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Па сло вах спе цы я ліс та, наш чы тач на тра-

піў на са ма га буй но га смаў жа ў Еў ро пе, даў-

жы ня яко га мо жа да ся гаць 30 см, — Lіmax 

cіnereonіger, або чор на га смаў жа. Жы ве 

ён у ста рых ля сах і пар ках, дзе хар чу ец-

ца гры ба мі. У Бе ла ру сі гэ ты від да стат ко ва 

рас паў сю джа ны, але су стрэць яго, як і ас-

тат нія ві ды, не так прос та. Спра ва ў тым, 

што смаў жы не лю бяць сон ца, та му днём 

ха ва юц ца пад кар ча мі ці пад сціл ка мі. Ак-

тыў нае жыц цё ў іх па чы на ец ца толь кі ноч чу, 

ад нак ка лі дзень віль гот ны — яны так са ма 

вы хо дзяць «у свет».

— Маг чы ма, фо та зды мак быў зроб-

ле ны пас ля даж джу ці ра ні цай, ка лі яшчэ 

не сыш ла ра са, — пад крэс ліў Кан стан цін 

Зе маг ляд чук.

Уво гу ле, смаў жы не на ле жаць да асоб-

на га атра да ці ся мей ства. Мож на ска заць, 

што гэ та свое асаб лі вая жыц цё вая фор ма 

слі ма коў. Між тым ся род слі ма коў ёсць на-

ват ся мей ствы, якія скла да юц ца вы ключ на 

са смаў жоў.

Уся го на тэ ры то рыі на шай кра і ны жы-

ве дзе вяць ві даў смаў жоў, ад нак час цей 

за ўсё су стра ка ец ца тры: Lіmax maxіmus, 

або смоўж вя лі кі, Deroceras retіculatus, або 

смоўж сет ка ва ты, і Arіon subfuscus, або 

смоўж бу ра ва ты.

Lіmax maxіmus знеш не вель мі па доб ны 

да чор на га смаў жа. Ад роз ні ва ец ца ж ён ві-

зу аль на толь кі сва ёй ман ты яй, якая ў гэ та га 

ві ду смаў жоў не цал кам чор ная, а па кры тая 

буй ны мі чор ны мі пля ма мі. Се ляц ца вя лі кія 

смаў жы по бач з ча ла ве кам, ад нак на во чы 

трап ля юц ца яму рэд ка. У асноў ным днём 

жы вё лы ха ва юц ца пад дош ка мі, у пад ва лах 

аль бо ка на лі за цый ных ка ло дзе жах.

— Ба яц ца смаў жоў не вар та. Яны аб са-

лют на не яда ві тыя, у іх на ват ня ма зу боў, 

каб уку сіць. Але браць гэ тых жы вёл у ру-

кі я не рэ ка мен да ваў бы, бо вель мі доў га 

по тым прый дзец ца ад мы вац ца ад ліп кай 

слі зі, якая, да рэ чы, аба ра няе смаў жоў ад 

во ра гаў, — ад зна чыў экс перт.

Deroceras retіculatus, або смоўж сет ка ва-

ты, су стра ка ец ца на па лях і ў ага ро дах, дзе 

хар чу ец ца зя лё ны мі част ка мі рас лін, ча му і 

лі чыц ца шкод ні кам. Па знаць яго мож на па 

крэ ма вым аль бо шэ рым ко ле ры це ла з сет-

ка ва тым ма люн кам. Ску ра гэ та га смаў жа 

тон кая і да лі кат ная, што ро біць яго вель-

мі ад чу валь ным да со неч на га свят ла. Так, 

смаў жы па зба ві лі ся ад цяж кай ра ка ві ны, 

каб хут чэй пе ра мя шчац ца і ха вац ца ў цес-

ных шчы лі нах, ад нак ста лі без аба рон ны мі 

пе рад сон цам.

Arіon subfuscus, або смоўж бу ра ва ты, — 

ляс ны від, які хар чу ец ца гры ба мі. Не дзіў на, 

што час цей за ўсё ён су стра ка ец ца ў грыб ны 

се зон. Бу ра ва ты смоўж мае бруд на-ру дую 

аль бо бруд на-ка рыч не вую афар боў ку, а 

ўздоўж яго це ла пра хо дзяць дзве цём ныя 

па лос кі.

На жаль, у Бе ла ру сі ёсць і ін ва зій ны від 

смаў жоў — Krynіckіllus melanocephalus, або 

смоўж чор на га ло вы. Пер ша па чат ко ва ён 

жыў у гор ным Кры ме і на Каў ка зе. Ця пер 

жа арэ ал гэ та га смаў жа до сыць хут ка па-

шы ра ец ца. Ка лі яшчэ не каль кі га доў та му 

вы яў лен ні яго на тэ ры то рыі на шай кра і ны 

бы лі адзін ка вы мі, то ця пер ён утва рае буй-

ныя па пу ля цыі ў га ра дах.

— Чор на га ло вы смоўж да во дзіц ца на ша-

му сет ка ва та му смаў жу сва я ком — абод ва 

яны на ле жаць да ся мей ства Agrolіmacіdae і 

сіл ку юц ца зя лё ны мі част ка мі рас лін. Ад нак 

ін ва зій ны від уяў ляе вя лі кую не бяс пе ку: ён 

не толь кі ў два ра зы боль шы за аба ры ген-

ны, але і менш ба іц ца сон ца, — пад крэс ліў 

ву чо ны.

Да рэ чы, Кан стан цін Зе маг ляд чук ад-

зна чыў, што кож нае вы яў лен не смаў жоў — 

вель мі важ ная па дзея для ву чо ных, бо па-

куль арэ ал пра жы ван ня гэ тых ма люс каў 

вель мі ма ла да сле да ва ны. Рас ка заць пра 

су стрэ чы з імі і зра біць унё сак у вы ву чэн не 

бія раз на стай нас ці на шай кра і ны мож на на 

сай це http://florafauna.by.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

У све це жы вёлУ све це жы вёл

Сліз кія «вам пі ры»
Коль кі ў на шай кра і не смаў жоў і ці ёсць ся род іх яда ві тыя

У рэ дак цыю ча со пі са «Род ная 

пры ро да» прый шоў ліст ад чы та ча 

Мі ка лая Пет ру шэн кі з Та ла чын ска га 

ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. Пад час 

на зі ран ня за птуш ка мі ў ле се 

вась мі клас нік Ула дзі мір Пет ру шэн ка 

сфа та гра фа ваў смаў жа вя лі ка га 

па ме ру. Аў тар ліс та па лі чыў, што 

та кі смоўж ад но сіц ца да рэд ка га 

ві ду. Ці са праў ды на фо та зні ка ю чая 

жы вё ла, мы спы та лі ў стар ша га 

вы клад чы ка Ба ра на віц ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та кан ды да та 

бія ла гіч ных на вук Кан стан ці на 

ЗЕ МАГ ЛЯД ЧУ КА.

Ідэя ства рэн ня па доб най ар-

га ні за цыі на ле жыць На тал лі На-

ву мен цы, дэ ка ну фа куль тэ та 

пры ро да знаў ства, якая пад час 

за меж най ка ман дзі роў кі па зна-

ё мі ла ся з прад стаў ні ка мі Grееn 

оffісе Гер ма ніі і за пра сі ла іх у Бе-

ла русь. Пад час пра вя дзен ня дэ-

ка ды ўстой лі ва га раз віц ця ў БДПУ 

прад стаў ні кі Grееn оffісе Гіль дэс-

гайм (ФРГ) рас ка за лі пра сваю 

дзей насць, на тхні лі вы клад чы каў 

і сту дэн таў на ства рэн не та кой 

струк ту ры ў сва ім уні вер сі тэ це. 

Пер шы час яны да-

па ма га лі, тлу ма чы лі, 

якія кро кі трэ ба ра-

біць пры ства рэн ні 

ар га ні за цыі, да сы-

ла лі нар ма тыў ныя 

да ку мен ты. Ра бя ты 

і ця пер ак тыў на пад-

трым лі ва юць су вязь. 

У вы ні ку на пра ця гу 

ня поў на га го да свай-

го іс на ван ня Зя лё ны 

офіс БДПУ не толь кі 

ста на віў ся ўдзель ні-

кам ме ра пры ем стваў 

роз на га ўзроў ню, але 

і вы сту паў ар га ні за-

та рам уні вер сі тэц кіх 

ак цый, май стар-кла-

саў, аду ка цый ных 

гуль няў.

— Наш Зя лё ны 

офіс на су свет най 

кар це — яшчэ ад но 

акно ў на ва коль ны 

свет, якое да зва ляе 

са чыць за су час ны-

мі тэн дэн цыя мі ў га лі не раз віц ця 

ру ху зя лё ных офі саў, раз ві вац ца 

ў ад па вед нас ці з ідэ я мі і прын цы-

па мі ўстой лі ва га раз віц ця і на іх 

асно ве бу да ваць свой устой лі вы 

ўні вер сі тэт, а так са ма ў поў най ме-

ры ўно сіць свой уклад у раз віц цё 

імі джу БДПУ, — ад зна чае На тал ля 

На ву мен ка.

Дзей насць бе ла рус ка га Зя-

лё на га офі са вы со ка аца ні лі еў-

ра пей скія ка ле гі. Ка ар ды на та ры 

Grееn оffісе БДПУ прай шлі ан-

лайн-курс Grееn оffісе mоdеl ад 

Ан гель ма Т. Гра а ля, на ву ко ва га 

су пра цоў ні ка ўні вер сі тэ та Лю не-

бург (ФРГ), і атры ма лі па свед чан-

не аб яго па спя хо вым 

за кан чэн ні.

На тал ля СА ЛА-

ГУБ, на ву ко вы кі-

раў нік рэ сурс на га 

цэнт ра Grееn оffісе 

БДПУ, рас ка за ла:

— Па між БДПУ і 

ўні вер сі тэ там г. Гіль-

дэс гайм пад пі са ны 

ме ма ран дум аб су-

пра цоў ніц тве, у ад-

ным з пунк таў яко га 

пра пі са на ўза е ма дзе-

ян не па між офі са мі, 

ме ды я аб мен. Сён ня 

не толь кі еў ра пей скія 

кра і ны імк нуц ца да 

ўстой лі ва га раз віц ця, 

у Бе ла ру сі так са ма 

дзей ні чае гэ тая пра-

гра ма, але трэ ба заў-

сё ды па чы наць з ся бе, 

дзей ні чаць на ла каль-

ным уз роў ні і спа чат-

ку зра біць устой лі вым 

уні вер сі тэт. На шы сту дэн ты, у сваю 

чар гу, бу дуць ме ды я та ра мі, якія 

ў да лей шым рас паў сю дзяць ідэі 

ўстой лі ва га раз віц ця на мес цах.

На тал ля ТАР НА ВЕЦ КАЯ, ка-

ар ды на тар Grееn оffісе БДПУ, 

да дае:

— Наш Зя лё ны офіс — гэ та 

перш за ўсё ма ла дзёж ная ва лан-

цёр ская ар га ні за цыя, якая ін тэг руе 

прын цы пы ўстой лі ва га раз віц ця ў 

паў ся дзён нае жыц цё сту дэнц кай 

су поль нас ці і вы клад чы каў. На шы 

ідэі пра ні ка юць і ў на ву ко вую дзей-

насць ВНУ. На прык лад, на ўні вер сі-

тэц кай аг ра бія стан цыі «Зя лё нае», 

якая зна хо дзіц ца за 20 кі ла мет раў 

ад Мін ска (там пра хо дзяць за ня ткі 

ў бу ду чых хі мі каў, бі ё ла гаў, ге ог-

ра фаў), ёсць до след ная пля цоў-

ка для ар га ніч на га зем ля роб ства 

(адзін з кі рун каў на шай дзей нас ці), 

а так са ма ёсць стан цыя бія рас кла-

дан ня, на якой кож ны год за клад-

ва юц ца до след ныя адзін кі.

Яшчэ адзін ка ар ды на тар п ра ек-

та, На тал ля Шаў цо ва, па дзя лі ла ся 

пла на мі Зя лё на га офі са на най-

блі жэй шую бу ду чы ню і ад зна чы ла, 

што ва ўні вер сі тэ це вы ка рыс тоў-

ва юць шмат па пе ры, а так са ма 

вост ра ста іць пы тан не аб збо ры 

ад пра ца ва ных ба та рэ ек. Та му сён-

ня Grееn оffісе БДПУ рас пра цоў вае 

пра ект па ўста ноў цы кан тэй не раў 

для асоб на га збо ру ад хо даў.

Ці ка выя і пра ек ты, якія ўда ло ся 

ажыц ця віць за гэ ты час: эка ла гіч-

ная гуль ня-квэст для школь ні каў 

на АБС «Зя лё нае»; чор на-бе лая 

да рож ка (на гляд на тлу ма чыць 

пра цэс на ту раль на га со неч на га 

на гра ван ня); «зя лё ны клас» («аў-

ды то рыя» на све жым па вет ры); ак-

цыя па аб ме не рэ ча мі; ак цыя па 

аб ме не плас ты ка вых бу тэ лек на 

яб лы кі (за кра на лі ся і пы тан ні пра-

віль на га хар ча ван ня); кон курс эка-

ла гіч най фа та гра фіі; эка ла гіч ная 

сцеж ка на ба зе АБС; збор ле каў, 

кар моў, ца цак для бяз до мных са-

бак. У рам ках пра ек та ЕWОСА на 

тэ ры то рыі ўні вер сі тэ та бы лі зроб-

ле ны аль пій ская гор ка, «га тэль» 

для на ся ко мых (воч кі з роз ным на-

паў нен нем, дзе мож на на зі раць за 

жыц цём на ся ко мых, у да лей шым 

пла ну ец ца зра біць паў на вар тас-

ную заа ла гіч ную пля цоў ку).

Воль га ПРА ЛЮК.

Фо та з ар хі ва БДПУ.

Эка тэх на ло гііЭка тэх на ло гіі

Пер шы Зя лё ны офісПер шы Зя лё ны офіс
Гэ та пля цоў ка, дзе ідэі ў ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця ін тэг ру юц ца ў што дзён нае жыц цё

ЕWОСА — еў ра пей скія 
ма ла дзёж ныя ва лан цёр скія 
ла ге ры (Гер ма нія, Іта лія, 
Ба ла русь). Мэ тай пра гра мы 
ЕWОСА з'яў ля ец ца 
са дзей ні чан не зна ём ству 
мо ла дзі з роз ных дзяр жаў 
Еў ро пы ад но з ад ным 
і з куль ту рай парт нёр скіх 
кра ін, аду ка цый нае 
су пра ва джэн не 
і пад трым ка гэ тых 
пра цэ саў у фар ма це 
між на род ных 
ва лан цёр скіх ла ге раў.

У снеж ні мі ну ла га го да ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це імя М. Тан ка быў ство ра ны 

рэ сурс ны цэнтр Grееn оffісе на ба зе фа куль тэ та 

пры ро да знаў ства. А ўжо сён ня Grееn оffісе БДПУ пры зна ны 

на еў ра пей скім уз роў ні: ён уне се ны на кар ту зя лё ных офі саў 

і іні цы я тыў Еў ро пы і све ту. На да дзе ны мо мант у све це пра цуе 

ўся го 35 зя лё ных офі саў, у блі жэй шы час бу дуць ство ра ны 

яшчэ 42. На пост са вец кай пра сто ры офіс БДПУ пер шы 

і па куль адзі ны.


