю ча ла ве ка 

i на ва коль ным ася род дзем, 

збе раг чы тое каш тоў нае ў 

бе ла рус кай пры ро дзе, што за ста ло ся нам у спад чы ну, — 

зя лё ныя ляс ныя ма сi вы i вод на-ба лот ныя ўгод дзi, рач ныя i 

азёр ныя эка сiс тэ мы, лу гi i па лi i iх на сель нi каў.

У спра ве ахо вы на ва коль на га ася род дзя ўжо шмат ча го 

ўда ло ся да сяг нуць. Бе ла русь уклю ча на ў пер шую тра цi ну 

кра iн з най леп шы мi па каз чы ка мi ў да чы нен нi да ахо вы 

пры ро ды i ў пер шую дзя сят ку ляс ных дзяр жаў Еў ро пы. 

На ша кра i на так са ма ўва хо дзiць у лiк су свет ных лi да раў 

па ад наў лен нi па ру ша ных ба лот ных эка сiс тэм. За ха ван не 

рэд кiх вi даў жы вёл i рас лiн за ста ец ца ад ным з пры яры тэ таў 

дзяр жаў най пры ро да ахоў най па лi ты кi. У нас ска ра ча юц ца 

вы кi ды ў ат мас фе ру за брудж валь ных рэ чы ваў i пар нi ко вых 

га заў. Так са ма ўдас ка наль ва ец ца сiс тэ ма абы хо джан ня з 

ад хо да мi. Па шы ра ец ца i вы ка ры стан не ад наў ляль ных кры-

нiц энер гii. Пе ра ход на «зя лё ныя» тэх на ло гii стаў важ ным 

кры тэ ры ем эфек тыў нас цi прад пры ем стваў.

Гэ тыя i iн шыя да сяг нен нi бы лi б не маг чы мыя без су-

мес ных на ма ган няў дзяр жа вы, гра мад ства i бiз не су. Та му 

вы каз ваю глы бо кую ўдзяч насць усiм, хто ста iць на вар це 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя, ка му не абы яка ва, на якой 

зям лi жыць на шым дзе цям, якiм па вет рам ды хаць, якую ва-

ду пiць. Дзя куй вам, спе цы я лiс ты сiс тэ мы ахо вы пры ро ды, 

на ву коў цы, прад стаў нi кi гра мад скас цi i бiз не су, за ва шы 

на ма ган нi па за ха ван нi i пры мна жэн нi пры род ных ба гац цяў, 

пад тры ман нi спры яль на га эка ла гiч на га ста но вi шча, па пу ля-

ры за цыi эка ла гiч на дру жа люб на га ла ду жыц ця!

Доб ра га вам зда роўя, ба дзё рас цi, ап ты мiз му i но вых 

да сяг нен няў на ка рысць пры ро дзе i лю дзям!

Анд рэй ХУ ДЫК,

мi нiстр пры род ных рэ сур саў

i ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Iн ва зiй ныя рас лi ныIн ва зiй ныя рас лi ны

Фаль шы вае зо ла та су мнi ку
Не дай це квет кам пе ра тва рыц ца ў на сен не!

Па спя хо васць лю бой гiд ра мет-

с луж бы сён ня за ле жыць ад су час-

ных тэх на ло гiй. Як з iх да па мо гай 

раз вi ва ец ца Рэс пуб лi кан скi цэнтр 

па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

i ма нi то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мiнп ры ро ды?

Праг на за ван не на двор'я — ад на з 

най скла да ней шых за дач, вы ра шэн не 

якой не маг чы ма без дак лад ных да ных 

на зем ных на зi ран няў i вы ка ры стан ня су-

час ных тэх на ло гiй. Ста ноў ча му вы нi ку 

па спры яе вы ка нан не комп лек су ме ра-

пры ем стваў па ма дэр нi за цыi, тэх нiч ным 

пе ра ўзбра ен нi i вы вя дзен нi на вы со кi 

тэх на ла гiч ны ўзро вень усiх эле мен таў 

уза е ма звя за ных сiс тэм атры ман ня 

гiд ра ме тэа ра ла гiч най iн фар ма цыi.

Для па вы шэн ня якас цi праг на за ван-

ня па год ных умоў Мi нiс тэр ствам пры-

род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя бы ла рас пра ца ва на Да рож-

ная кар та па ўдас ка на лен нi праг на за-

ван ня на двор'я на ка рот ка тэр мi но вую 

i ся рэд не тэр мi но вую перс пек ты ву на

2018—2020 га ды. Комп лекс яе ме ра-

пры ем стваў уклю чае не толь кi тэх нiч-

ныя ас пек ты (ма дэр нi за цыя i па шы рэн-

не сет кi на зi ран няў, тэх нiч нае пе ра аб-

ста ля ван не, ма дэр нi за цыя ла каль най 

вы лi чаль най сет кi), але i ра бо ту з кад-

ра вым скла дам, са спа жыў ца мi, па ляп-

шэн не iмi джу Бел гiд ра ме та i iн шае.

— Згод на з да рож най кар тай, да 

кан ца 2020 го да пла ну ец ца па вя лi-

 чыць агуль ную коль касць функ цы я ну ю -

чых ме тэа стан цый да 67 (да 2018 го -

да iх бы ло 51) праз ар га нi за цыю но вых 

пунк таў на зi ран няў з уста ноў кай на iх 

аў та ма тыч ных ме тэа ра ла гiч ных стан-

 цый (АМС) i аў та ма ты за цыi ўсiх 

дзе ю чых пунк таў 

на зi ран няў, — 

рас ка заў на-

чаль нiк служ-

бы ме тэа ра ла-

гiч ных пра гно-

заў Аляк сандр 

БЯ ГАН СКI. — 

Ле тась на бы ты i ўста ноў ле ны дзе вяць 

АМС на дзе ю чых пунк тах на зi ран няў у 

Вы со кiм, На ва груд ку, Ор шы, Шар каў-

шчы не, Дра гi чы не, Жыт ка вi чах, Лын-

ту пах, аг ра га рад ку Па лес кi (Лу нi нец кi 

ра ён) i Брас ла ве.

На дак лад насць пра гно заў на двор'я 

моц на ўплы ва юць i гла баль ныя зме ны 

клi ма ту. Яны пра яў ля юц ца, у тым лi ку, 

у пе ра мен лi вым ха рак та ры апад каў. 

Так, па сло вах спе цы я лiс та, ле там 

2019 го да ў Бе ла ру сi скла ла ся не-

стан дарт ная сi ту а цыя. Даж джы, якiя 

пра хо дзi лi на тэ ры то рыi кра i ны, на сi лi 

лiў не вы ха рак тар i ха рак та ры за ва лi-

ся не раў на мер ным раз мер ка ван нем 

i роз най iн тэн сiў нас цю на ват у ме жах 

ад на го го ра да. Для па вы шэн ня якас-

цi аб слу гоў ван ня спа жыў цоў пры ня та 

стра тэ гiч нае ра шэн не аб па шы рэн нi

сет кi на зi ран няў у буй ных га ра дах кра i-

 ны. Так, у Мiн ску ле тась да дат ко ва 

бы лi ўста ноў ле ны шэсць аў та ма тыч-

ных ме тэа ра ла гiч ных стан цый.

Сё ле та ад ноў ле ны на зi ран нi ў га-

рад скiм па сёл ку Лель чы цы — на са-

май паўд нё вай стан цыi кра i ны. У мэ-

тах па шы рэн ня сет кi на зi ран няў на 

2020 год за пла на ва ны ўвод у экс плу а -

та цыю ся мi но вых пунк таў на зi ран-

 няў у на се ле ных пунк тах На ва сёл кi, 

Iўе (Гро дзен ская воб ласць), Пле шча-

нi цы (Мiн ская воб ласць), Ма ла ры та, 

Коб рын (Брэсц кая воб ласць), Ра со ны 

(Вi цеб ская воб ласць), Вя лi кi Мяж нiк 

(Ма гi лёў ская воб ласць).

Па шы ра ец ца i сет ка ра дыё ла ка-

цый ных на зi ран няў Бел гiд ра ме та — 

сён ня яна скла да ец ца з пя цi ла ка та-

раў, аб' яд на ных у адзi ную сiс тэ му.

У па чат ку жнiў ня до пле раў скi ме тэа ра -

ла гiч ны ра дыё ла ка тар за пра ца ваў у 

аэ ра пор це Грод на.

— Раз вiц цё сет кi ме тэа ра ла гiч ных 

ра дыё ла ка та раў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi 

да зво лiць ства рыць адзi нае ра дыё ла-

ка цый нае по ле i па вя лi чыць свое ча со-

васць i дак лад насць штар ма вых па пя-

рэ джан няў аб не спры яль ных i не бяс печ-

ных ме тэа ра ла гiч ных з'я вах на двор'я, — 

ад зна чыў Аляк сандр Бя ган скi.

У снеж нi 2018 го да з уво дам у экс-

плу а та цыю ме тэа ра ла гiч най стан цыi 

Мiнск у ра ё не ва ен на га га рад ка Уруч ча 

ад ноў ле на ра дыё зан дзi ра ван не ат мас-

фе ры з да па мо гай су час най аэ ра ла-

гiч най сiс тэ мы DigiCORA. Яна да зва-

ляе атры маць тэм пе ра тур на-вет ра вы 

про фiль ат мас фе ры на роз ных вы шы-

нях. Да ныя аэ ра ла гiч ных на зi ран няў у 

Мiн ску, Брэс це i Го ме лi шы ро ка вы ка-

рыс тоў ва юц ца пры праг на за ван нi на-

двор'я, не бяс печ ных i не спры яль ных 

гiд ра ме тэа ра ла гiч ных з'яў.

Для ўма ца ван ня кад ра ва га па тэн-

цы я лу Бел гiд ра ме та на па ста ян най 

асно ве пра во дзiц ца па вы шэн не пра-

фе сiй най ква лi фi ка цыi кад раў на ба зе 

на ву чаль ных уста ноў Рас гiд ра ме та, 

Еў ра пей ска га са ю за i Су свет най ме-

тэа ра ла гiч най ар га нi за цыi. У 2019 го-

дзе на кур сах па вы шэн ня ква лi фi ка цыi 

па пы тан нях праг на за ван ня на двор'я, 

у тым лi ку не бяс печ ных з'яў, на бяз-

вы плат най асно ве прай шлi на ву чан не 

14 спе цы я лiс таў-сi ноп ты каў.

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА.

Вы ка ры стан не дак лад най 

iн фар ма цыi пра на двор'е 

i клi мат да зва ляе ор га нам 

дзярж кi ра ван ня пры маць важ ныя 

ра шэн нi, а прад пры ем ствам 

i ар га нi за цы ям — вы бi раць 

пра вiль ную стра тэ гiю раз вiц ця 

сва ёй гас па дар чай дзей нас цi. 

Бо дзя ку ю чы свое ча со ва 

пры ня тым ахоў ным ме рам 

зво дзiц ца да мi нi му му шко да 

ад уз дзе ян ня не бяс печ ных 

i не спры яль ных гiд ра ме тэа ра ла-

гiч ных з'яў.

Ме тэа клубМе тэа клуб
КАБ ВЕ ДАЦЬ УСЁ 

ПРА НА ДВОР'Е

Су мнiк ка над скi ў рэс пуб лi кан скiм ланд шафт ным 
за каз нi ку «Пры леп скi» (Мiн скi ра ён).

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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