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МУ ЗЕЙ 
ПАД АД КРЫ ТЫМ 
НЕ БАМ

Дзі кае ля жыць на во да па дзе ле 

ба сей наў Чор на га і Бал тый ска га 

мо раў і сіл куе абод ва сва ёй ва дой. 

Глы бі ня ба ло та — да трох мет раў, 

з якіх паў та ра пры па да юць на тар-

фя ныя за ле жы.

Гэ та мес ца ба га тае на рэд кіх 

рас лін і пту шак. Тут мож на су-

стрэць 32 ві ды фло ры і 49 фаў ны, 

якія за не се ны ў Чыр во ную кні-

гу Бе ла ру сі. На прык лад, вярт ля-

вая ча ро таў ка — са мая рэд кая і 

адзі ная гла баль на па гра жаль ная 

ве раб' і на па доб ная птуш ка кан-

ты нен таль най Еў ро пы. У Бе ла ру-

сі зна хо дзіц ца 30 пра цэн таў усіх 

вярт ля вых ча ро та вак све ту, та му 

на ша кра і на мае клю ча вое зна чэн-

не ў за ха ван ні іх па пу ля цыі. Асноў-

ныя мес цы пра жы ван ня гэ тых пту-

шак — ба ло ты Зва нец, Спо раў скае 

і Дзі кае. На апош нім на ліч ва ец ца 

170—200 сам цоў гэ та га ві ду.

Яшчэ ад на птуш ка, што мае ста-

тус ураз лі вай, — вя лі кі ар лец. У на-

шай кра і не жы ве 15—20 пра цэн таў 

еў ра пей скай па пу ля цыі гэ та га ві ду. 

Пры чым ба ло та Дзі кае і Па лес кі 

дзяр жаў ны ра ды я цый на-эка ла гіч-

ны за па вед нік — адзі ныя мес цы, 

дзе іх коль касць вы рас ла. На Дзі-

кім на ліч ва ец ца толь кі шэсць пар 

вя лі ка га ар ля ца.

Пры яз джа юць сю ды і для та-

го, каб па на зі раць за ба ра да тай 

ня ясыц цю. Спе цы я ліст па пры ро-

да ахоў ных пы тан нях гра мад скай 

ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць-

каў шчы ны» Мі ка лай ЧЭР КАС 

за ўва жае, што птуш ка вель мі ба я-

вая — на ват мядз ведзь яе ба іц ца. 

У са вец кай ар ні та ло гіі вя до мы два 

вы пад кі, ка лі на ву коў цы пас ля су-

стрэ чы з ня ясыц цю за ста ва лі ся без 

во ка. Каб па да брац ца да птуш кі, 

да след чы кі на ват ха кей ны шлем 

на дзя ва лі, па куль не вы ву чы лі яе 

звыч кі.

Ка лі хо ча це па лю ба вац ца ту тэй-

шы мі рас лі на мі, лепш пры яз джаць 

у маі — чэр ве ні. На Дзі кім рас це 

ша бель нік ба лот ны, які мае ле ка-

выя ўлас ці вас ці, ба бок трох ліс ты з 

эк за тыч ны мі пу шыс ты мі квет ка мі і 

атрут ная цы ку та. Па ле ген дзе ме-

на ві та апош няй атру ціў ся Сак рат. 

Але гэ та ня праў да: цы ку та ў Грэ цыі 

не рас це — асу джа ным на смерць 

там да ва лі вы піць сок ба лі га ло ву.

КА ЛІ ВОЎК — 
ВЕ ГЕ ТА РЫ Я НЕЦ

На ба ло тах мож на так са ма су-

стрэць ваў коў. Пра іх па во дзі ны бе-

ла рус кія на ву коў цы мо гуць шмат 

рас ка заць — па пу ля цыя жы вёл 

вы ву ча ла ся з 2013 го да ў рам ках 

пя ці га до вай Між на род най пры ро-

да ахоў най пра гра мы, пад пі са най 

на цы я наль ным пар кам «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). На зі ра лі 

за ваў ка мі з да па мо гай GPS-ашый-

ні каў: дат чы кі праз кож ныя дзве 

га дзі ны зды ма лі ка ар ды на ты і пе-

ра да ва лі іх, ка лі дра пеж нік зна хо-

дзіў ся ў зо не со та вай су вя зі. Да-

след чы кі вы ка рыс тоў ва лі так са ма 

фо та паст кі і са мі на вед ва лі мес цы, 

дзе пра хо дзі лі жы вё лы.

— Што та кое воўк для за па-

вед най тэ ры то рыі? Гэ та яе сён ня 

і заўт ра, бо ён ста іць на вяр шы-

ні хар чо ва га лан цуж ка і рэ гу люе 

эка сіс тэ му, — тлу ма чыць Мі ка лай 

Чэр кас.

За дзень дра пеж нік пра бя гае 

ка ля 15 кі ла мет раў. Мно гія ду ма-

юць, што ён хо дзіць, дзе за хо ча, 

але гэ та не так. На са мрэч у ваў-

коў ёсць кан крэт ная тэ ры то рыя, і 

яны тры ма юць ме жы. У зграі ёсць 

свае ахоў ні кі, якія гэ тыя ме жы па-

тру лю юць.

Упа чат ку да сле да ван ня час та 

фік са ва лі вы пад кі, ка лі поль скія 

ваў кі пры бя га лі да нас і пра во дзі лі 

рэй ды. Гэ та мож на бы ло вы лі чыць 

па тым, што бе ла рус кія дра пеж ні-

кі ўця ка лі да вё сак і да рог. Зграі ў 

су сед ніх ваў коў бы лі боль шыя (да 

10 асо бін), та му бе ла рус кім да во-

дзі ла ся ад сту паць. Але, ка лі ў пу-

шчы ўвя лі ма ра то рый на ад стрэл 

гэ тых жы вёл, та кія сі ту а цыі ста лі 

рэд кас цю. На ват па меж ні кі ка за лі, 

што пад ко паў пад ка лю чым дро там 

ста ла ме ней. Ця пер, праў да, ма-

ра то рый ужо не дзей ні чае, што ў 

на ву коў цаў вы клі кае хва ля ван не.

Хар чу юц ца ваў кі ў асноў ным 

але ня мі. Так жы вё лы вы кон ва юць 

функ цыю са ні та раў ле су, бо але ні 

аб гры за юць ліс це і па раст кі ма-

ла дых дрэў, чым пе ра шка джа юць 

на ту раль на му ўзнаў лен ню ле су. 

Не ка то рыя зграі спе цы я лі зу юц ца 

на зда бы чы ла сёў. А адзін з ваў коў, 

за якім вя лі на зі ран не, на огул ака-

заў ся амаль ве ге та ры ян цам: у яго 

ра цы ё не бы лі ў асноў ным яб лы кі, 

гру шы і па лёў кі.

Ці час та дра пеж ні кі за бя га юць 

у вёс кі? Пад час на зі ран ня ад на 

зграя на ве да ла 10 на се ле ных пунк-

таў, а вось воўк-адзі ноч ка — 36. 

Але не бяс пе кі ня ма, бо ў са мі вёс кі 

жы вё лы не за хо дзяць — гля дзяць 

зда лёк. Лёж кі дра пеж ні каў час та 

зна хо дзяц ца за 100—150 мет раў 

ад да рог, але лю дзі іх не ба чаць.

— У ва ко лі цах Бе ла веж скай пу-

шчы ні вод на га вы па д ку на пад ку 

ваў ка на ча ла ве ка не за фік са ва на. 

А ўсе вы пад кі на па ду на свой скіх 

жы вёл, пра якія да вед ва лі ся са 

слоў жы ха роў, мы пе ра пра вя ра лі, 

і яны не па цвяр джа лі ся, — дзе ліц-

ца Мі ка лай Чэр кас.

НА ВОШ ТА ТУТ 
КА СІЦЬ?

Пы тан не, якое ця пер ста іць пе-

рад да след чы ка мі, — як за ха ваць 

ба ло та для на ступ ных па ка лен няў? 

З-за ме лі я ра цыі 40 пра цэн таў тэ-

ры то рыі Дзі ка га ад чу вае асу шаль-

нае ўздзе ян не. Да та го ж ба ло та 

за рас тае тра вой і кус тоў ем.

Ад на з пра па ноў — пра во дзіць 

тут ка шэн не. Дзміт рый ГРУ МО, 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко-

вай і іна ва цый най ра бо це Ін сты-

ту та экс пе ры мен таль най ба та-

ні кі НАН Бе ла ру сі, рас ка заў пра 

экс пе ры мент, які ста ві лі на ба ло це. 

На ад ным з участ каў зра бі лі ра за-

вае ка шэн не. У пер шыя га ды пас ля 

гэ та га па вя лі чы ла ся ві да вое ба гац-

це фло ры і фаў ны, па леп шы ла ся 

за ха ван не вод на-ба лот ных ві даў. 

Але праз два-тры га ды ста ноў чы 

эфект зні кае. На дру гім участ ку, 

дзе ар га ні за ва лі рэ гу ляр нае ка-

шэн не (кож нае ле та), ві да вое ба-

гац це на ад ва рот па ча ло ска ра чац-

ца, рэз ка па вя ліч ва ла ся коль касць 

кус тоўя. Та му на ву коў цы прый шлі 

да вы сно вы, што ка шэн не вар та 

па спра ба ваць пра во дзіць раз на 

тры га ды. Вы ка рыс тоў вац ца для 

гэ та га бу дзе су час ная тэх ні ка: яна 

не пры во дзіць да глы бо кіх ме ха-

ніч ных па шко джан няў гле бы. Се на 

га то вы за бі раць сель ска гас па дар-

чыя прад пры ем ствы.

Не ка лі, да рэ чы, ба ло та ка сі лі 

ўруч ную мяс цо выя жы ха ры. Ды-

рэк тар На вад вор скай ся рэд няй 

шко лы Свіс лац ка га ра ё на Ала 

ГАН ЧА РЭ ВІЧ ус па мі нае, як у дзя-

цін стве яны кла са з сё ма га ха дзі лі 

на Дзі кае па се на.

— Гэ та пя кель ная пра ца! Каб 

да брац ца да свай го ўчаст ка, трэ ба 

бы ло 10 кі ла мет раў пра ехаць па да-

ро зе — і не па ас фаль це — і по тым 

га дзі ну, а то і бо лей, іс ці па ба ло це. 

Ва да ста я ла па ка ле на. Ка сі лі аса-

ку сан ты мет раў на 10—15 вы шэй 

ад ва ды. Ка лі тра ва пад сы ха ла, у 

цэнт ры ўчаст ка ра бі лі на сціл (сек лі 

для гэ та га воль ху ці бя ро зу) і скла-

да лі стог. І ўжо ўзім ку, ка лі ба ло та 

за мерз не, вы во зі лі се на на сан ях. 

На Дзі кае пры яз джа лі не толь кі з 

Но ва га Два ра, а прак тыч на з уся-

го ра ё на — і з Гар на ста е віч, і са 

Свіс ла чы. Ця пер да гэ та га, вя до-

ма, ні хто не вер нец ца. У нас ра ней 

50 ка роў бы ло толь кі на ад ной ву-

лі цы, а ця пер шэсць на ўсю вёс ку, 

та му се на і так да стат ко ва.

У пла нах так са ма — ад наў лен не 

гід ра ла гіч на га рэ жы му тэ ры то рыі. 

На ву коў цы пра па ну юць уста ля ваць 

дам бу з паўд нё ва г а бо ку ба ло та, 

каб аб ме жа ваць уплыў на яго ме-

лі я ра цый най сіс тэ мы.

Ёсць тут і перс пек ты ва для раз-

віц ця эка ла гіч на га ту рыз му. Ус па-

мі на юць вы па дак, ка лі жан чы на 

са Швей ца рыі ад мыс ло ва пры яз-

джа ла на бе ла рус кае ба ло та: у яе 

бы лі праб ле мы з па зва ноч ні кам, і 

док тар ра іў ёй ха дзіць па зыб кай 

па верх ні. Так што эк скур сіі мо гуць 

быць не толь кі па зна валь ныя, але 

і ля чэб ныя.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та аў та ра.

Дзі кае — ад но з най буй ней шых у Еў ро пе ні зін ных ба лот, якія 

за ха ва лі ся ў вы гля дзе бліз кім да на ту раль на га. Яму больш за 

шэсць ты сяч га доў. Па доб ных ба лот у Еў ро пе за ста ло ся толь кі 

ча ты ры. Та му гэ та аб' ект уні каль ны не толь кі для Бе ла ру сі. Ці 

праў да, што тут су стра ка ец ца рас лі на, сок якой у Ста ра жыт най 

Грэ цыі вы ка рыс тоў ва лі як атру ту, і жы ве птуш ка, якой ба іц ца на-

ват мядз ведзь? Да ве дац ца пра гэ та мож на бы ло пад час па ля во га 

се мі на ра, ар га ні за ва на га гра мад скай ар га ні за цы яй «Ахо ва пту-

шак Баць каў шчы ны». Спе цы я ліс ты прэ зен та ва лі так са ма вы ні кі 

да сле да ван ня пра ваў коў Бе ла веж скай пу шчы, за які мі на зі ра лі 

на пра ця гу не каль кіх га доў.

ТУ РЫЗМ У ГУ МА ВЫХ БО ТАХТУ РЫЗМ У ГУ МА ВЫХ БО ТАХ
ТА ЯМ НІ ЦЫ 
АР ГА НА

У Бе ла ру сі ад наў ля ец ца 

вы ву чэн не ўні каль на га 

му зыч на га ін стру мен та — 

ар га на. Кні га «Ар га ны Бе-

ла ру сі» се рыі «Эн цык ла-

пе дыя ра ры тэ таў», якая 

вый шла ў вы да вец тве 

«Бе ла рус кая эн цык ла пе-

дыя імя Пет ру ся Броў кі», 

мо жа стаць доб рым да па-

мож ні кам для вы ву чэн ня 

куль тур най гле бы бе ла рус-

ка га на ро да праз гіс то рыю 

ар ган на га мас тац тва.

— Упер шы ню мы са бра лі ў 

ад ной кні зе тое, што па кі ну та на-

шы мі на шчад ка мі, чым мы мо-

жам га на рыц ца, што па він ны за-

хоў ваць і, са мае га лоў нае, раз ві-

ваць. Ідэя пра ек та ля жа ла на па-

верх ні, бо за да ча на ша га вы да-

вец тва — ра біць ме на ві та та кія 

кні гі, — за ўва жае ды рэк тар вы-

да вец тва «Бе ла рус кая эн цык-

ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» 

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. — 

Та го, што за на та ва на, да гэ туль 

не іс на ва ла ні дзе. Вы дан не — 

доб рая плат фор ма і ас но ва для 

да след чы каў ар ган най му зы-

кі і куль ту ры ар га наў уво гу ле. 

Ад штур хоў ва ю чы ся ад яго, мы 

яшчэ прад ста вім не ад но вы дан-

не, якое бу дзе ад па вя даць гэ тай 

тэ ма ты цы, а так са ма зной дзем 

шмат на ву ко вых ар ты ку лаў у гэ-

тым кі рун ку. І са мае знач нае — 

мы па чу ем ура чыс тую му зы ку 

ар га наў, бо яна вель мі ад па вя-

дае ду шы бе ла ру саў.

Ба га та ілюст ра ва ная кні га 

грун ту ец ца на глы бо кай на ву-

ко вай гле бе: гіс то рыя з'яў лен ня 

і ўзвя дзен ня ар га наў, раз віц цё 

ар ган на га вы ка наль ніц тва, імё-

ны вы дат ных ар га ніс таў, кам па-

зі та раў, май строў, дэс па зі цыі і 

тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі кож-

на га ар га на Бе ла ру сі.

Да сле да ван не ар га наў за-

ня ло амаль год, а экс пе ды цыя 

скла даль ні ка, ма тэ ма ты ка-

ар га ніс та, Аляк санд ра Бур дзя-

лё ва і фа то гра фа вы да вец тва 

Ана то ля Дры ба са ў по шу ках 

аца ле лых ар га наў доў жы ла ся 

39 дзён. «Ар га ны Бе ла ру сі» 

вый шлі пры фі нан са вай пад-

трым цы Мі ніс тэр ства ін фар ма-

цыі і пад рых та ва ны пры ўдзе ле 

Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры і 

Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі.

Скла даль ні кі за ўва жа юць, 

што боль шая част ка ўні каль-

ных му зыч ных ін стру мен таў 

ужо не дзей ні чае. Але ар ган-

ная му зы ка — гэ та кі ру нак, які 

свое асаб лі вым чы нам звяз вае 

еў ра пей скую куль ту ру з ус ход-

не сла вян скай, яе на зы ва юць 

свед кай бе ла рус кай гіс то рыі, 

цес на звя за най з гіс то ры яй кан-

фе сій. Та му ад наў лен не гэ та-

га кі рун ку вы ву чэн ня мае свой 

плён.

— Я раз гля даю гэ тую кні гу 

як па ча так рэа лі за цыі доў га тэр-

мі но вай гра мад ска-дзяр жаў най 

пра гра мы па ад ра джэн ні ста ра-

даў ніх ар га наў на Бе ла ру сі. Гэ та 

вель мі важ ны кі ру нак дзей нас-

ці, і я не вы пад ко ва на зы ваю яго 

гра мад ска-дзяр жаў ным, па коль кі 

ар га ны ў аб са лют най боль шас-

ці зна хо дзяц ца ў кас цё лах, якія 

з'яў ля юц ца ўлас нас цю пры хо-

даў, а дзяр жа ва тут мо жа толь кі 

спры яць і да па ма гаць. Асноў ную 

на груз ку і ро лю па він на ўзяць на 

ся бе гра мад скасць. Прык лад не-

ка то рых кас цё лаў па каз вае, што 

дзя ку ю чы на ма ган ням мно гіх лю-

дзей, перш за ўсё пры ха джан, 

ар га ны рэ стаў ру юц ца і ад наў-

ля юц ца, — ад зна чае стар шы ня 

Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры 

Та дэ вуш СТРУ ЖЭЦ КІ.

Яў ге нія ШЫЦЬ КА.

Пры род ная спад чы наПры род ная спад чы на

Ча му за ба ло та мі на ша бу ду чы ня?Ча му за ба ло та мі на ша бу ду чы ня?

Ба ло тас ту пы, Ба ло тас ту пы, 
якія на сі лі якія на сі лі 

ра ней у гэ тай ра ней у гэ тай 
мяс цо вас ці.мяс цо вас ці.


