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Бія раз на стай насць ахоп лі вае 

8 міль ё наў ві даў на пла не це — 

ад рас лін і жы вёл да гры боў 

і бак тэ рый, а так са ма эка сіс-

тэ мы, у якіх яны зна хо дзяц ца, 

і ге не тыч ную раз на стай насць 

у ме жах асоб ных відаў. У вы-

ні ку ча ла ве чай дзей нас ці гэ-

тае ба гац це мо жа знік нуць, 

за кра нуў шы і са мо га ча ла ве-

ка, — бо, не кла по ця чы ся пра 

пры ро ду, мы не кла по цім ся 

пра ся бе. У на шай кра і не гэ та 

доб ра ра зу ме юць.

— На ту раль ныя эка сіс тэ мы зай-

ма юць больш за па ло ву тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, — рас ка заў 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. — Іх пло шча 

скла дае 11,7 міль ё на гек та раў, ці 

56,4 % тэ ры то рыі кра і ны. Гэ та ля-

сы (75 % на ту раль ных эка сіс тэм), 

хмыз ня кі, на ту раль ныя лу га выя тэ-

ры то рыі, ба ло ты, вод ныя аб' ек ты 

(рэ кі, азё ры, са жал кі). Ча ка ец ца, 

што ў вы ні ку ра бо ты, якая бу дзе 

пра во дзіц ца ў на ступ ныя пяць га-

доў, до ля та кіх зя мель па вя лі чыц-

ца і скла дзе 58,5 % ад агуль най 

пло шчы Бе ла ру сі.

У кра і не пра цяг ва ец ца ра бо та 

па на дан ні між на род на га ста ту су 

асаб лі ва ахоў ным пры род ным тэ-

ры то ры ям. Ство ра на транс гра ніч-

ная ААПТ «За па вед нае Па азер'е», 

якая ўклю чае два на шы за каз ні-

кі — «Чыр во ны Бор» і «Асвей скі», 

а так са ма ра сій скі на цы я наль ны 

парк «Се беж скі». Ёсць пэў ныя 

пла ны па раз віц ці ту рыз му на та-

кіх тэ ры то ры ях, пры гэ тым важ на 

вы трым лі ваць ба ланс па між за ха-

ван нем пры ро ды і па трэ ба мі ту-

рыс таў.

Сён ня дзе ян ні ча ла ве ка па він-

ны быць на кі ра ва ны на па мна жэн-

не пры род ных ба гац цяў. Гэ та не 

толь кі бе раж лі вае стаў лен не да 

жы вёль на га і рас лін на га све ту, 

але і аба ро на ад ін ва зій ных чу жа-

род ных ві даў рас лін і дзі кіх жы вёл. 

У пры ват нас ці, Мінп ры ро ды ак ту а-

лі за ва ла пе ра лік та кіх ві даў. Ця пер 

у гэ ты спіс уклю ча ны чыр во на -

ву хая ча ра па ха, яно та па доб ны са-

ба ка, нор ка аме ры кан ская, су мнік 

гі ганц кі, бар шчэў нік Са сноў ска га, 

ра бі нія лжэ ака цыя і ін шыя. Яны на-

но сяць сур' ёз ную шко ду на ва коль-

на му ася род дзю, аба ры ген ным 

ві дам рас лін і жы вёл, бія ла гіч най 

раз на стай нас ці.

Як па ве да міў ге не раль ны ды-

рэк тар На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра НАН Бе ла ру сі па бія рэ-

сур сах Аляк сандр ЧАЙ КОЎ СКІ, 

ство ра на сіс тэ ма ма ні то рын гу чу-

жа род ных ві даў жы вёл і рас лін, 

уста ноў ле ны асноў ныя шля хі іх 

пра нік нен ня, вы зна ча ны най больш 

ураз лі выя да но вых ін ва зій эка сіс-

тэ мы, сфар мі ра ва ны «чор ны спіс» 

ін ва зій ных ві даў жы вёл і рас лін. 

Сё ле та вый дзе ў свет дру гое, па-

шы ра нае вы дан не «Чор най кні гі» 

ін ва зій ных ві даў жы вёл Бе ла ру сі. 

У ім прад стаў ле ны звест кі пра пяць 

ві даў па ра зі тыч ных ар га ніз маў, 

шэсць ві даў вод ных бес па зва ноч-

ных, 45 на зем ных бес па зва ноч ных, 

тры ві ды рыб, адзін від рэп ты лій і 

тры ві ды мле ка кор мя чых.

У на шай кра і не вя дзец ца вя лі-

кая ра бо та па ад наў лен ні па пу ля-

цый рэд кіх і зні ка ю чых ві даў жы вёл. 

На прык лад, у 2018 го дзе бы лі ад-

лоў ле ны асо бі ны кум жы звы чай-

най, што да зво лі ла за бяс пе чыць 

за клад ку трох ты сяч штук аплод не-

ных ік ры нак у ін ку ба та ры. Пра цяг-

ва ец ца фар мі ра ван не ла каль ных 

па пу ля цый сцер ля дзі ў ба сей нах 

рэк Дняп ра і Пры пя ці. Ад ноў ле ны 

тры па пу ля цыі шы ра ка па ла га ра ка 

ў азё рах, дзе ра ней гэ ты від знік.

Ву чо ны мі НПЦ па бія рэ сур сах 

ле тась іні цы я ва ныя да сле да ван ні 

па рас пра цоў цы комп лек су ме-

ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на 

пад тры ман не ўстой лі ва га ста ну

па пу ля цыі еў ра пей ска га вуг ра 

ў Бе ла ру сі і на су меж ных тэ ры то-

ры ях. Пра ана лі за ва ны ды на мі ка і 

эфек тыў насць за рыб лен ня гэ тым 

ві дам ва да ёмаў ба сей на Нё ма на; 

скла дзе ны кар ты-схе мы су час на га 

рас паў сю джан ня вуг ра ў бе ла рус-

кіх ва да ёмах, вы яў ле ны пе ра шко-

ды для яго міг ра цыі ў ме жах тэ-

ры то рыі на шай кра і ны ў ба сей не 

Нё ма на і пра ве дзе ны шэ раг ін шых 

да сле да ван няў. На гэ ты год за пла-

на ва на рас пра цоў ка су мес на га 

транс гра ніч на га бе ла рус ка-лі тоў-

ска га пла на кі ра ван ня рэ сур са мі 

еў ра пей ска га вуг ра.

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

так са ма ўдзель ні чае ў рэа лі за цыі 

ме ра пры ем стваў На цы я наль на-

га пла на дзе ян няў па за ха ван ні і 

ўстой лі вым вы ка ры стан ні бія ла-

гіч най раз на стай нас ці на 2016—

2020 га ды. Ця пер у Бе ла ру сі 

ажыц цяў ля ец ца ад на з най больш 

па спя хо вых пра грам па за ха ван ні 

і па ве лі чэн ні коль кас ці жы вёл — 

рас ся лен не вы са ка род на га але ня. 

За апош нія ча ты ры га ды ў на шай 

кра і не рас се ле на больш за 3,5 ты-

ся чы гэ тых жы вёл. У па раў на нні з 

2006 го дам коль касць ка зу лі вы-

рас ла на 180 %, а вы са ка род на га 

але ня — на 330 %.

Вы клі кае пэў ную за кла по ча-

насць коль касць ры сі — па вы ні ках 

пад лі каў у 2020 го дзе яна скла ла 

ўся го 1045 асо бін. Вя до ма, што ў 

не ка то рых ра ё нах Бе ла ру сі па пу-

ля цыя гэ та га дра пеж ні ка бліз кая 

да ап ты маль най, у ін шых — знач-

на мен шая. Па сло вах Аляк санд ра 

Чай коў ска га, ап ты маль ная коль-

касць ры сі для на шай кра і ны — 

больш за 1500 асо бін. Ця пер рас-

пра цоў ва ец ца план кі ра ван ня яе 

па пу ля цы яй.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

Вяр нуць 
ці ка васць

Пер шая і па куль адзі ная 

ка ман да «Юныя ге о ла гі Бе-

ла ру сі» сфар мі ра ва ла ся ў 

на шай кра і не тры га ды та-

му. Та ды Мінп ры ро ды пра па-

на ва ла на ву чэн цам Мін скай 

ся рэд няй шко лы № 53, якія 

ўжо зай ма лі ся геа ло гі яй пад 

кі раў ніц твам на стаў ні цы геа-

гра фіі Жан ны Гвозд, пры няць 

удзел у Між на род най па ля-

вой алім пі я дзе юных ге о ла-

гаў у рам ках XІ Усе ра сій скай 

ад кры тай па ля вой алім пі я ды. 

За ру чыў шы ся пад трым кай 

НВЦ па геа ло гіі, бе ла рус кай 

кам па ніі з пры ват ным ка пі та-

лам, геа гра фіч на га фа куль-

тэ та БДУ і аса біс та Дзміт рыя 

Кур ло ві ча, за гад чы ка ка фед-

ры гле ба знаў ства і зя мель-

ных ін фар ма цый ных сіс тэм 

геа фа ка БДУ, які так са ма 

вы сту піў кі раў ні ком ка ман-

ды, хлоп цы і дзяў ча ты змаг лі 

за ка рот кі тэр мін пад цяг нуць 

свае ве ды. Вы ні кам та кой 

грун тоў най пад рых тоў кі ста-

 ла за ва я ва ная імі на алім пі я -

дзе «брон за», а яшчэ праз

два га ды (ме на ві та з та кім 

ін тэр ва лам пра хо дзіць Між-

на род ная алім пі я да) — «се-

раб ро».

— На шы юныя ге о ла гі 

па каз ва юць вель мі доб рыя 

вы ні кі. Асаб лі ва ўліч ва ю чы 

іх не вя лі кі во пыт у па ля вых 

алім пі я дах у па раў на нні з 

ты мі ж ра сій скі мі ка ман да-

мі. Не ад на ра зо ва мы атрым-

лі ва лі па хваль ныя вод гу кі 

на ад рас на шых хлоп цаў 

і дзяў чат ад ка лег з Мінп ры-

ро ды Ра сіі, што не мо жа не 

вы клі каць го на ру і жа дан-

ня рас ці да лей, — ад зна-

чае на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня пры род ных 

рэ сур саў Мінп ры ро ды 

Ва сіль КОЛБ. — Не аб ход-

на раз ві ваць ма ла дзёж ны 

геа ла гіч ны рух, каб у нас 

бы лі па доб ныя ка ман ды па 

ўсёй кра і не. Школь ні кі па він-

ны ве даць, што ёсць та кая 

важ ная пра фе сія — ге о лаг, 

якая ўклю чае ў ся бе мност ва 

на прам каў. Для гэ та га пра-

вод зяц ца алім пі я ды і кон кур-

сы. Спа дзя ём ся, іх з кож ным 

го дам бу дзе больш.

(Заканчэнне 

на 10-й стар.)

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

З на го дыЗ на го ды

ЧАС ПРЫ РО ДЫ
Што для ахо вы бія раз на стай нас ці 

ро біц ца ў на шай кра і не

Геа ло гія — на ву ка вель мі ці ка вая і ка рыс ная. 

Не здар ма дзі ця ча-юнац кі геа ла гіч ны рух быў 

па пу ляр ны ў Са вец кім Са ю зе. У Ра сіі і не ка то рых 

кра і нах СНД ён раз ві ва ец ца і ця пер амаль 

бес пе ра пын на. Там шмат тэ ма тыч ных школ 

і клу баў, і дзе ці зай ма юц ца з вель мі ран ня га 

ўзрос ту. У Бе ла ру сі ж гэ ты кі ру нак па чаў 

ад наў ляц ца толь кі з 2017 го да. Пад трым лі ваць 

хлоп цаў і дзяў чат, якія ро бяць пер шыя кро кі 

ў геа ло гіі, а так са ма мо ладзь, што вы ра шы ла 

звя заць сваё жыц цё з гэ тай на ву кай, — ад на 

з важ ных за дач Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Як ад ра джа ец ца ма ла дзёж ны 
геа ла гіч ны рух у Бе ла ру сі?ЛЮ БОЎ ДА ЗЯМ ЛІ

Да ра гія сяб ры, ка ле гі!

Па ва жа ныя су ай чын ні кі і гос ці Бе ла ру сі!

Ад усёй ду шы він шую вас з Су свет ным днём на ва коль на га 

ася род дзя, а эко ла гаў — з пра фе сій ным свя там!

Ха чу па дзя ка ваць пра фе сі я на лам-эко ла гам і гра мад скім 

дзея чам за ўнё сак у ахо ву ат мас фер на га па вет ра, ва ды і 

зям лі, а так са ма кі раў ні кам прад пры ем стваў, якія зні жа юць 

не га тыў нае ўздзе ян не вы твор час ці на на ва коль нае ася род-

дзе, усім жы ха рам на шай кра і ны, якія ра зу ме юць, што ад 

па важ лі ва га стаў лен ня да пры ро ды за ле жыць яе чыс ці ня, 

а зна чыць, і бу ду чы ня на шых дзя цей і ўну каў.

У Зям лі ня ма ін шых рук і сэр цаў, акра мя на шых, і ка му, як 

не нам, нес ці ад каз насць за ства рэн не якас на га жыц ця для 

на ступ ных па ка лен няў!

Сён ня праб ле мы эка ло гіі ста яць у шэ ра гу са мых важ ных, 

вы зна ча ю чы ўзро вень даб ра бы ту ўсёй су свет най цы ві лі-

за цыі. За ха ваць род ную пры ро ду, збе раг чы чыс тае па вет-

ра і ка рыс ныя вы кап ні для на ступ ных па ка лен няў — на ша 

агуль ная за да ча.

Дзя ку ю чы зла джа най ра бо це і ра шу чым дзе ян ням спе-

цы я ліс таў-эко ла гаў і гра мад скас ці год ад го ду па ляп ша ец ца 

на ша з ва мі ася род дзе пра жы ван ня, ска ра ча юц ца вы кі ды 

за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фе ру і вод ныя аб' ек ты, 

ад наў ля юц ца дзя сят кі гек та раў ра ней па ру ша ных зя мель, 

вод на-ба лот ных угод дзяў, ляс ных ма сі ваў. У на ша гра мад-

ства ўсё больш ін тэн сіў на пры хо дзяць «зя лё ныя» тэх на ло гіі, 

устой лі выя ма дэ лі спа жы ван ня і вы твор час ці, эка ла гіч на 

дру жа люб ны лад жыц ця.

Шчы ра жа даю ўсім, хто ця пер пра цуе ў шэ ра гах аба рон цаў 

пры ро ды, пос пе хаў у рэа лі за цыі за ду ма на га, но вых здзяйс-

нен няў, пад трым кі ва шых ка лег, род ных і бліз кіх. Шчас ця 

вам, зда роўя і даб ра бы ту!

Да ра гія сяб ры, пра фе сі я на лы і ўсе, хто па по клі чы ду шы 

на зы вае ся бе эко ла гам!

Упэў не ны, што су мес ны мі на ма ган ня мі мы змо жам збе-

раг чы і пры мно жыць уні каль ную пры ро ду на шай род най 

Бе ла ру сі.

Анд рэй ХУ ДЫК,

мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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