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У Мін ску прай шла ка ар ды на цый ная су стрэ ча 

прад стаў ні коў ад мі ніст ра цый ных ор га наў СІ ТЭС. 

Ра зам з між на род ны мі экс пер та мі прад стаў ні кі 

кі раў ніц кіх і на ву ко вых ар га ні за цый з Бе ла ру сі, 

Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, Ар ме ніі, Кыр гыз ста на, 

Ка зах ста на, Мал до вы і Ра сіі аб мер ка ва лі пы тан ні, 

уклю ча ныя ў па ра дак 18-й Кан фе рэн цыі ба коў 

СІ ТЭС, якая, як пла ну ец ца, прой дзе ў маі — чэр ве ні 

на Шры-Лан цы.

— За кла по ча насць ад нос на шко ды, якую ган даль на но-

сіць дзі кім жы вё лам, па ча лі вы каз ваць яшчэ ў 1960-х га-

дах, — рас ка за ла прад стаў нік Між на род на га фон ду ахо-

вы жы вёл (ІFAW) Ма рыя ВА РАН ЦО ВА. — Та му і бы ла 

ство ра на Кан вен цыя аб між на род ным ганд лі ві да мі дзі кай 

фаў ны і фло ры, што зна хо дзяц ца пад па гро зай знік нен ня 

(СІ ТЭС). Яна ста ла рэ гу ля ваць гэ ты пра цэс з да па мо гай 

уня сен ня ві даў жы вёл і рас лін у роз ныя да дат кі, за бяс печ-

ва ю чы жорст кі кант роль між на род на га ганд лю.

Па сло вах экс пер та, яшчэ 20 га доў та му не ле галь ны 

аба рот жы вёл скла даў 15—20 міль ё наў до ла раў. Сён ня 

па каз чык зна хо дзіц ца на ўзроў ні 20 міль яр даў до ла раў у 

год, што ста віць гэ ты біз нес на ад ну пры ступ ку з ганд лем 

нар ко ты ка мі і не ле галь ным ганд лем збро яй.

Экс пер ты сцвяр джа юць: ідзе шос тае ма са вае вы мі-

ра нне жы вёл, ска ра ча юц ца па пу ля цыі ў дзі кай пры ро дзе 

і без та го рэд кіх ві даў: тыг раў за ста ло ся ка ля 4 ты сяч, 

сла ноў — 250 ты сяч, з 2 млн да 200 ты сяч асо бін змен шы-

ла ся коль касць сай га каў. Ня гле дзя чы на тое, што мно гія 

ві ды, па зна ча ныя ў спі сах СІ ТЭС, не вод зяц ца ў Бе ла ру сі, 

аба ро на іх — важ ная за да ча і для на шай кра і ны. Праз су-

мес нае пры няц це ра шэн няў на Кан фе рэн цыі ба коў мож на 

як уз мац ніць кант роль над між на род ным ганд лем рэд кі мі 

ві да мі, так і асла біць яго, што ў вы ні ку па гор шыць стан 

па пу ля цый.

На мес нік мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Аляк сандр КОР БУТ ад зна чыў, што 

Бе ла русь ак тыў на ўдзель ні чае ў рэа лі за цыі па ла жэн няў 

Кан вен цыі. У кра і не ство ра на нар ма тыў на-пра ва вая ба за, 

якая да зва ляе вес ці ўлік, кант роль, пра фі лак ты ку па ру-

шэн няў; за бяс печ вае вы да чу да зво лаў на пе ра мя шчэн не 

ўзо раў СІ ТЭС, а так са ма пра ду гледж вае ад каз насць за 

не вы ка нан не па тра ба ван няў за ка на даў ства.

Пад час су стрэ чы экс пер ты га ва ры лі пра важ насць уклю-

чэн ня не ка то рых ві даў акул і га ла ту рый («мар скіх агур-

коў») у Да да так 2 Кан вен цыі, пе ра во ду сай гі і не ка то рых 

па пу ля цый аф ры кан скіх сла ноў з Да дат ку 2 у Да да так 1, 

уклю чэн ня жы ра фаў у Да да так 3, раз гле дзе лі пы тан ні ба-

раць бы з кі берз ла чын нас цю ў ад но сі нах да дзі кай фаў ны, 

лік ві да цыі кан фіс ка ва ных узо раў СІ ТЭС і інш.

Шмат вы ступ лен няў экс пер таў да ты чы ла ся праб ле мы 

ахо вы роз ных ві даў акул. Сён ня праз мер ны вы лаў — га-

лоў ная па гро за для гэ тых са ні та раў акі я на. Па пад лі ках 

спе цы я ліс таў, 54 % усіх ві даў акул лі чац ца ўраз лі вы мі ці 

зна хо дзяц ца на мя жы зні шчэн ня. Пры гэ тым па-ра ней ша-

му мно гія з іх вы лоў лі ва юц ца і вы ка рыс тоў ва юц ца ў якас ці 

пра дук таў хар ча ван ня.

Акра мя гэ та га, удзель ні кі су стрэ чы аб мер ка ва лі пы тан ні, 

важ ныя для еў ра а зі яц ка га рэ гі ё на, у тым лі ку і сі ту а цыю з 

вуг ром еў ра пей скім у на шай кра і не. Бе ла рус кая дэ ле га цыя 

рас ка за ла між на род ным экс пер там пра пра цу над за ха ван-

нем па пу ля цыі гэ тай ры бы, а так са ма агу чы ла праб ле мы, 

звя за ныя з уста ля ва най за ба ро най для кра і ны па ста вак 

шкло па доб най лі чын кі вуг ра з кра ін Еў ра пей ска га са ю за.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

— Які мі між на род ны мі да ку-

мен та мі рэг ла мен ту ец ца экс-

парт-ім парт жы вёл?

— Кан вен цы яй аб між на род ным 

ганд лі ві да мі дзі кай фаў ны і фло-

ры, якія зна хо дзяц ца пад па гро зай 

знік нен ня (СІ ТЭС), што бы ла пад-

пі са ная ў 1973 го дзе. Бе ла русь — 

бок Кан вен цыі з 1994 го да. Та кім 

чы нам, на ша кра і на ўзя ла на ся бе 

аба вя за цель ствы па кант ро лі за 

між на род ным ганд лем зні ка ю чы мі 

ві да мі жы вёл з да па мо гай вы да чы 

да зволь ных да ку мен таў на іх пе ра-

мя шчэн не праз дзяр жаў ныя ме жы. 

У Кан вен цыі ёсць тры да дат кі, у 

кож ны з якіх уклю ча ны роз ныя ка-

тэ го рыі. У спі се Да дат ку 1 — жы-

вё лы, якія за ста лі ся лі та раль на ў 

адзін ка вых эк зэмп ля рах. У да чы-

нен ні да на шай кра і ны гэ та со кал 

сап сан.

У спіс Да дат ку 2 уклю ча ны жы-

вё лы, якія так са ма зна хо дзяц ца 

на мя жы знік нен ня, але іх коль-

касць яшчэ мож на рэ гу ля ваць. 

На прык лад, рысь, воўк. У на-

шай кра і не два ор га ны ад каз-

ва юць за вы ка нан не Кан вен цыі 

СІ ТЭС. Ад мі ніст ра цый ная част-

ка ўскла дзе на на Мінп ры ро ды, 

на ву ко вая — на НАН Бе ла ру сі. 

На ву коў цы да юць за клю чэн не 

аб маг чы мас ці ўво зу або вы ва зу 

жы вёл, мы афарм ля ем сер ты фі-

кат. У год вы да ём ад 200 да 300 

сер ты фі ка таў.

— Якія да ку мен ты па він ны 

быць на ру ках у ча ла ве ка, ка лі, 

на прык лад, ён з'яз джае з Бе ла-

ру сі на доў гі час і хо ча за браць 

з са бой рэд кую жы вё лу?

— Яму трэ ба афор міць да звол 

на ўвоз у кра і ну, у якую ён едзе, а 

ў нас атры маць да звол на вы ваз — 

сер ты фі кат СІ ТЭС. Мы аба вя за ны 

да ве дац ца пра па хо джан не жы вё-

лы, перш за ўсё, ці не бы ла яна 

ада бра на з дзі кай пры ро ды бра-

кань ер скім спо са бам. Так са ма 

важ на, каб умо вы ўтры ман ня ў 

кра і не ім пар ту ад па вя да лі ві да вым 

асаб лі вас цям жы вё лы. Трэ ба ра зу-

мець, што ўсе гэ тыя да ку мен ты не 

ро бяц ца за адзін дзень.

— Хто час цей уво зіць жы вё-

лу — гра ма дзя не або ар га ні за-

цыі?

— Гра ма дзя не ак тыў на атрым-

лі ва юць да зво лы. Звяр та юц ца да 

нас кі раў ні кі заа пар каў, каб афор-

міць аб мен ка лек цы я мі. У бе ла-

рус кіх цыр ках эк за тыч ныя жы вё лы 

прак тыч на ад сут ні ча юць, а вось 

гаст ра лё ры до сыць час та атрым-

лі ва юць да звол на пе ра мя шчэн не 

сва іх па да печ ных.

— Гэ та зна чыць, трэ ба атрым-

лі ваць да звол на ват на ча со вы 

ўвоз-вы ваз?

— Так. На прык лад, у нас атрым-

лі ва лі сер ты фі кат, каб вы вез ці па-

пу гая на ля чэн не за мя жу.

— Вя до мы вы пад кі і кант ра-

банд на га ўво зу жы вёл...

— Не за кон нае пе ра мя шчэн не 

жы вёл — гэ та страш на. Па-пер-

шае, ім да юць транк ві лі за та ры. 

Пас ля та ко га ўмя шан ня з дзе ся-

ці жы вёл вы жы вае ад на. Звя роў 

утрым лі ва юць у цес ных кан тэй-

не рах, доў гі час не да юць ежы і 

ва ды. Па-дру гое, жы вё лу з га ра-

ча га клі ма ту пры вез ці на ват ва 

ўме ра ны — гэ та ве лі зар ны стрэс 

для ар га ніз ма.

Трэ ба па мя таць, што бяз дум-

нае, дзі кае ада бран не жы вёл з 

пры род на га ася род дзя ска ра чае 

бія раз на стай насць.

— Якое па ка ран не пра ду гле-

джа на за не за кон ны ўвоз або 

вы ваз жы вёл?

— Для фі зіч ных асоб — на кла-

дан не штра фу ў па ме ры ад 20 да 

50 ба за вых ве лі чынь, на ін ды ві -

дуаль на га прад пры маль ні ка — ад 

20 да 200 БВ, а на юры дыч ную асо-

бу — штраф да 1000 БВ. Акра мя 

та го, ня рэд ка пры мя ня ец ца та кая 

ме ра, як кан фіс ка цыя. Асаб лі ва 

ка лі га вор ка ідзе пра эк за тыч ных 

жы вёл.

— Ня прос та за вез ці ў кра і ну і, 

на прык лад, сум ку са ску ры кра-

ка дзі ла...

— Ме на ві та так. Дзе ян не кан-

вен цыі СІ ТЭС рас паў сюдж ва ец ца 

і на дэ ры ва ты, то-бок на лю бую па-

зна валь ную част ку дзі кай жы вё лы. 

На вы ваз вы ра баў з фут ра і ску ры 

дзі кіх жы вёл: воп рат кі, абут ку, су-

мак і ін шых ак се су а раў, — не аб-

ход ны да зволь ныя да ку мен ты.

Ні чо га не рэ ка мен да ва ла б 

спра ба ваць вы вез ці з Егіп та. Нам 

зда ец ца, ка лі ра ка він кі ля жаць на 

пля жы пад на га мі, то каш тоў нас ці 

не ўяў ля юць, ад нак вы ваз не ка-

то рых з іх за ба ро не ны. Так са ма 

мыт ныя ор га ны ўваж лі выя да ка-

ра лаў і вы ра баў з іх. Збі ра ю чы ся 

ў эк за тыч ную кра і ну, лепш за га дзя 

да ве дац ца, на пра воз якіх пры род-

ных су ве ні раў мыт ня дае да бро.

— Як ажыц цяў ля ец ца кант-

роль за ўмо ва мі, у якіх жы вуць 

уве зе ныя ў кра і ну жы вё лы?

— Гэ та наш пра мы аба вя зак. 

Па мя та е це гіс то рыю пра ры сяў 

для бе ла рус ка га спец на за? Ва ен-

ныя на бы лі іх на ра сій скай зве ра-

фер ме, якая здае ма тэ ры ял для 

па шы ву фут раў. На мой по гляд, 

спец на за ўцы вы ра та ва лі жы вёл. 

Умо вы іх утры ман ня пра ве ры лі 

на шы тэ ры та ры яль ныя ор га ны 

су мес на з прад стаў ні ка мі НАН 

Бе ла ру сі і вы свет лі лі, што ўсё ад-

па вя дае па тра ба ван ням за ка на-

даў ства. Спец наз вель мі ўваж лі-

ва ста віц ца да ры сяў: за ма ца ва лі 

сал дат, у аба вяз кі якіх ува хо дзіць 

до гляд дра пеж ні каў, зме шча ных 

у валь е ры.

— Ці пад па да юць пад дзе ян не 

Кан вен цыі рас лі ны?

— Вя до ма, ёсць та кія ві ды. На-

прык лад, на вы ваз ар хі дэі, на бы-

тай у ганд лё вым цэнт ры, да звол не 

трэ ба, ча го не ска жаш пра рэд кія 

ві ды рас лін. Зра зу ме ла, у абод вух 

вы пад ках не па збег нуць фі та са ні-

тар на га кант ро лю на мя жы.

— Мы яшчэ ні чо га не рас ка за-

лі чы та чам пра Да да так 3.

— Спіс Да дат ку 3 — гэ та Чыр во-

ная кні га. Яна ёсць у кож най кра і-

не, у яе ўне се ны жы вё лы і рас лі ны, 

якія па тра бу юць да дат ко вай ахо-

вы. Мы лі чым да пу шчаль ным ада-

браць чыр ва на кніж ні каў з дзі ка га 

ася род дзя на аб ме жа ва ныя мэ ты: 

на ву ко выя, утры ман не і раз вя-

дзен не ў ня во лі, ства рэн не но вых 

мік ра па пу ля цый на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі ці за мя жой. Па ўзгад нен ні з 

НАН ад бі ра ем зуб ра і пе ра ся ля ем 

у ін шыя мес цы і кра і ны. У та кіх вы-

пад ках экс парт рэг ла мен ту ец ца ў 

ме жах ра шэн няў Еў ра зій скай эка-

на міч най ка мі сіі. Агуль нае пра ві ла 

та кое: для вы ва зу ў трэ цюю кра і-

ну на шых чыр ва на кніж ні каў не аб-

ход ны да зволь ны да ку мент аль бо 

лі цэн зія. Апош нюю вы дае Мі ніс-

тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю па ўзгад нен ні з 

Мінп ры ро ды. Та кая ж пра цэ ду ра 

ў вы пад ку экс пар ту дзі ка рос лай 

сы ра ві ны.

Усе кра і ны аба ра ня юць сваю 

пры ро ду і ры нак. На прык лад, еў-

ра пей скі ву гор. У ЕС на огул за-

ба ро не ны ган даль лі чын кай гэ тай 

ры бы з трэ ці мі кра і на мі. Але ёсць 

ню анс: ка лі, на прык лад, у Ры зе на 

рын ку вы ку пі лі вэн джа на га вуг ра, 

то лат вій ская мыт ня не бу дзе пе ра-

шка джаць вы ва зу, а вось лі чын ку 

жы вой ры бы ка тэ га рыч на за ба ро-

не на ім пар та ваць.

— Як на ла джа на су пра цоў-

ніцт ва Мінп ры ро ды з Дзяр жаў-

ным мыт ным ка мі тэ там?

— Ад пра ца ва на схе ма ўза е ма-

дзе ян ня: ка лі ёсць пы тан ні ад нос-

на ле галь нас ці ўво зу жы вёл, нам 

тэ ле фа ну юць на ват у вы хад ныя. 

Пад клю ча юц ца ў та кіх вы пад ках і 

су пра цоў ні кі Ака дэ міі на вук. Ма гу 

з упэў не нас цю ска заць, што на шы 

мыт ні кі не толь кі доб ра сум лен на 

вы кон ва юць свае аба вяз кі, але і 

не па ко яц ца пра жы вёл.

— Тац ця на Ула дзі мі ра ўна, а як 

аса біс та вы ста ві це ся да за хап-

лен ня не ка то рых су гра ма дзян 

на быц цём эк за тыч ных жы вёл?

— Ка тэ га рыч на су праць та кой 

мо ды. Трэ ба ра зу мець, што гэ та 

жы вая іс то та, а не цац ка. Нель-

га на гу ляў шы ся вы кі нуць яе, што 

ча сам ад бы ва ец ца. Акра мя та го, 

та кая жы вё ла мо жа на нес ці шко-

ду ін шым лю дзям. У пры ро дзе, як 

пра ві ла, яны доў га не мо гуць жыць 

пас ля хат ня га ўтры ман ня. Ка лі ча-

ла век хо ча за вес ці га да ван ца, то 

ў на шых умо вах ідэа льныя кош кі 

і са ба кі — яны ўжо шмат ста год-

дзяў жы вуць по бач з ча ла ве кам, 

мы вы дат на пры ста са ва лі ся ад но 

да ад на го.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

За кон і пры ро даЗа кон і пры ро да

ЗА СЛОН НА ШЛЯ ХУ ЖЫ ВОЙ КАНТ РА БАН ДЫ
Мінп ры ро ды кант ра люе, 

у якіх умо вах утрым лі ва юц ца 
пры ве зе ныя з-за мя жы 

жы вё лы

Ле тась бе ла рус кія 

на ву коў цы ад пра ві лі 

на экс парт у лі тоў скі 

бія сфер ны рэ зер ват 

«Жу він тас» вярт ля вую 

чаротаўку. Сё ле та ў чэр ве ні 

бу дзе здзейс не ны дру гі 

этап транс ла ка цыі 

гэ тай птуш кі. Хто і як 

рэ гу люе экс парт-ім парт 

жы вёл, рас ка за ла 

кан суль тант 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 

Тац ця на ЖА ЛЯЗ НО ВА.

СЛА НЫ І АКУ ЛЫ... НА ПРО ДАЖ
Ча му і Беларусі важна ўдзельнічаць 
у ахове тыграў і іншых «нянашых» жывёл

Па пу гаі без да ку мен таў 
на мя жы.gp
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