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СА МАЕ ТЫ ТУ ЛА ВА НАЕ
Дзі кое — ад но з ча ты рох най-

буй ней шых у све це ні зін ных ба-

лот, якое за ха ва ла ся ў ста не, 

най больш бліз кім да на ту раль-

на га. Яго ж на зы ва юць і са мым 

ты ту ла ва ным пры род ным комп-

лек сам Бе ла ру сі. Ра зам з нац-

пар кам яно ўклю ча на ў склад 

транс гра ніч на га пры род на га 

аб' ек та Су свет най спад чы ны 

ЮНЕС КА «Бе ла веж ская пу-

шча», з'яў ля ец ца част кай бія-

сфер на га рэ зер ва та пра гра мы 

«Ча ла век і бія сфе ра» ЮНЕС КА, 

тэ ры то ры яй, важ най для пту-

шак, а так са ма мае ста тус 

Рам сар скай тэ ры то рыі (вод на-

ба лот нае ўгод дзе між на род на га 

зна чэн ня).

Вя лі кая коль касць рас лін і 

жы вёл вы бра ла гэ та мес ца сва-

ім до мам. Асаб лі ва важ на тое, 

што ме на ві та на Дзі кім доб ра 

ся бе ад чу ва юць па пу ля цыі та кіх 

гла баль на па гра жаль ных ві даў, 

як вярт ля вая ча ротаўка, вя лі кі 

арлец, а так са ма чыр ва на кніж-

ні ца ба ра да тая кугакаўка.

АСУ ШЫ ЛІ БА ЛО ТЫ — 
ПА ЦЯР ПЕЎ ЛЕС

Ка лі па гля дзець на ба ло та 

Дзі кое з вы шы ні пту шы на га па-

лё ту, мож на за ўва жыць шмат 

тон кіх лі ній, якія пе ра ся ка юць 

ма сіў. Гэ та ме лі я ра цый ныя 

ка на лы. Пер шыя з іх з'я ві лі ся 

не каль кі ста год дзяў та му, у ча-

сы Рэ чы Па спа лі тай і Ра сій скай 

Ім пе рыі. Пад асу шэн не Дзі кое 

пад па ла і ў са вец кі час — тут 

бы ла ство ра на ме лі я ра цый ная 

сіс тэ ма «Вяр хоўе Ясель ды». 

Акра мя та го, для сель ска гас-

па дар чых па трэб не за кон на 

асу шы лі яшчэ адзін учас так у 

паў ноч на-ўсход няй част цы ба-

ло та. Пра ве дзе ная без ін жы-

нер на га пра ек та ме лі я ра цыя 

не да ла доб рых вы ні каў, та му 

знач ны пе ры яд гэ тыя зем лі не 

вы ка рыс тоў ва лі ся ў сель скай 

гас па дар цы.

— Бе ла веж ская пу шча заў сё-

ды ха рак та ры за ва ла ся вя лі кай 

сту пен ню за ба ло ча нас ці, — рас-

ка з вае на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра На цы я наль на га 

пар ку «Бе ла веж ская пу шча» 

па на ву цы і эка ла гіч най асве-

це Ва сіль АР НОЛЬ БІК. — Але ў 

1960—1970-я га ды з-за асу шэн-

ня тут знік ла ка ля 40 ты сяч гек-

та раў ба лот, бы ло вы раў на ва на 

12 рэк, пра ка па на ка ля 500 кі ла-

мет раў роз ных ка на лаў. Усё гэ та 

па цяг ну ла за са бой па ру шэн не 

ба лан су ў эка сіс тэ мах пу шчы, 

па ча ла змян шац ца коль касць ві-

даў жы вёл і рас лін, што жы лі на 

за ба ло ча ных тэ ры то ры ях.

За 70 га доў гід ра ла гіч ная сет-

ка на цы я наль на га пар ку і яго на-

ва кол ля іс тот на змя ні ла ся. І сён-

ня, па сло вах ка ар ды на та ра 

пра грам Франк фурц ка га заа-

ла гіч на га та ва рыст ва Вік та ра 

ФЕН ЧУ КА, ву чо ныя на зі ра юць 

па сту по вае па дзен не ўзроў ню 

грун та вых вод, зні жа ец ца і коль-

касць апад каў: за апош нія 30 га-

доў яна змен шы ла ся на 10—15 %. 

Усё гэ та не га тыў на ўплы вае на 

стан ляс ных эка сіс тэм. Яр кі прык-

лад та му — усы хан не яло вых на-

са джэн няў на поль скай і бе ла рус-

кай част ках пу шчы.

Каб спы ніць гэ ты пра цэс, не-

аб ход на ад на віць на ба ло тах пу-

шчы гід ра ла гіч ны рэ жым.

У 2013 го дзе па між ДПУ «На-

цы я наль ны парк «Бе ла веж ская 

пу шча», гра мад скай ар га ні за-

цы яй «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» і Франк фурц кім заа ла-

гіч ным та ва рыст вам (Гер ма нія) 

быў пад пі са ны Ме ма ран дум аб 

уза е ма ра зу мен ні, па ча ла ся рэа-

лі за цыя пра гра мы ў пад трым-

ку за па вед нас ці Бе ла веж скай 

пу шчы. Ад ным з яе га лоў ных 

на прам каў ста ла ап ты мі за цыя 

гід ра ла гіч на га рэ жы му. За гэ ты 

час та кія пра ек ты бы лі рэа лі за-

ва ны на аб' ек тах «Ба ру шчы чы», 

«Плян та», «Са ло мен ка», «Дзі-

кі Ні кар» і «Па пя лё ва». Сё ле та 

чар га дай шла і да Дзі ко га.

МІ СІЯ 
«ЗА ТРЫ МАЦЬ ВА ДУ!»

Не каль кі га доў та му ву чо ныя 

Ін сты ту та экс пе ры мен таль най 

ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча НАН 

Бе ла ру сі да лі ацэн ку пра цэ сам, 

якія ад бы ва юц ца на ба ло це, і 

вы зна чы лі: асу ша ны ў мі ну лым 

учас так знач на ўплы вае на гід-

ра ла гіч ны рэ жым Дзі ко га. Та му 

і вы ра шы лі па чы наць пра цу ме-

на ві та з гэ тай тэ ры то рыі.

У 2018 го дзе пры пад трым цы 

АПБ і мяс цо вых улад зем лі пло-

шчай 330 га бы лі пе ра да дзе ны 

на цы я наль на му пар ку, быў рас-

пра ца ва ны ін жы нер ны пра ект 

па ад наў лен ні гід ра ла гіч на га 

рэ жы му.

Спе цы я ліс ты УП «Пру жан-

скае ПМС» па ча лі бу даў ні чыя 

ра бо ты на Дзі кім на па чат ку 

кра са ві ка. Пла ну ец ца, што з 

да па мо гай 25 пла цін атры ма-

ец ца вяр нуць ва ду з ка на лаў у 

асу ша нае ба ло та.

— Бу даў ніц тва пла цін — толь-

кі пер шы крок да ад наў лен ня 

ста ну ба лот ных угод дзяў, — пад-

крэс ліў на мес нік ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це Ін сты ту та 

экс пе ры мен таль най ба та ні кі 

імя В. Ф. Куп рэ ві ча Дзміт рый 

ГРУ МО. — Ад наў лен не гід ра-

ла гіч на га рэ жы му не аб ход на 

спа лу чаць з ада бран нем драў-

нін на-хмыз ня ко вай рас лін нас ці 

і пад се вам асок.

Ву чо ныя ча ка юць, што гэ-

тыя зем лі ство раць эфек тыў ны 

бар' ер па між ме лі я ра цый най сіс-

тэ май і на ту раль ным ба ло там, 

ад но вяц ца функ цыі ўчаст ка, яго 

гід ра ла гіч ны рэ жым, за тар мо-

зяц ца пра цэ сы раз віц ця драў-

нін на-хмыз ня ко вай рас лін нас ці, 

з'я вяц ца рас лі ны, ха рак тэр ныя 

для ба лот. Але каб гэ та тэ ры-

то рыя на блі зі ла ся да пер ша па-

чат ко ва га ста ну, спат рэ біц ца не 

адзін, а дзя сят кі га доў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА,

фота аўтара.

Пра ек тыПра ек ты

БУ ФЕР ДЛЯ ДЗІ КО ГА

 «Дзі кія» фак ты
 Ба ло та Дзі кое раз ме шча на на па меж жы Пру жан ска га і 

Свіс лац ка га ра ё наў, на во да па дзе ле ба сей наў Бал тый ска га і 

Чор на га мо раў, з'яў ля ец ца вы то кам рэк На раў і Ясель да, пад-

трым лі вае буй ную па пу ля цыю гла баль на па гра жаль ных ві даў 

пту шак — вярт ля вай ча ротаўкі і вя лі ка га арляца.

 У 1968 го дзе на тэ ры то рыі Дзі ко га быў ство ра ны ад най мен ны 

рэс пуб лі кан скі гід ра ла гіч ны за каз нік — адзін з пер шых у кра і не.

 У 2001 го дзе тэ ры то рыя за каз ні ка «Дзі кое» ўвай шла ў 

склад На цыянальнага пар ку «Бе ла веж ская пу шча». У па чат ку 

2000-х для Дзі ко га быў рас пра ца ва ны адзін з пер шых у кра і не 

План кі ра ван ня.

 Дзі кое на зы ва юць ра вес ні кам егі пец кіх пі ра мід. Яго ўзрост 

скла дае кры ху больш за 6000 га доў.

Эка мо даЭка мо да

Чыр во ная кні га 
на фут бол цы
Mark Formelle ства ры ла 
ка лек цыю з рэд кі мі 
жы вё ла мі і рас лі на мі

Кам па нія су мес на з бе ла рус кі мі 

мас та ка мі і з пад трым кай Мінп ры ро-

ды вы пус ці ла ка лек цыю фут бо лак, 

за плеч ні каў, на тат ні каў і сты ке раў, 

пры све ча ных чыр ва на кніж ным рас-

лі нам і жы вё лам. Част ка вы ру ча ных 

ад про да жу срод каў бу дзе пе ра да-

дзе на пры ро да ахоў ным ар га ні за цы-

ям і пры тул кам для жы вёл.

Яшчэ 38 га доў та му, ка лі бы ло скла дзе-

на пер шае вы дан не Чыр во най кні гі Бе ла-

ру сі, жы вёл і рас лін, якія зна хо дзяц ца на 

мя жы знік нен ня, бы ло менш за 200. Ця пер 

гэ та ліч ба вы рас ла амаль у тры ра зы. Сва-

ёй но вай ка лек цы яй Mark Formelle вы ра шы-

ла на га даць бе ла ру сам, якую пры га жосць 

мы мо жам у хут кім ча се стра ціць, ка лі не 

бу дзем бе раг чы пры ро ду.

— На пла не це амаль не за ста ло ся мес-

цаў, ку ды б не прый шлі лю дзі са сва і мі ін та-

рэ са мі. Ад нак ча ла век — не цар пры ро ды, а 

та кая ж яе част ка, як жы вё лы і рас лі ны. Та-

му нам трэ ба ву чыц ца па важ лі ва ста віц ца 

да сва іх су се дзяў, — пад крэс ліў на чаль нік 

упраў 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 Мі ка лай СВІ ДЗІН СКІ. — Кож ны від 

рас лін на га і жы вёль на га све ту — уні каль ны 

і ці ка вы па-свой му, што ад кры вае бяз меж-

ныя маг чы мас ці для твор час ці.

На прын тах но ва га адзен ня і су ве ні-

раў — жу кі-але ні, со вы-сі пу хі, гра бень-

ча тыя тры то ны, ра быя сус лі кі, сфаг ну мы 

мяк кія, хва шчы вя лі кія і ін шыя прад стаў ні кі 

Чыр во най кні гі. У кож най з ся мі прац свой 

аў тар, які са ма стой на вы бі раў па ру з жы-

вё лы і рас лі ны на свой густ. Спе цы яль на 

для пра ек та кам па нія за пра сі ла бе ла рус-

кіх мас та коў і ілюст ра та раў, ся род якіх Ні-

ка Сан драс, Doctor Oy, Мі ця Піс ляк, Ган на 

Радзь ко, Аляк сандр Сі да ро віч, На дзея Ма-

ке е ва і Аляк сей Лі мо наў.

— Ка лі я ўба чыў жу ка-але ня, то вель мі 

здзі віў ся і па ду маў: ча му яго яшчэ з мас-

та коў ні хто не ўзяў. Ра зам з ім я ча мусь ці 

ў га ла ве ад ра зу ўя віў гіг ро цы бе бар во-

вую — гэ та яр кі і, што ці ка ва, ядо мы грыб. 

Пра цай вель мі за да во ле ны, — па дзя ліў ся 

ўра жан ня мі адзін з мас та коў Аляк сандр 

СІ ДА РО ВІЧ.

На ўсіх фут бол ках і за плеч ні ках ёсць 

яр лы кі з ін фар ма цы яй пра рас лі ну і жы-

вё лу, вы явы якіх на іх на не се ны. Та кія ж 

звест кі ўка за ны і на ад ва рот ных ста рон-

ках су ве ні раў. Так, на прык лад, мож на 

да ве дац ца, ча му ў Бе ла ру сі за ста ло ся 

так ма ла ра бых сус лі каў. Аказ ва ец ца, у 

1940-х га дах яны лі чы лі ся шкод ні ка мі, 

та му мэ та на кі ра ва на зні шча лі ся. Ад нак 

гэ та жы вё ла, як і ўсе ас тат нія, — вель мі 

важ ная для эка сіс тэ мы, та му бе ла рус кія 

ву чо ныя ця пер спра бу юць вы пра віць па-

мыл кі на шых прод каў і ад на віць па пу ля-

цыю чыр ва на кніж ні ка.

Ка лек цыя лі мі та ва ная, але па пры чы-

не яе ўжо пры кмет най па пу ляр нас ці кам-

па нія абя цае да вы пус каць адзен не. Маг-

чы ма, на ват з но вы мі чыр ва на кніж ны мі 

ге ро я мі.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Як ад наў лен не гід ра ла гіч на га рэ жы му 
на бы лых сель ска гас па дар чых зем лях 

да па мо жа ад на му з са мых ста рых ба лот 
Еў ро пы і... Бе ла веж скай пу шчы

На чар го вым па ся джэн ні ка ле гіі Мін-

пры ро ды асноў ны мі тэ ма мі ста лі пы-

тан ні на вя дзен ня па рад ку на зям лі, 

вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў, 

вы ка нан ня пры ро да ахоў на га за ка на-

даў ства і да сяг нен ня Мэт устой лі ва га 

раз віц ця.

Удзель ні кі па ся джэн ня — су пра цоў ні кі 

цэнт раль на га апа ра ту ве дам ства, кі раў ні кі 

пад на ча ле ных ар га ні за цый і струк тур ных 

пад раз дзя лен няў Мінп ры ро ды — раз гле дзе-

лі вы ні кі пра цы, вы ка нан не ўста ноў ле ных 

па каз чы каў і за дан няў на пер шы квар тал 

2019 го да.

Мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя 

Анд рэй ХУ ДЫК пад-

крэс ліў, што дзей насць 

мі ніс тэр ства ў гэ ты пе-

ры яд бы ла на кі ра ва на 

на вы ка нан не да ру чэн-

няў кі раў ні ка дзяр жа вы, ура да, па каз чы каў 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця і рэа лі за-

цыю ме ра пры ем стваў дзяр жаў ных і га лі но-

вых пра грам.

— Сён няш няя ка ле гія па він на прай сці 

з асаб лі вым ак цэн там на пры яры тэ тах да-

лей ша га раз віц ця кра і ны, вы зна ча ных у 

Па слан ні Прэ зі дэн та бе ла рус ка му на ро ду 

і На цы я наль на му схо ду. Кі раў нік дзяр жа вы 

даў нам, як ор га ну дзяр жаў на га кі ра ван ня, 

свое асаб лі вую да рож ную кар ту, якой мы 

бу дзем пры трым лі вац ца ў сва ёй пра цы, — 

ад зна чыў мі ністр.

Так, сё ле та пра цяг ва ец ца пра ца па вы-

ву чэн ні не траў і раз віц ці ма тэ ры яль на-сы ра-

він най ба зы кра і ны — бы лі пад рых та ва ны і 

пе ра да дзе ны ў рас пра цоў ку дзевяць раз ве да-

ных ра до ві шчаў (час так) ка рыс ных вы кап няў. 

Ро бяц ца за ха ды для ўдас ка на лен ня дзе ю чай 

сіс тэ мы абы хо джан ня з ад хо да мі, па вы ка нан ні 

аба вя за цель стваў, пры ня тых Бе ла рус сю па 

рэа лі за цыі па ла жэн няў Стак голь мскай кан вен-

цыі аб стой кіх ар га ніч ных за брудж валь ні ках.

Пра цу юць у ве дам стве і па да сяг нен ні 

Мэт устой лі ва га раз віц ця эка ла гіч на га кі-

рун ку, у пры ват нас ці праз уза е ма дзе ян не з 

На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ там.

Пра цяг ва ец ца аб ве шча ная ў 2018 го дзе 

мі ніс тэр ствам кам па нія «Доб ра ўпа рад ку ем 

ма лую ра дзі му», у рам ках якой пра хо дзяць 

ак цыі і ме ра пры ем ствы па азе ля нен ні, на-

вя дзен ні па рад ку на зям лі, а так са ма доб-

ра ўпа рад ка ван не ра ё наў, пар каў з пры цяг-

нен нем ор га наў дзярж кі ра ван ня, уста ноў 

аду ка цыі, гра мад скіх ар га ні за цый, прад-

пры ем стваў.

Асаб лі вую ўва гу ўдзя лі лі ме ра пры ем-

ствам па азе ля нен ні на се ле ных пунк таў, у 

тым лі ку вы ка нан ню да ру чэн няў Прэ зі дэн-

та. Толь кі за пер шы квар тал 2019 го да ў 

кра і не на пры да ма вых і ін шых тэ ры то ры ях 

бы ло вы са джа на 50 309 дрэў і звыш 28 000 

кус тоў. Гэ ту пра цу не аб ход на пра цяг ваць і 

да лей, пад крэс лі лі ўдзель ні кі ка ле гіі, пры 

гэ тым важ на не толь кі вы са джваць но выя 

рас лі ны, але і за бяс печ ваць іх до гляд.

Ка ле гія ад зна чы ла, што не аб ход на ак ты-

ві за ваць пра цу тэ ры та ры яль ных ор га наў і 

ар га ні за цый Мінп ры ро ды з мэ тай за бес пя-

чэн ня без умоў на га вы ка нан ня асноў ных па-

каз чы каў і ме ра пры ем стваў у 2019 го дзе.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Ак ту аль наАк ту аль на ЭКА БЯС ПЕ КА І ПА РА ДАК — 
ГА ЛОЎ НЫЯ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ

Бе ла веж ская пу шча заў сё ды пры ваб лі ва ла ту рыс таў 

і на ву коў цаў сва і мі ве ліч ны мі ля са мі і ба га ты мі на бія-

раз на стай насць мяс ці на мі. Кож ны яе ку ток уні каль ны 

па-свой му, але ба ло та Дзі кое, што зна хо дзіц ца ў паў ноч-

на-ўсход няй част цы на цпар ку, — тэ ры то рыя з асаб лі вай 

каш тоў нас цю. Но вая ка лек цыя Mark Formelle, 
ство ра ная пры пад трым цы Мінп ры ро ды, 

на гад вае пра не аб ход насць бе раг чы пры ро ду.
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Каб за пус ціць ва ду 
на асу ша ны ўчас так, 

трэ ба пе ра крыць 
ме лі я ра цый ныя ка на лы 

пла ці на мі.
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