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Чы тай це 
ў каст рыч ніц кім 
ну ма ры ча со пі са 

«Род ная 
пры ро да»:

 «За ла таць» азо на выя 
дзір кі.

 Што та кое «хва ля 
цяп ла», ці Як зме на 
клі ма ту пра яў ля ец ца 
ў ха лод ны пе ры яд го да.

 Па пе ра, якая ра туе 
дрэ вы.

 Ле чым ся без шко ды 
для ся бе і пры ро ды.

— Ка лі ў вас з'я ві ла ся ці ка-

васць да пра фе сіі ге о ла га?

— У дзя цін стве, дзя ку ю чы 

баць ку. Ён пра ца ваў у наф та раз-

ве дач най экс пе ды цыі глы бо ка га 

бу рэн ня. Ве даю, што пэў ны час 

сям'я пе ра яз джа ла з вёс кі ў вёс ку, 

блі жэй да мес ца ра бо ты баць кі. 

Ужо як я быў у свя до мым уз рос-

це, мы жы лі ў Рэ чы цы, там жа 

пай шоў у шко лу. Пад час ка ні кул 

баць ка не каль кі ра зоў браў мя не 

на ра бо ту. Для хлап чу ка май го па-

ка лен ня па ся дзець у ка бі не свід-

ра вой уста ноў кі тое ж са мае, што 

для ця пе раш ніх дзя цей апош няя 

ма дэль смарт фо на. Вось з та го 

ча су мя не і за ці ка ві ла пра фе сія 

ге о ла га.

— Баць кі ўхва лі лі вы бар?

— Яны мя не пад тры ма лі. Шко лу 

я скон чыў ужо ў Го ме лі і па сту піў у 

Го мель скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

імя Фран цыс ка Ска ры ны на геа-

фак. Дак лад на ве даў, што не ха чу 

пра ца ваць на стаў ні кам геа гра фіі, 

ма рыў аб экс пе ды цы ях, ра ман ты-

цы, ад крыц цях — так гэ та бы ло ў 

ма ім уяў лен ні.

— А як ад бы ва ла ся ў рэ аль-

нас ці?

— Ня гле дзя чы на тое што ў 

мя не бы ло ўяў лен не аб пра фе сіі, 

у рэ аль нас ці ўсё ака за ла ся больш 

ці ка ва і шмат гран на.

— Да па ма гаў вам баць ка з 

пра ца ўлад ка ван нем?

— Па пра тэк цыі баць кі ўлад-

ка ваў ся на ра бо ту ў Рэ чыц кую 

наф та раз ве дач ную экс пе ды цыю 

глы бо ка га бу рэн ня. Але ра зам 

там па пра ца ваць нам не да вя ло-

ся, баць ка ў той час ужо пе рай шоў 

у го мель скі трэст «Бел наф та газ-

раз вед ка». А паз ней і я прый шоў 

у гэ ты трэст, там мы ней кі пе ры яд 

пра ца ва лі ра зам. Я лі чу, што гэ та 

аб са лют на нар маль на, ка лі баць кі 

да па ма га юць дзе цям пра ца ўлад-

ка вац ца. Мне зда ец ца, гэ та сты-

му люе ма лод шае па ка лен не лепш 

пра ца ваць, удас ка наль вац ца ў 

сва ёй пра фе сіі, прос та па-ча ла-

ве чы пры стой на па во дзіць ся бе ў 

ка лек ты ве, каб не пад вес ці сям'ю. 

Ка лі по бач баць ка, заў сё ды мож на 

па ра іц ца, ня хай са бе ў нас роз ныя 

пра фе сіі, але ў яго вя лі кі досвед і 

аў та ры тэт у ка лек ты ве.

— А ва шы ўяў лен ні аб ра-

ман тыч ным склад ні ку пра фе сіі 

апраў да лі ся?

— Цал кам. Я ж па чы наў пра ца-

ваць ге о ла гам у па ля вых умо вах, 

а там як раз і скан цэнт ра ва ная 

ўся ра ман ты ка на шай пра фе сіі. 

У трэс це «Бел наф та газ раз вед ка» 

ўжо тра піў у тэ ма тыч ную экс пе ды-

цыю. Гэ та зна чыць, больш зву жа-

нае по ле по шу ку. Мы апра цоў ва лі 

кар ты, ана лі за ва лі ін фар ма цыю 

і шу ка лі перс пек тыў ныя мес цы 

для наф та раз вед кі. Не час та, але 

ўда ва ла ся знай сці пры то кі наф ты 

пры вы пра ба ван нях свід ра він, і гэ-

та не за быў ныя ўра жан ні! Мы не 

ўмы ва лі ся наф тай, як гэ та ча сам 

па каз ва юць у кі но, але ве лі зар ная 

ра дасць, па чуц цё да чы нен ня да 

вя лі кай спра вы, та кая пра цоў ная 

эй фа рыя — гэ та бы ло.

— Атрым лі ва ец ца, уся ва ша 

ра бо та ў по лі бы ла звя за на з 

раз вед кай ра до ві шчаў наф ты?

— Так скла ла ся. Не каль кі га доў 

я пра пра ца ваў у Цэнт раль най геа-

фі зіч най экс пе ды цыі, якая зай ма-

ла ся вы ву чэн нем не траў ме та дам 

сей сма раз вед кі — з да па мо гай 

сей сміч ных хваль. Яна ба зі ра ва-

ла ся пад Мінск ам, але ра бо ты вы-

кон ва лі ся ў асноў ным у Го мель скай 

воб лас ці.

— А ад куль на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі сей сміч ныя хва лі?

— Яны ства ра лі ся штуч на. 

У свід ра ві ну за клад ваў ся за рад, 

ажыц цяў ляў ся скі ра ва ны вы бух, 

за тым фік са ва ла ся сей сміч ная сі-

ту а цыя. Яна да зва ляе вы зна чыць 

струк ту ру не траў. Па кла ды наф ты, 

як пра ві ла, звя за ныя з паст ка мі, 

ство ра ны мі раз ло ма мі або ан ты-

клі наль ны мі струк ту ра мі. Наф та 

да лей прос та не мо жа міг ры ра-

ваць. Сей сма раз вед ка і да зва ляе 

вы явіць гэ тыя паст кі.

— Удзел у экс пе ды цы ях час та 

звя за ны з пра цяг лы мі ка ман дзі-

роў ка мі. Як сям'я гэ та ўспры ма-

ла?

— Усе ра зу ме лі, што гэ та мая 

ра бо та. Кан флік таў на гэ тай гле бе 

не бы ло, хоць зда ра ла ся, што да-

до му пры яз джаў толь кі на вы хад-

ныя — усе па спя ва лі за су ма ваць і 

вы дат на пра во дзі лі час.

— З 1984 го да вы ста лі ка бі-

нет ным ра бот ні кам. Не сум на 

без экс пе ды цый?

— Не, на пэў на, уся му свой час. 

У ма ла до сці, вя до ма, па да ба ла ся. 

З уз рос там ужо не пры ваб лі вае 

жыц цё ў па ля вых умо вах. Хо чац-

ца бы та во га кам фор ту, а са мае га-

лоў нае — больш ча су пра во дзіць 

з сям' ёй. Лі чу, што мне па шан ца-

ва ла: на ват у ка бі нет ных умо вах 

па-ра ней ша му зай ма ю ся геа ло гі-

яй. Па ста ян на маю спра ву з но вай 

ін фар ма цы яй, та му пра ца ваць зу-

сім не сум на.

— А чым ме на ві та вы зай мае -

це ся?

— У мой ад дзел сця ка юц ца ўсе 

геа ла гіч ныя спра ва зда чы. Яны вы-

ка рыс тоў ва юц ца для вы ка нан ня 

за дач, якія ста яць пе рад на шым 

прад пры ем ствам як у рам ках 

Дзярж пра гра мы, так і па да га вор-

ных ра бо тах. У цэ лым вель мі вя-

лі кі аб' ём геа ла гіч най ін фар ма цыі 

да ступ ны ўсім, ка му гэ та ці ка ва ці 

не аб ход на ў ра бо це. У нас ёсць 

чы таль ная за ла для на вед валь ні-

каў. Ця пер пра цяг ва ец ца ра бо та 

па аліч боў цы ар хі ваў, якія збі ра лі ся 

з 1938 го да. Сён ня мы ве да ем аб 

усіх ра до ві шчах, якія ка лі-не будзь 

бы лі ад кры тыя на тэ ры то рыі на шай 

кра і ны. У элект рон ным вы гля дзе 

геа ла гіч ныя ма тэ ры я лы мо гуць за-

хоў вац ца веч на і ў доб рай якас ці, 

у ад роз нен не ад па пя ро вых нось бі-

таў. Ліч ба вым ар хі вам ка рыс тац ца 

зруч на, хут ка і на гляд на.

— Гэ тая ін фар ма цыя ёсць у 

воль ным до сту пе?

— Вя лі кая яе част ка, і яна раз-

мя шча ец ца на элект рон ных ін фар-

ма цый ных рэ сур сах. Зра зу ме ла, 

ёсць і ін фар ма цыя пад гры фам 

«сак рэт на» або для служ бо ва га 

ка ры стан ня. До ступ да яе мае аб-

ме жа ва нае ко ла асоб.

— Якая ін фар ма цыя ка рыс та-

ец ца по пы там у на сель ніц тва?

— Са мая па пу ляр ная тэ ма — 

ін фар ма цыя па свід ра ві нах на ва ду. 

У 2011 го дзе ад мя ні лі лі цэн за ван не 

ра бот па бу рэн ні свід ра він на ва ду. 

Гэ та пры вя ло да та го, што та кой дзей-

нас цю зай ма лі ся зу сім не пад рых та-

ва ныя лю дзі, якія іг на ра ва лі пры ро-

да ахоў нае за ка на даў ства. Між тым 

пры не кант ра лю е мым бу даў ніц тве і 

экс плу а та цыі бу ра вых свід ра він на 

ва ду ўзні кае па гро за за брудж ван ня і 

зні жэн ня якас ці ва ды. Ця пер сі ту а цыя 

вы праў ля ец ца — Мінп ры ро ды рэ гіст-

руе гор ныя ад во ды на экс плу а та ва-

ныя свід ра ві ны, а так са ма ра бо ты па 

бу рэн ні свід ра він. Не тра ка рыс таль ні-

кі прад стаў ля юць паш пар ты свід ра-

він на ва ду ў геа ла гіч ны фонд, што 

да зва ляе вес ці ўлік.

— Якія да ку мен ты па ві нен 

атры маць на ру кі ча ла век, які, на-

прык лад, за мо віў бу рэн не свід ра-

ві ны на сва ім дач ным участ ку?

— Пад рад чык па ві нен за рэ гіст-

ра ваць ра бо ту па бу рэн ні свід ра ві ны 

на ва ду. Толь кі пас ля гэ та га мож на 

пры сту паць да ра бо ты. Па яе за-

вяр шэн ні афарм ля ец ца паш парт на 

свід ра ві ну ў двух эк зэмп ля рах, адзін 

за ста ец ца ў за каз чы ка, дру гі за хоў-

ва ец ца ў нас. Да рэ чы, да нас ня рэд-

ка звяр та юц ца кі раў ні кі ар га ні за цый 

і гра ма дзя не, у якіх згуб ле ныя та кія 

паш пар ты, і мы ад наў ля ем іх.

— Ва шы дзе ці не збі ра юц ца 

пра цяг нуць геа ла гіч ную ды нас-

тыю?

— Дзе ці — не, але, мо жа, уну кі 

пра цяг нуць...

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Аляк санд ра Аза ран кі.

Ад ма ра зоў ён ха ва ец ца ў су мё тах, 

боль шую част ку жыц ця хар чу ец ца 

вы ключ на рас лін най ежай і па ста ян на 

страч вае свой вост ры слых пад час 

та ка ван ня. Зна ём це ся: птуш ка 

2020 го да па вер сіі гра мад скай 

ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» — глу шэц!

Глуш ца на зы ва юць свое асаб лі вым сім ва лам 

бе ла рус кай пры ро ды, што і не дзіў на — гэ та 

птуш ка прос та за ва рож вае сва ёй пры га жос цю. 

Вы толь кі па гля дзі це, якое ў яе цу доў нае апя-

рэн не з ад цен ня мі жоў та га, чыр во на га, бу ра га 

і сі ня га ко ле раў, а на со ней ку яно яшчэ і пе ра-

лі ва ец ца! Уба чыць глуш ца ў жы вой пры ро дзе 

ма рыць лю бы фа то граф і ама тар эка ту рыз му. 

Ад нак, на жаль, птуш ка яшчэ і жа да ны тра фей 

для па ляў ні чых. У гэ тым пла не яна да во лі лёг кая 

зда бы ча, бо пад час та ка ван ня са мцы так за хап-

ля юц ца спе ва мі, што цал кам страч ва юць слых. 

У та кія пе ры я ды глуш цоў, над звы чай баяз  лі-

вых у ас тат ні час, мож на зла віць на ват го лы мі 

ру ка мі. Дзя ку ю чы гэ тай асаб лі вас ці птуш ка і 

атры ма ла сваю наз ву. А вось са мкі глуш цоў не 

глух нуць, а яшчэ яны вель мі ад роз ні ва юц ца ад 

са мцоў па ме ра мі і ко ле рам «адзен ня» — яно ў 

іх шэ рае з ру дым ад цен нем.

Глуш цы на ле жаць да атра да Ку ра па доб ных, 

ся мей ства це це ру ко вых. У Бе ла ру сі су стра ка-

юц ца два пад ві ды — ся рэд ня рус кі і за ход не-

еў ра пей скі. Ву чо ныя сцвяр джа юць, што коль-

касць прад стаў ні коў пер ша га ў нас ста біль ная, 

а вось дру го га за ста ло ся ўся го 500—600 асо бін 

па ўсёй кра і не.

Ча му так ад бы ло ся? Спра ва ў тым, што гэ та 

птуш ка вель мі пе ра бор лі вая. Се ліц ца яна вы-

ключ на ў ста рых хвой ных і зме ша ных ля сах, 

ку ды рэд ка пры хо дзіць ча ла век. А гэ тых ля соў 

за ста ло ся не так шмат, бо яны най больш пры-

ваб ныя для дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці. 

Та му ў На лі боц кай пу шчы спра бу юць ад на віць 

па пу ля цыю глуш ца ў рам ках пра ек таў ПРА АН 

«Тар фя ні кі-2» і «Са дзей ні чан не пе ра хо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь да «зя лё най» эка но мі кі» пры 

пад трым цы Мін ляс га са і Мінп ры ро ды. І доб рыя 

вы ні кі ўжо ёсць — ня даў на там на ра дзі лі ся 

16 пту ша нят.

Ці ка ва, што боль шую част ку свай го жыц ця 

глуш цы з'яў ля юц ца ве ге та ры ян ца мі. Асаб лі ва 

ім па да ба ец ца яло вая і хва ё вая іг лі ца, брус ні цы 

і чар ні цы — гэ тым і тлу ма чыц ца іх лю боў да ста-

рых ля соў. Жы вёль най ежай хар чу юц ца толь кі 

пту ша ня ты ў пер шыя дні свай го жыц ця.

Да рэ чы, глуш цы не ўтва ра юць пар, та му 

ўсі мі «ся мей ны мі» спра ва мі зай ма ец ца са мка. 

Яна са ма шу кае мес ца для гняз да, ад клад вае 

яй кі і цярп лі ва вы седж вае іх. Са мец жа пас ля 

пе ры я ду та ка ван ня па чы нае лі няць і не мо-

жа з-за гэ та га лё таць, та му ха ва ец ца ў глу хіх 

мес цах ле су.

Блі жэй да во се ні глуш цы ня рэд ка кан цэнт-

ру юц ца ка ля вер ха вых ба лот з за рас ні ка мі 

жу ра він, а з на ды хо дам зі мы пе ра бі ра юц ца 

ў хвой ні кі. Пад час за ма раз каў птуш кі пе ра-

хо дзяць да ма ла ру хо ма га спо са бу, амаль 

увесь час пра вод зяць на дрэ вах і хар чу юц ца 

ўся го адзін (рэд ка два) ра зы на дзень. Пры 

моц ным сне зе яны за коп ва юц ца ў гур бах, як 

це це ру кі.

Ка ры на МА ЛІ НІ НА.

Ды нас тыяДы нас тыя

«Мы не ўмы ва лі ся наф тай, 
як па каз ва юць у кі но»

У све це жы вёлУ све це жы вёл

Аляк сандр АЗА РАН КА:
Баць ка і сын, 

ма ю чы 
роз ныя пра фе сіі, 

зай ма лі ся наф та раз вед кай
На чаль нік ад дзе ла 

дзяр жаў на га геа ла гіч на га 

фон ду Рэс пуб лі кан ска га 

ўні тар на га прад пры ем ства 

«Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

геа ла гіч ны цэнтр» 

Аляк сандр АЗА РАН КА 

вы браў пра фе сію ге о ла га, 

на зі ра ю чы за ра бо тай 

свай го баць кі — гор на га 

ін жы не ра, ка ва ле ра ор дэ на 

Ле ні на Фё да ра Ся мё на ві ча 

Аза ран кі. Пра свой вы бар 

ні ра зу не па шка да ваў, та му што пра фе сія вель мі ці ка вая — 

у по лі яна до рыць ад крыц ці, і на ват ка бі нет ная пра ца 

ў ге о ла гаў зу сім не сум ная.

А ВЫ ВЕ ДА ЛІ?
— Глу шэц (рус. глу харь) мае та кую 

наз ву толь кі ў рус кай і бе ла рус кай мо вах. 
У ін шых кра і нах птуш ку на зы ва юць 
«ляс ная ку ры ца» або «ляс ны конь», 
бо пад час вы ка нан ня шлюб най пес ні 
са мец вы дае гу кі цо кан ня ка пы тоў.

— Каб пе ра тра віць гру бую рас лін ную 
ежу, глу шэц глы тае так са ма ма лень кія 
ка мень чы кі.

— З'яў лен ню вы ра зу «глу хі як ця це ра» 
з-за асаб лі вас цяў слы ху ў пту шак 
«па спры яў» це ця рук — яшчэ адзін 
прад стаў нік ся мей ства це це ру ко вых.

ЗА ПОМ НІ ЦЕ!
Ад ас тат ніх прад стаў ні коў 

ся мей ства це це ру ко вых глу шэц 
га лоў ным чы нам ад роз ні ва ец ца 

моц на акруг ле ным хвас том 
і па доў жа ны мі 

пя рын ка мі на гор ле.

ГЛУ ХІ ЯК ЦЯ ЦЕ РА
ЯКАЯ ЯНА, ПТУШ КА 2020 ГО ДА?

Фё дар Ся мё на віч 
Аза ран ка.

Аляк сандр 
Фё да ра віч 
Аза ран ка.


