
ЖЫ ЖА 
ПАЙ ШЛА НЕ ТУ ДЫ

Лі та раль на праз дзя ся так дзён ра бот ні кі Шчу чын скай 
між рай інс пек цыі ка ля вёс кі Аліш каў цы Шчу чын ска га 
ра ё на вы яві лі за брудж ван не зя мель ляс но га фон ду 
ар га ніч ны мі ўгна ен ня мі, якое ад бы ло ся з-за 
па шко джан ня сця ны гна яс хо ві шча ад на го з сель гас прад-
пры ем стваў рэ гі ё на.

Узя тыя Гро дзен скай аб лас ной ла ба ра то ры яй ана лі тыч-
на га кант ро лю про бы па ка за лі, што гэ тае за брудж ван не 
пры вя ло да ся рэд няй дэ гра да цыі зя мель ляс но га фон ду, 
а так са ма зні шчэн ня ляс но га под сці лу і жы во га над гле ба-
ва га по кры ва на пло шчы 500 квад рат ных мет раў. Сель-
гас прад пры ем ства аба вя за лі па крыць на не се ную шко ду ў 
па ме ры 190 та га час ных міль ё наў руб лёў і пра вес ці ачыст ку 
за бру джа ных зя мель да на леж на га ста ну.

І та кія вы пад кі, на жаль, не адзін ка выя. Ужо ў каст рыч-
ні ку мі ну ла га го да Стаўб цоў ская між рай інс пек цыя скла ла 
ад мі ніст ра цый ны пра та кол на прад пры ем ства са Слуц ка, 
яко му на ле жа ла фер ма ў Слуц кім ра ё не. За паў кі ла мет-
ра ад вёс кі Азяр цы на по лі скла дзі ра ва лі ся яе ад хо ды. 
З даж джом вад кія гно е выя фрак цыі сцяк лі па схі лу і за-
бру дзі лі ляс ны ўчас так на пло шчы 31,2 квад рат на га мет ра. 
Ня гле дзя чы на тое, што на не се ная пры ро дзе шко да ў 
па ме ры 717 руб лёў ві ноў ні кам бы ла вы пла ча на, юра со-
бе прызначылі яшчэ і штраф. Прад пры ем ству прад пі са лі 
вы пра ца ваць да дат ко выя ме ры па не да пу шчэн ні та кой 
сі ту а цыі ў да лей шым.

У ПО ШУ КАХ... 
БУРШ ТЫ НУ

Ле там 2016 го да ра бот ні кі Пін скай між рай інс пек цыі 
ра зам з вай скоў ца мі Пін ска га па гра нат ра да ў 
па гра ніч най зо не па блі зу вёс кі Жол кі на за тры ма лі 
чац вя рых жы ха роў ра ё на, якія вы ра шы лі пад за ра біць не 
зу сім звы чай ным спо са бам. Пры да па мо зе бен зі на вай 
мо та пом пы, бры зен та вых па жар ных ру ка воў і 
ме та ліч ных труб роз най даў жы ні яны спра ба ва лі 
знай сці... бурш тын.

Як рас тлу ма чы лі са мі за тры ма ныя, яны чу лі, што не па-
да лё ку ад гэ тых мяс цін, на тэ ры то рыі Укра і ны, вя дзец ца 
яго зда бы ча, і так са ма за ха це лі па спра ба ваць. З мяс цо-
ва га ва да ёма пад ціс кам ка ча лі ва ду і вы мы ва лі ў зям лі 
лун кі дыя мет рам да паў та ра і глы бі нёй да ча ты рох мет-
раў. Уся го хаў рус ні кі па спе лі «на мыць» 15 та кіх лу нак, 
пры чы ніў шы тым са мым вя лі кую шко ду пры ро дзе. Гэ ты 
вар вар скі спо саб ства рэн ня «ме ся ца ва га пей за жу» мож на 
бы ло б на зваць цал кам эк за тыч ным для на шай кра і ны, 
але... За год да гэ та га па доб ны факт быў уста ноў ле ны і ў 
Дра гі чын скім ра ё не.

Да рэ чы, па ру шаль ні кі бурш тын так і не знай шлі. Апроч 
та го — яны ад на ча со ва яшчэ і не ле галь на на рых тоў ва лі 
драў ні ну. Да мо ман ту за тры ман ня імі бы ло ссе ча на больш 
за 100 дрэў роз ных па род.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

2 сакавіка 2018 г.ТЭМА ТЫДНЯ 13

21

Для бе ла ру саў сло ва «зям ля» мае 
сак раль нае зна чэн не. Яна і кар мі лі ца, 
і тая за па вет ная спад чы на, якую нам 
па кі ну лі прод кі. Але як мы за хоў ва ем 
гэ ты скарб, ці на леж ным чы нам ста вім ся 
да бяс цэн на га да ру? З та кім пы тан нем 
мы звяр ну лі ся да су пра цоў ні каў 
дзяр жаў ных ве дам стваў, дэ пу та таў 
і пра цаў ні коў аграр на га сек та ра.

Вік тар ГРЫ ШЧАН КА, 
на чаль нік ад дзе ла ка даст ру 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Ёсць мно га ві даў эро зіі зям лі — вет-
ра вая, вод ная. Ёсць дэ гра да цыя, звя за ная 
з без гас па дар час цю: зям ля не ўзвор ва-
ец ца, тэ ры то рыя не пад кош ва ец ца, та му 
за рас тае кус тоў ем.

Як пра ду хі ліць дэ гра да цыю зям лі? 
З вет ра вой дэ гра да цы яй да па ма га юць 
спра віц ца ле са па ло сы, якія спы ня юць 
вят ры. Яны эфек тыў на вы ка рыс тоў ва-
юц ца і ў да рож ным бу даў ніц тве.

Вод ная эро зія за ле жыць у тым лі ку і ад 
ме лі я ра цый ных сіс тэм. Ка лі зям ля ад ва я-
ва на ча ла ве кам, і там па бу да ва на сіс тэ ма, 
якая па збаў ляе ад ліш каў ва ды, каб па 
гэ тай тэ ры то рыі пра хо дзі ла сель ска гас-
па дар чая тэх ні ка, — гэ та не дэ гра да цыя 
зям лі, а эфек тыў нае вы ка ры стан не. Каб 
ме лі я ра цый ная сіс тэ ма функ цы я на ва ла, 
яна па він на пад трым лі вац ца ў пра цоў ным 
ста не. Час та баб ры бу ду юць свае пла ці ны 
на гэ тых сіс тэ мах, за ба лоч ва юць зем лі і 
спры я юць вод най эро зіі зям лі. Што трэ ба 
ра біць? Ка неш не, рас чы шчаць баб ро выя 
пла ці ны і ад наў ляць ме лі я ра цый ныя сіс-
тэ мы.

Ёсць дэ гра да цыя, звя за ная з пра ліў-
ным даж джом. Я суб' ек тыў на кла сі фі кую 
гэ та як сты хій нае бед ства. З та кім раз мы-
вам вор ных зя мель зма гац ца не маг чы-
ма — трэ ба вы праў ляць на ступ ствы.

Без гас па дар чыя зем лі ўзні ка юць, ка-
лі ар га ні за цыя не вы ка рыс тоў вае на дзе-
лы, на прык лад з пры чы ны ніз ка га ба лу 
ўрад лі вас ці. Та кія зем лі мож на ад даць 
для сяў бы лу га вых траў. Уплы ва юць на 
за рас тан не зям лі і іна ва цый ныя ме та ды 
вя дзен ня сель скай гас па дар кі. Ра ней лю-
дзі ўруч ную скош ва лі тра ву на за ліў ных 
лу гах, пой мах рэк. За раз та кія тэх на ло гіі 
не вы ка рыс тоў ва юц ца. На пе ра ўвіль гот-
не ных па пла вах не пра цуе і тэх ні ка. І як 
вы нік — яны за рас та юць. Тут ня ма ві на-
ва тых.

Ёсць так са ма дэ гра да цыя зям лі па аба-
пал да рог з-за за ра жэн ня цяж кі мі ме та ла-
мі. Па вод ле ста тыс ты кі, адзін аў та ма біль 
у год вы кід вае коль касць цяж кіх ме та лаў, 
пры клад на роў ную яго ма се.

Тац ця на КА НАН ЧУК, 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па пы тан нях 
эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня 
і чар но быль скай ка та стро фы:

— На сель ска гас па дар чых, вы твор-
ча-ка а пе ра тыў ных, фер мер скіх зем лях і 
ў пры ват ных гас па дар ках важ на для па-
пя рэ джан ня дэ гра да цыі вы ка рыс тоў ваць 
тра ды цый нае зем ля роб ства і ра цы я наль-
на ка рыс тац ца мі не раль ны мі ўгна ен ня-
мі. Ка лі без пес ты цы даў не абы сці ся, на 
пер шы план па він на вый сці іх пра віль нае 
ўня сен не. Не аб ход на па збя гаць вы рошч-
ван ня пэў ных куль тур на ад ных і тых жа 
на дзе лах. Пе ра шка джае вод най, вет ра-
вой эро зіі на са джэн не ле са па лос па аба-
пал па лёў. Ка лі рас тае снег, ідзе дождж, 
апад кі сця ка юць на сель ска гас па дар чыя 
зем лі і вы мы ва юць урад лі вы слой. З-за 
гэ та га на ша гле ба ста но віц ца бяд ней шай, 
і куль ту ры, якія вы рошч ва юц ца, ужо не 
та кія ба га тыя на ка рыс ныя рэ чы вы. Ця пер 
вель мі ак ту аль нае ар га ніч нае зем ля роб-
ства. Яно з'яў ля ец ца ад ным з кі рун каў па 
ба раць бе з дэ гра да цы яй зям лі. За ко на-
пра ект па ар га ніч ным зем ля роб стве за раз 

рых ту ец ца ў пар ла мен це да пер ша га чы-
тан ня. Пра ек ты, звя за ныя з пра ду хі лен-
нем дэ гра да цыі зя мель, рэа лі зуе ў Бе ла-
ру сі і Пра гра ма ма лых гран таў Гла баль на-
га эка ла гіч на га фон ду. Трэ ба ад зна чыць, 
што ад наў лен не зя мель з'яў ля ец ца ад ной 
з 17 мэт устой лі ва га раз віц ця Бе ла ру сі.

Анд рэй КУЗЬ МІЧ, на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч най 
і ланд шафт най раз на стай нас ці 
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Каб не да пус ціць дэ гра да цыі зя мель, 
трэ ба вы кон ваць па тра ба ван ні за ка на-
даў ства. Асноў ным за ка на даў чым ак там у 
гэ тай га лі не з'яў ля ец ца Ко дэкс Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб зям лі. Ахо ва і ра цы я наль нае 
вы ка ры стан не зя мель — гэ та аба вя зак ка-
рыс таль ні каў. У Ко дэк се пра ду гле джа на, 
што яны па він ны пла на ваць і пра во дзіць 
ме ра пры ем ствы па ахо ве зя мель.

Ві даў і фор маў дэ гра да цыі зям лі мност-
ва. З іх най больш ак ту аль ны мі для на шай 
кра і ны з'яў ля юц ца ка ля дзе ся ці (вод ная 
і вет ра вая эро зія гле бы, мі не ра лі за цыя 
асу ша ных тар фя ных глеб, за брудж ван не 
зя мель хі міч ны мі рэ чы ва мі і г. д.). Каб у 
по лі зро ку зем ле ка рыс таль ні ка па ста ян на 
зна хо дзі лі ся ак ту аль ныя ме на ві та для яго 
зя мель пы тан ні дэ гра да цыі і каб дзе ян ні 
па пра ду хі лен ні гэ тай з'я вы бы лі свое ча со-
выя, у 2016 го дзе Мінп ры ро ды су мес на з 
ін шы мі дзяр жаў ны мі ор га на мі рас пра ца-
ва ла ты по вы план па ахо ве зя мель. Гэ ты 
да ку мент мо жа вы ка рыс тоў ваць кож ны 
зем ле ка рыс таль нік — як асно ву для рас-
пра цоў кі свай го кан крэт на га пла на ахо вы 
зя мель з улі кам іх асаб лі вас цяў.

Так са ма, каб не да пус ціць дэ гра да цыі 
гле бы, якая ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца 
на сель ска гас па дар чых зем лях, вель мі 
важ на сіс тэм на ад соч ваць яе стан і свое-
ча со ва вы яў ляць не га тыў ныя зме ны. Гэ та 
за да ча ад па вед ных струк тур на мяс цо-
вым уз роў ні, а так са ма і на ву коў цаў. Уво-
гу ле, ро ля на ву кі ў пры няц ці ра шэн няў у 
пры ро да ахоў най сфе ры вель мі іс тот ная. 
Ахо ва зя мель тут не вы клю чэн не.

Што да дэ гра да цыі сум лен ня... Гэ та 
пы тан не больш фі ла соф скае. Мяр кую, 
най леп шым стаў лен нем да зям лі з ма-
раль на га пунк ту гле джан ня бу дзе імк-
нен не за хоў ваць яе ў та кім ста не, каб яна 
пры но сі ла ка рысць не толь кі іс ну ю чым 
па ка лен ням, але і на шым на шчад кам. Для 
бе ла ру саў зям ля — гэ та ўсё ж та кі неш та 
боль шае і неш та глы бей шае, чым прос та 
пры род ны рэ сурс і сро дак вы твор час ці.

Іван КІ РЫ КО ВІЧ, 
стар шы ня На вад вор ска га сель ска га 
Са ве та Пін ска га ра ё на:

— Не аб ход на, каб лю дзі за ста ва лі ся 
на вяс ко вай зям лі. На жаль, ся лян ста но-
віц ца ўсё менш. Мо ладзь па кі дае вёс ку, 
та му ўлас ная зям ля не апра цоў ва ец ца, 
пус ту юць да мы. Што да ты чыц ца вя лі кіх 
пло шчаў, якія ад но сяц ца да сель ска гас-
па дар чых прад пры ем стваў, — яны вы ка-
рыс тоў ва юц ца. Пра цу юць на ват на ма ла-
ўрад лі вай зям лі. На мой по гляд, эфек тыў-
ней бы ло б за дзей ні чаць зем лі з ніз кай 
баль нас цю пад па сад ку ле су.

Ры гор ЧУЙ КО, 
ге не раль ны ды рэк тар 
УП «Аг ра кам бі нат «Жда но ві чы»:

— На на шым прад пры ем стве та кой 
праб ле мы не іс нуе. У ад ва рот ным вы-
пад ку не бы ло б та кіх вы со кіх вы ні каў. 
Ста ра ем ся вы ка рыс тоў ваць усе зем лі ра-
цы я наль на. За ха ван не тэх на ло гіі сель скай 
гас па дар кі — гэ та адзін з ме та даў эфек-
тыў на га зем ле ка ры стан ня. На ша га лоў ная 
за да ча, каб не па мян ша ла ся коль касць 
гу му су і па жыў на га рэ чы ва ў зям лі пас ля 
сель ска гас па дар чай дзей нас ці. Мы па він-
ны пас ля ся бе па кі нуць зям лю, якая бу дзе 
кар міць і бу ду чыя па ка лен ні.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 Будзь у кур се!
Ня ма па рад ку 
на зям лі? 
Зва ні!
У Го мель скім аб лас ным 
ка мі тэ це пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя 
па ча ла ра бо ту 
па ста ян ная «га ра чая 
лі нія», на якую мож на 
па ве да міць пра фак ты 
па ру шэн ня па рад ку 
на зям лі, да пу шча ныя 
суб' ек та мі гас па да ран ня 
і на сель ніц твам на 
тэ ры то рыі воб лас ці.

Пад на вя дзен нем па-
рад ку на зям лі ма ец ца 
на ўва зе дзей насць па 
азе ля нен ні, утры ман ні 
і пад тры ман ні ў чыс ці-
ні тэ ры то рый воб лас ці, 
ра ё на, го ра да, прад пры-
ем ства (аб' ек та), скі ра-
ва ная на пры вя дзен не 
гэ тых тэ ры то рый у на-
леж ны стан.

У аб лас ным ка мі тэ це 
вы ка за лі над зею, што 
жы ха ры воб лас ці прая-
вяць прын цы по васць, 
імк нен не зра біць наш 
край чыс цей шым і пры-
га жэй шым.

Пад ра бяз нас ці мож-
на да ве дац ца на сай це 
Го мель ска га аб лас но га 
вы кан ка ма.

 А вы ве да лі?
Пі я не ры 
і пен сі я не ры — 
са мыя за ко на -
па слух мя ныя
Пра ве дзе ны 
спе цы я ліс та мі 
Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту 
ана ліз па ка заў, што 
боль шасць па ру шэн няў 
пры ро да ахоў на га 
за ка на даў ства 
здзяйс ня ец ца 
гра ма дзя на мі ва ўзрос це 
ад 31 да 40 га доў.

Гэ та скла дае ка ля 
33 % ад агуль най коль-
кас ці вы яў ле ных па ру-
шэн няў. 23 % скла да-
юць па ру шэн ні, здзейс-
не ныя гра ма дзя на мі ва 
ўзрос це ад 41 да 50 га-
доў, 21 % — па ру шэн ні, 
дзе ві на ва тым асо бам 
ад 51 да 60 га доў. Гра-
ма дзя на мі пен сій на га 
ўзрос ту (больш за 60 га-
доў) здзяйс ня ец ца 8 % 
па ру шэн няў.

На до лю ма ла дых лю-
дзей ва ўзрос це да 20 га-
доў пры па дае ўся го ка ля 
2 % па ру шэн няў, а ва 
ўзрос це ад 21 да 30 га-
доў — 13 %. Як лі чаць 
спе цы я ліс ты, част ко ва 
гэ та аб умоў ле на тым, 
што мо ладзь уцяг ну та ў 
ін шыя жыц цё выя пра цэ-
сы, звя за ныя ў тым лі ку і з 
раз віц цём кам п'ю тар ных 
тэх на ло гій. Так са ма яны 
схіль ныя лі чыць, што но-
вае па ка лен не больш за-
ко на па слух мя нае і ад дае 
пе ра ва гу цы ві лі за ва на му 
па ды хо ду да пры ро да ка-
ры стан ня.

МЕР КА ВАН НІ

Да зям лі Да зям лі 
як да скар буяк да скар бу

Кі роў ца быў за тры ма ны, ён 
рас тлу ма чыў, што пры ехаў сю ды 
з Лі ды і пры вёз ад хо ды з пры ват на га 

дрэ ва ап ра цоў ча га прад пры ем ства. 
Вы свет лі ла ся, што «ход ка» бы ла не пер шая.


