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Ка лі спы таць у бе ла ру саў пра са мае 

шкод нае на ся ко мае, мно гія на пэў-

на на за вуць ка ла рад ска га жу ка. Але 

спе цы я ліс ты за пэў ні ва юць: ёсць 

яшчэ шмат ін ва зій ных (не жа да ных) 

ві даў, здоль ных вы клі каць сур' ёз ныя 

праб ле мы як для бе ла рус кай пры-

ро ды, так і ляс ной, сель скай гас па-

дар кі. Пра іх і рас каз ва юць у сва ёй 

пуб лі ка цыі Алег СІН ЧУК, су пра цоў нік 

бія ла гіч на га фа куль тэ та БДУ, і Ка ця-

ры на ГРЫ ШЧУК і Да р'я ЛАЎ РЫ Е НЯ, 

сту дэнт кі гэ та га фа куль тэ та.

Чу жыя, але не шкод ныя
Пра нік нен не не кант ра лю е мых бія ла гіч ных 

ін ва зій — ад на з га лоў ных эка ла гіч ных праб-

лем су час нас ці. У апош нія дзе ся ці год дзі на зі-

ра ец ца ін тэн сі фі ка цыя транс парт ных па то каў, 

а так са ма змя нен не рэ гі я наль на га клі ма ту, 

што і з'яў ля ец ца пе рад умо вай пра нік нен ня 

«чу жых» ві даў на тэ ры то рыю на шай кра і ны.

Са мы вя до мы прык лад та кой экс пан сіі — 

ка ла рад скі буль бя ны жук (па хо дзіць з Паў ноч-

най Аме ры кі), вя до мы кож на му ага род ні ку як 

сур' ёз ны шкод нік буль бы. Бо, ка лі не пра во-

дзіць ні я кіх ахоў ных ме ра пры ем стваў, мож на 

за стац ца зу сім без ура джаю! Гэ ты від тра піў 

на тэ ры то рыю Бе ла ру сі яшчэ ў 1956 го дзе, і да 

сён ня на ступ ствы яго ўся лен ня пры вод зяць 

да сур' ёз ных фі нан са вых трат.

Пра нік нен не «чу жых» ві даў ад бы ва ла-

ся і ра ней. Так, у пе ры яд XVІІІ — па чат ку 

XX ста год дзя ў на шу кра і ну бы лі вы пад ко ва 

за ве зе ны ры жы та ра кан (Паўд нё вая Азія) і 

фа ра о на вая му раш ка (Ус ход няя Аф ры ка), 

якія не змаг лі пры ста са вац ца да на ту раль-

ных умоў і жы вуць толь кі по бач з ча ла ве кам 

(сі нант роп ныя ві ды). Пры іх з'яў лен ні ў на-

шых ква тэ рах і да мах мож на на жыць ня ма-

ла кло па ту. Та кія ві ды з'яў ля юц ца чу жа род-

ны мі, але не ін ва зій ны мі. Каб пры лі чыць від 

да ін ва зій ных, не аб ход на, каб ён за ся ліў ся ў 

на ту раль ных умо вах, за сна ваў устой лі вую 

гру пу, якая здоль ная да ўзнаў лен ня і пры во-

дзіць да сур' ёз ных эка на міч ных, эка ла гіч ных 

і са цы яль ных праб лем.

Ма лень кія агрэ са ры
Сі ту а цыя змя ні ла ся з пра нік нен нем лю-

цэр на вай тлі (Паў ноч ная Аме ры ка), ліс тоў-

ніч на га хер ме са (гор на-та еж ны по яс Еў-

ра зіі), бу ка вай тлі (За ход няя, Паўд нё вая і 

Цэнт раль ная Еў ро па), іл жэ шчы тоў кі ту е вай 

(Паў ноч ная Аме ры ка) і ка ла рад ска га буль-

бя но га жу ка, якія па ча лі аказ ваць сур' ёз ны 

ўплыў на зя лё ныя на са джэн ні і сель ска гас-

па дар чыя па се вы.

З кан ца ХХ — па чат ку ХХІ ста год дзя пра-

цэ сы пра нік нен ня «чу жых» ві даў па ско ры лі-

ся, што аб умоў ле на, у пер шую чар гу, гла ба-

лі за цы яй эка но мі кі. На тэ ры то рыю Бе ла ру сі 

пра нік лі та кія ін ва зій ныя ві ды, як ліс таб лош ка 

са мшы та вая і тля арэ ха вая вя лі кая (Між зем-

на мор'е), тля зя лё ная цыт ру са вая і лі па вая 

моль-стра кат ка (Ус ход няя Азія), тля алы чо-

вая (За каў каз зе і пры лег лыя тэ ры то рыі Ма-

лой, Пя рэд няй і Ся рэд няй Азіі), каш та на вая 

мі ні ру ю чая моль (за хад Бал кан), бе ла ака цы-

е выя мо лі-стра кат кі (Паў ноч ная Аме ры ка), 

бо жая ка роў ка-ар ле кін (Азія) і ін шыя.

Каш та на вая мі ні ру ю чая моль пры вя ла 

да ка та стра фіч ных на ступ стваў для на са-

джэн няў каш та на кон ска га звы чай на га. 

З-за яе ак тыў нас ці дрэ вы ра на страч ва юць 

ліс це, змян ша ец ца вы хад на сен ня і на ват 

ад бы ва ец ца паў тор нае цві цен не каш та наў. 

Лі па вая моль-стра кат ка пры во дзіць да ран-

няй стра ты ліс ця і зні жэн ня вы ха ду пчо ла-

пра дук таў у роз ных ві даў ліп. Бо жая ка роў-

ка-ар ле кін вы цяс няе мяс цо выя ві ды бо жых 

ка ро вак, вы ка рыс тоў ва ю чы іх кар ма выя 

рэ сур сы і на ват з'я да ю чы іх лі чы нак!

Хто пад ка ран ці нам?
Без умоў на, пра цэ сы 

пра нік нен ня но-

вых ві даў на тэ-

ры то рыю Бе ла ру-

сі не спы ня юц ца. 

Ка ран цін ныя служ-

бы со чаць за пра-

нік нен нем най больш 

не бяс печ ных з іх. Так, 

па куль атрым лі-

ва ец ца стрым-

лі ваць па пу ля цыю за ход ня га ку ку руз на га 

жу ка (гэ ты від ужо ахрыс ці лі ка ла рад скім 

ку ку руз ным жу ком з-за яго па хо джан ня), 

які аста ля ваў ся ў Брэсц кай воб лас ці. Ся-

род та кіх ві даў мож на на зваць так са ма і 

паўд нё ва а ме ры кан скую та мат ную моль. У 

на шай кра і не яна бы ла ўпер шы ню вы яў-

ле на ў 2011 го дзе ў цяп лі цах з па мі до ра мі. 

На гэ тыя цяп лі цы на ла жы лі ка ран цін і рас-

пра ца ва лі ме ра пры ем ствы па ла ка лі за цыі 

і лік ві да цыі ача га шкод ні ка, што па спя хо ва 

ўда ло ся зра біць.

Акра мя та го, з тэ ры то рыі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі сё ле та маг чы ма пра нік нен не 

ясе не вай ізум руд най вуз ка це лай злат-

кі — шкод ні ка з ля соў Ус ход няй Азіі і 

Да лё ка га Ус хо ду Ра сіі. Гэ ты від сур' ёз на 

па шкодж вае роз ныя ві ды ясе няў. Жыц-

ця дзей насць на ся ко ма га пры во дзіць да 

ка та стра фіч на га ўсы хан ня ясе не вых на-

са джэн няў у ЗША і Еў ра пей скай част цы 

Ра сіі. Па вы ні ках на шых аб сле да ван няў, 

у 2018 го дзе ясе не вая злат ка не вы яў ле-

на ў пры гра ніч ных да Бе ла ру сі га ра дах 

Рос лаўль (Сма лен ская воб ласць) і Су раж 

(Бран ская воб ласць).

* * *
Пра нік нен не «чу жых» ві даў на ся ко мых 

мо жа пры во дзіць да сур' ёз ных эка ла гіч ных, 

са цы яль ных і эка на міч ных на ступ стваў. На-

ша за да ча — быць уваж лі вы мі пры куп лі 

рас лін, раз вя дзен ні хат ніх шас ці- і вась мі-

но гіх га да ван цаў (не трэ ба вы пус каць іх у 

дзі кую пры ро ду!). Пры вы яў лен ні не зра зу-

ме лых ві даў жы вёл, па ва жа ныя чы та чы, 

да сы лай це іх фо та здым кі на элект рон ную 

пош ту сту дэнц кай на ву ко вай ла ба ра то рыі 

«Струк ту ра і ды на мі ка бія раз на стай нас ці» 

ка фед ры заа ло гіі бія ла гіч на га фа куль тэ та 

БДУ: bіodіversіty.lab.bsu@maіl.ru, ці на ад-

рас: г. Мінск, пр-т Не за леж нас ці, 4, бія ла-

гіч ны фа куль тэт, ка фед ра заа ло гіі, Сін чу ку 

Але гу Вік та ра ві чу.

МЫ ШЫ ПАД КА ЖУЦЬ...
Ка жа ны — ад ны з са мых ста-

ра жыт ных мле ка кор мя чых жы-

вёл, да та го ж адзі ныя здоль ныя 

для ак тыў на га па лё ту. А ка лі яны 

ўзня лі ся ў не ба, то зра зу ме лі, што 

там ім ні чо га не па гра жае. На ват 

ня ма дра пеж ні каў, якія б мэ та на кі-

ра ва на па ля ва лі на мы шак з кры-

ла мі, хі ба што вы пад ко ва ка жа ны 

мо гуць па тра піць пад кіп ці са вы, 

аль бо рэд кім ра зам у дуп ло да іх 

за ле зе ку ні ца. І сён ня ў све це на-

ліч ва ец ца ка ля паў та ры ты ся чы 

ві даў ка жа ноў. У Бе ла ру сі су стра-

ка ец ца 19, у Мін ску — ка ля 12.

Сён ня цэ лыя ка лек ты вы ву чо-

ных у све це зай ма юц ца ге не ты кай 

ка жа наў для та го, каб да ве дац ца 

пра іх ме ха ніз мы ўстой лі вас ці да 

за хвор ван няў, у тым лі ку ра ка вых, 

а так са ма вы свет ліць, што да зва-

ляе звяр ку жыць да во лі доў га. Іс нуе 

эка ла гіч нае пра ві ла: чым мен шыя 

лі ней ныя па ме ры, тым боль шы 

ўзро вень ме та ба ліз му ў мле ка кор-

мя чых, цеп ла кроў ных жы вёл і, ад-

па вед на, тым мен шая пра цяг ласць 

жыц ця. Ка жа ны — вы клю чэн не з 

гэ тых пра ві лаў. У ма лень кіх ле ту-

ноў мак сі маль ны тэр мін жыц ця — 

43 га ды (у пя чо ры знай шлі акаль-

ца ва ную мыш ку і ме на ві та па па кі-

ну тай людзь мі мет цы вы лі чы лі яе 

ўзрост). І на ват 15 га доў (на столь кі 

ў ся рэд нім «раз лі ча ны» ле ту ны) — 

тэр мін да во лі вя лі кі. (На прык лад, 

звы чай ныя мы шы, як пра ві ла, жы-

вуць ка ля двух га доў.)

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА НЕ ВІ ДЗІ МАК
І тым не менш коль касць ру как-

ры лых ска ра ча ец ца, у звяр коў ніз кі 

рэ пра дук тыў ны па тэн цы ял: са мка 

ка жа на на ра джае толь кі ад ну-дзве 

асо бі ны ў год. Да та го ж і зме ны клі-

ма ту і пры род ных арыя лаў мо гуць 

уплы ваць на жыц цё звяр коў...

Каб звяр нуць ува гу гра мад-

скас ці на гэ тую праб ле му, ва ўсім 

све це пра вод зяц ца ме ра пры ем-

ствы, пры све ча ныя ру как ры лым. 

Ла дзі ла ся та кое і ў Мін ску — ноч 

ка жа ноў. Ра зам з на ву ко вым су-

пра цоў ні кам ла ба ра то рыі ма ле-

ку ляр най заа ло гіі НПЦ па бія рэ-

сур сах НАН Бе ла ру сі Алек се ям 

ШПА КАМ мы вы пра ві лі ся ў «па-

ля ван не» на мы шэй у Ло шыц кім 

пар ку. Праў да, па ба чыць ка жа ноў 

на той эк скур сіі (а пра во дзі ла ся 

яна ўна чы) так і не да вя ло ся. За тое 

мы па чу лі, які мі гу ка мі на поў не на 

нач ная мін ская пра сто ра, і на ват 

вы свет лі лі, што за не ві дзім кі ў гэ-

ты час над на мі лё та лі. Вы лі чыць, 

дзе ха ва юц ца ка жа ны, да па ма гаў 

спе цы яль ны пры бор — бат-дэ тэк-

тар. Ён «пе ра кла дае» ўльтра гук 

і да зва ляе ўста на віць хва лю, на 

якой кры чаць ру как ры лыя. Па ха-

рак та ры гу ку і час та це мож на да-

ве дац ца, які від ка жа ноў сха ваў ся 

ў цем ры.

У Ло шыц кім пар ку най перш мы 

шу ка ем звяр коў ка ля ва ды. Для 

іх гэ та лю бі мае мес ца па ля ван ня, 

да та го ж яны на ля ту пьюць ва ду. 

У дэ тэк та ры чу ец ца трэск. Та кі су-

хі, дроб ны гук пад каз вае, што тут 

па люе ляс ны не та пыр.

— Ка лі ін тэр ва лы па між гу ка мі 

ска ра ча юц ца, зна чыць, ка жан да 

не ка га на блі жа ец ца, і мож на на ват 

па чуць, як штось ці з'е лі на ля ту, — 

тлу ма чыць Алек сей Шпак. — Мно гія 

ві ды збі ра юць на ся ко мых з вод най 

гла дзі, з ліс тоў дрэў. Ёсць і та кія, 

хто здоль ны збі ваць ах вя ру ў па лё-

це, — яна трап ляе ў рас та пы ра ныя 

зад нія ла пы (па між паль ца мі там 

так са ма скур ная пе ра по нка, і ў вы-

ні ку атрым лі ва ец ца доб ры «ко шык» 

для лоў лі). Кры кі ка жа ноў для іх са-

міх вель мі моц ныя — усё роў на як 

для ча ла ве ка гук тур бін са ма лё та, 

які ўзля тае. Та му на той час, як яны 

кры чаць, у іх бла кі ру юц ца ву шы...

На ступ ны ля тун, яко га да вя-

ло ся па чуць у Ло шыц кім пар ку, 

гу чаў ужо па-ін ша му. Па сло вах 

да след чы ка, ка лі дэ тэк тар вы дае 

гук, па доб ны да та го, што нех та 

паль цам пра вёў па грэ бе ні, вы ма-

е це спра ву з нач ні ца мі, а ка лі з 

пры бор чы ка чу ец ца, быц цам па да-

юць кроп лі ва ды, — з вя чэр ні ца мі. 

Трэ ба ска заць, што эха ла ка цы яй 

ка жа ны ка рыс та юц ца толь кі пад-

час нач ных па ля ван няў — усё ж 

яна да во лі энер га за трат ная.

ХТО Ў ДАМ КУ ЖЫ ВЕ?
Без спе цы яль на га пры бо ра гу кі, 

якія вы да юць нач ныя па ляў ні чыя, 

для ча ла ве ча га ву ха не да ступ ныя. 

Але ўсё ж па чуць ка жа ноў мы мо-

жам. На прык лад, ка лі на тра пім 

на ста рыя дуп ліс тыя дрэ вы, якія 

пе ра тва ры лі ся ў ра дзіль ны дом 

для мы шэй. Са мкі жы вуць асоб-

на. Са мцы не да пус ка юц ца ў ма-

ця рын скія ра дзіль ныя ка ло ніі. Мы 

па ды хо дзім да ад на го з та кіх дрэў, 

якое і ра ней з-за вя лі кай мы шы най 

вал туз ні «зві не ла», але ў гэ ты час 

схо ві шча ка жа ноў пус туе.

Так са ма мы пра ве ры лі і до мі кі, 

змай стра ва ныя ак ты віс та мі ар га ні-

за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы-

ны» спе цы яль на для ка жа ноў. Мы-

шы ныя «шпа коў ні» больш плос кія, 

з вуз кі мі ад ту лі на мі зні зу. Дзі ва, 

што ў кож най та кой скры нач цы 

мо жа знай сці пры ту лак не каль кі 

дзя сят каў ка жа ноў — гэ тыя жы вё-

лі ны таў шчы нёй з па лец заў сё ды 

га то выя па цяс ніц ца.

— Та кія до мі кі мо гуць слу жыць 

доб рым пры тул кам для адзі ноч ных 

са мцоў ці не вя лі кіх груп, прос та 

для жы вёл, якія пе ра ля та юць на 

поў дзень і ім трэ ба не дзе спы ніц-

ца, — рас каз вае хі рап та ро лаг.

Так, з даў ніх ча соў ка жа ны, як і 

птуш кі, ад ля та юць, каб у ма ра зы не 

змерз нуць. Як пра ві ла, бе ла рус кія 

ру как ры лыя вы бі ра юць та кія кра і-

ны, як Аў стрыя, Ру мы нія, Бал га рыя. 

Пры чым ля цяць яны ту ды... спаць, 

бо ў зі мо вы час і ў гэ тых кра і нах 

ня ма кор му. Але ця пер у су вя зі з 

па цяп лен нем клі ма ту не ка то рыя ру-

как ры лыя, на прык лад двух ко лер ны 

ка жан, ста лі за ста вац ца ў нас і на зі-

му. Пра су ну тыя мыш кі ўця мі лі, што 

зу сім не абя вяз ко ва не ку ды ля цець у 

по шу ках пя чор — лю дзі ж па на бу да-

ва лі ўся го і столь кі, што зна хо дзіц ца 

мес ца і для ма лень кіх не ле галь ных 

на сель ні каў. На жаль, та кія «на ва сё-

лы» час та пад вяр га юць свае жыц ці 

не бяс пе цы. Зра зу ме ла, лю дзям не  

да спа до бы та кое су сед ства. Ча сам 

ка жа ноў у Мін ску мож на чуць аж 

да са ма га Но ва га го да. Для звяр-

коў та кая ак тыў насць не бяс печ ная, 

бо рас хо ду ец ца шмат энер гіі, на за-

па ша най ра ней. І рас тры во жа ная 

жы вё лін ка, якую, на прык лад, раз-

бу дзі лі па ся род зі мы, мо жа ў вы ні ку 

на ват за гі нуць. Ка лі ка жан за ля тае 

ў ва ша жыт ло ў цёп лы час, да стат-

ко ва рас чы ніць акно аль бо на крыць 

гос ця звы чай най скрын кай, вы нес ці 

на ву лі цу і па са дзіць на дрэ ва. Ка-

лі ж звя рок на ве даў вас зі мой, ад-

пус каць ма лень ка га ле ту на нель га. 

Тэ ле фа нуй це ў ар га ні за цыю, якая 

да па ма гае ру как ры лым, — «Ка-

жа на по ліс». Ак ты віс ты ўлад ку юць 

ня зва на га гос ця, уз ва жаць, на кор-

мяць і па кла дуць спаць да вяс ны... 

у спе цы яль ны ха ла дзіль нік.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

НЯ БАЧ НАЯ ПА ГРО ЗА
Якія 

на ся ко мыя-шкод ні кі 
«ідуць у ата ку» 

на бе ла рус кія рас лі ны?

Чужыя...Чужыя...

Яны жы вуць по бач з на мі. 

Лю бяць ся ліц ца ў шчы лі-

нах шмат па вяр хо ві каў, бо 

су час ныя да мы ка жа нам 

за мя ня юць го ры. Асаб лі вай 

ня зруч нас ці ня бач ныя су се-

дзі лю дзям не ня суць, за тое 

ка рысць ад іх ві да воч ная: яны 

зні шча юць вя лі кую коль касць на ся ко мых (за ноч кож ная асо-

бі на здоль ная пра глы нуць іх на па ло ву сва ёй ва гі). Ка лі б не 

ка жа ны, то раз мно жа ныя шкод ні кі з'е лі б на шы ля сы, пар кі і 

ага ро ды. Аме ры кан цы на ват спра ба ва лі вы лі чыць апа срод ка-

ва ны пры бы так ад ка жа ноў. Ска жам, для ад на го толь кі шта та 

Тэх ас пра жэр лі выя ля ту чыя мыш кі эка но мяць міль ё ны до ла-

раў, бо гэ та яшчэ і вы дат ная эка но мія на пес ты цы дах. У ру как-

ры лых ня ма кан ку рэн таў у ба раць бе за «хар чо выя рэ сур сы», 

бо па лю юць яны ўна чы, а птуш кі ло вяць на ся ко мых хі ба што 

вя чэр нім пры цем кам ды зран ня.

...і свае...і свае ЧА МУ КА ЖА НЫ ПЕ РА СТА ЛІ 
АД ЛЯ ТАЦЬ НА ПОЎ ДЗЕНЬ?

Лі па вая моль-стра кат ка. Мі ны лі па вай мо лі-стра кат кі.


