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СПОРТ СА ЗВЯ РЫ НЫМ СПОРТ СА ЗВЯ РЫ НЫМ 
ВЫ СКА ЛАМВЫ СКА ЛАМ

Аку лы, крум ка чы, зуб ры, чмя лі, жу раў-
лі і на ват ка на рэй кі... Звя ры не толь кі 
ста но вяц ца зор ка мі мульт філь маў і 
ін шых мас тац кіх тво раў, але і на тхня-
юць спар тыў ных функ цы я не раў і заў-
зя та раў сва і мі якас ця мі, асаб лі вас ця мі. 
Так і на ра джа юц ца наз вы спар тыў ных 
ка ман даў. Ча сам — са звя ры ным ак-
цэн там.

Бе ла русь: ад зуб роў 
да крум ка чоў

Ка лі склас ці спіс спар тыў ных клу баў, якія 
на зва лі ў го нар моц ных дра пеж ні каў аль бо 
гра цы ёз ных, хут кіх пту шак, на збі ра ец ца са-

праўд ны заа парк. І Бе ла русь 
у гэ тым сэн се зна хо дзіц-

ца не да лё ка ад ін шых 
кра ін.

Апош ні і, на пэў на, 
са мы вы раз ны прык-
лад — фут боль ны клуб 

«Крум ка чы», які за не-
каль кі га доў з ама тар ска-

га ка лек ты ву пе ра тва рыў ся ў пра фе сій ную 
бая здоль ную ка ман ду, гіс то рыя якой вар тая 
са праўд най эк ра ні за цыі. Але сён ня мы не пра 
кі но, а пра мя нуш кі і наз вы. Дык вось, аказ-
ва ец ца, што хлоп цы ў по шу ках ары гі наль на га 
імя прос та ад кры лі слоў нік і на тра пі лі на ка -
ла рыт нае сло ва «крум кач» — «вя лі кую чор ную
птуш ку ся мей ства крум ка чо вых, якая жы віц ца 
пе ра важ на пад лай...» Так і спы ні лі ся на гэ тым 
ва ры ян це. У клу ба з'я ві ла ся сім па тыч ная эмб-
ле ма, ко лер для фор мы вы бра лі чор ны і на ват 
пры ду ма лі сло ган: «Ля цець вы со ка, гля дзець 
да лё ка!» Па куль на «крум ка чоў» усё пра цуе. 
Ка ман да ў дэ бют ным для ся бе се зо не ў вы-
шэй шай лі зе на бі рае ба лы.

Гуль цоў ха кей на га клу ба «Ды на ма» ба лель-
шчы кі на зы ва юць зуб ра мі. І не бес пад стаў на. 
Вы ява ўла да ра бе ла рус кіх пу шчаў ужо даў но 
кра су ец ца на гуль ня вых сві та рах ха ке іс таў і 
эмб ле ме ка ман ды. Што ці ка ва, у сціп лым ха-
кей ным «Брэс це», ка ман дзе, якая ні ко лі зо рак 
з ня бё саў не ла ві ла, з зуб рам-сім ва лам вы-
зна чы лі ся яшчэ на па чат ку 2000-х, за доў га да 
з'яў лен ня мінск ага «Ды на ма» ў Кан ты нен таль-
най ха кей най лі зе. Аб грун та ван не на прош ва-
ла ся са мо са бой. «Брэст зна хо дзіц ца па блі зу 
Бе ла веж скай пу шчы, дзе заўж ды пра жы ва лі 
зуб ры. Та му ла гіч на, што ме на ві та гэ ты звер 
ад люст ра ва ны на на шай эмб ле ме», — вы ка-
заў ся ка лісь ці на конт ла га ты па адзін з кі раў-
ні коў ка ман ды. Да рэ чы, ха ке ем зуб ры ная тэ-
ма ў на шым спор це не за кан чва ец ца. Сё ле та 
сваё 25-год дзе ад зна чаць «Мін скія зуб ры», 

ка ман да па аме ры кан скім фут бо ле. Хлоп цы 
ак тыў на трэ ні ру юц ца і рых ту юц ца чар го вы 
раз паў дзель ні чаць у чэм пі я на це Укра і ны, дзе 
згу ля юць, у тым лі ку, з кі еў скі мі «Буль до га мі» 
і львоў скі мі «Льва мі». Ёсць, між ін шым, іль вы 
і ў нас — на эмб ле ме ха кей на га 
клу ба «Ма гі лёў». Але ка рыс ці ад 
гэ та га гроз на га зве ра для го-
ра да над Дняп ром ня шмат. 
У вы ні ку сё лет ня га чэм-
пі я на ту кра і ны, які за-
вяр шыў ся вік то ры яй 
мінск ага «Юнац тва», 
ма гі ляў ча не апы ну лі ся 
толь кі на 10-м рад ку.

Звя ры ную тэ му ў ай чын ным ха кеі пра цяг-
вае са лі гор скі «Шах цёр». На гру дзях ха ке іс таў 
ад люст ра ва ны гроз ны крот у гар няц кай кас-

цы, які пе ра кус вае на па лам 
клюш ку.

У Ві цеб ску пай шлі 
да лей і змяс ці лі на 
ла га ты пе ад най-
мен най ля до вай 
дру жы ны буй но га 
мядз ве дзя. Ба лель-
шчы кі ка ман ду так 

і на зы ва юць — «ві-
цеб скія мядз ве дзі». 

У жа но чым бе ла рус кім 
ганд бо ле сі ту а цыя да во лі ці-

ка вая. З эмб ле мы БНТУ-Бе лА За, флаг ма на 
чэм пі я на ту, ры кае чор ная пан тэ ра, а на ла га-
ты пе ка ман ды «Ві цебск-Ган на» на ма ля ва на... 
ку рач ка, якая тры мае ганд боль ны мя чык. Сэнс 
шу кай це ў наз ве ка ман ды. Яе спо нсар — ві-
цеб ская брой лер ная птуш ка фаб ры ка.

«Чор ныя ка ты» і на ват
«цю ле ні»

Але най больш звя роў на ла га ты пах і ў на-
звах спар тыў ных ка ман даў у ЗША і ў За ход-
няй Еў ро пе. Вось дзе са праўд нае звя ры нае 
раз до лле! Пач нем з Аме ры кі. На цы я наль ная 
ха кей ная лі га лі та раль на стра ка ціць ары гі -
наль ны мі ім ёна мі. Тут та бе і пінг ві ны з Пітс-
б ур га, і мядз ве дзі з Бо ста на, і ка ё ты з Ары зо ны, 
і дра пеж ні кі з Нэш ві ла, і аку лы з Сан-Ха сэ... 
Што ці ка ва, наз ву ка ман дзе з Сан-Ха сэ вы бі-
ра лі са мі ба лель шчы кі. 
І ў вы ні ку свой вы-
бар аб грун та ва лі 
тым, што ў во дах 
Ці ха га акі я на, на 
якім зна хо дзіц ца 
го рад, пра жы вае 
7 ві даў акул. Той, хто 
са чыў за кар' е рай сла-

ву та га бе ла рус ка-
га ха ке іс та Рус ла-
на Са лея, ве дае 
пра ма гут ных ка чак 
з Ана хай ма і пан тэр 
з Фла ры ды. У Аме-
ры кан скай ха кей най 

лі зе, дру гой пра фе сій-
най у Паў ноч най Аме ры-

цы, гу ля юць ла сі з Ма ні то-
бы, ля до выя дзі кі з Рок фар да... У 

На цы я наль най бас кет боль най лі зе ёсць бы кі з 
Чы ка га, шэрш ні з Шар ло ты, ваў кі з Мі не со ты. 
Ча сам ці ка вая не толь кі наз ва, але і мас тац кае 
ра шэн не не ка то рых пра ек таў. Гэ та прос та трэ-
ба ба чыць. Вось, на прык лад, аль тэр на тыў ны 
ла га тып ка ман ды «Сі рак' юс Са лці Догс» (злыя 
са ба кі з Сі рак' ю са). На ім мы ба чым са ба ку, 
па доб на га да дал ма цін ца. На ім — бан да на, 
у ву се — за вуш ні ца, у ва чах — су ро васць. 
Праў да, гэ тай су ро вас ці ха пі ла толь кі на адзін 
год. У 2004-м клуб раз ва ліў ся. У Сан-Фран-
цыс ка пай шлі да лей і на зва лі ка ман ду «Сан-
Фран цыс ка Сэлс» — цю ле ні з Сан-Фран цыс ка. 
Ары гі наль нас ці ме жаў ня ма.

Але ў Еў ро пе так са ма не лы кам шы тыя. У 
«Лі вер пу ля» на эмб ле ме мас так ад люст ра ваў 
сім вал го ра да, мі фіч ную чыр во ную птуш ку Лі-

вер. А ба лель шчы каў і фут ба-
ліс таў ня мец ка га «Кёль на» 

пра зва лі каз ла мі... Як 
сцвяр джае пад ан не, 

кі раў ні ку ка ман ды ў 
свой час па да ры лі 
коз лі ка. Ён усім 
так спа да баў ся, 
што стаў сім ва-
лам клу ба. Та кіх 
каз лоў-сім ва лаў 
у кёль нцаў бы ло 
не каль кі па ка-
лен няў. І па куль 

фут ба ліс ты вы ра ша юць, хто най леп шы з іх на 
фут боль ным по лі, чар го вы ра га ты мір на гу-
ляе за ва ро та мі і ску бе траў ку. Анг лій скі фут-
бол — скарб для да след чы каў спар тыў на га 
заа пар ка. За жоў та-чор ны ко ле ры гуль ня вой 
фор мы «Уот фард» ка ман ду, прэ зі дэн там якой 
быў сам сэр Эл тан Джон, на зы ва юць шэрш-
ня мі, «Вест Бром віч Аль бі ён» — драз да мі 
(бо вы ява гэ тай птуш кі на эмб ле ме). Праз 
ко ле ра вае па да бен ства з птуш кай «Нор віч 
Сі ці» пра зва лі ка на рэй ка мі. «Лес тэр Сі ці» 
— лі са мі, «Нью касл Юнай тэд» — са ро ка мі, 
«Хал Сі ці» — тыг ра мі. «Брай тан энд Хоўв 
Аль бі ён» на зы ва юць чай ка мі, «Дэр бі Ка ун-
ці» — ба ра на мі. А вось «Сан дэ рленд» за вуць 
чор ны мі ка та мі, хоць ні я кіх ко ці каў на ла га ты-
пе ня ма. Сэнс вось у чым. Па доб ная мя нуш-

ка, якой га то вы па збя гаць 
мно гія, да лу чы ла ся да 
ка лек ты ву та му, што 
не па да лёк ад го ра-
да зна хо дзі ла ся ар-
ты ле рый ская ба та-
рэя з та кой наз вай. 
А кан чат ко ва наз ва 
пры жы ла ся ў 1937 
го дзе, ка лі хлоп чык 
на фі наль ны матч 
Куб ка Анг ліі па між 
«Сан дэ рлен дам» і 
«Прэ ста нам» пра нёс 
у кі шэ ні чор нае ка ця ня. Для ўда чы. І клуб 
пе ра мог: упер шы ню за ва я ваў га на ро вы тра-
фей! Гэ та быў знак. Мя нуш ка за ста ла ся. У 
«Сан дэ рлен дзе» так па лю бі лі чор ных ка тоў, 
што на пра ця гу 1960-х на іх ста ды ё не жыў 
са праўд ны чор ны кот, яко га ўтрым лі ва ла ка-
ман да. Ёсць у Анг ліі і ка ман ды, якія атры ма лі 
мя нуш кі ў го нар са бак. Ча му б і не? Так, клуб 
«Ха дэрс філд Таўн» на зы ва юць «тэр' е ра мі», 
«Барн слі» — «двар ня ка мі».

У Іс па ніі, на прык лад, на эмб ле ме «Ва лен-
сіі» ад люст ра ва ны не вя ліч кі ка жан, на ла га ты-
пе італь ян ска га «Ба ры» — са праўд ны пе вень. 

Ну а сла ву ты бра зіль-
скі «Вас ку да Га ма» 
нех та на огул на зы вае 
трас кой. Што зро біш, 
і та кое бы вае. У га-
ланд скай ка ман ды 
«Брэ да» ёсць вель мі 
пры го жая мя нуш ка 
«жам чу жы на поўд ня». 

А ёсць і не вель мі — Dе Rаttеn (па цу кі).
Ну а аф ры кан скіх ба лель шчы каў мож на, 

на пэў на, на зваць са мы мі паэ тыч ны мі. Вы 
толь кі па слу хай це. Хі ба толь кі па эт мог на-
зваць сваю ка ман ду «са мот ны мі зор ка мі». 
Гэ та, ка лі што, пра ка ман ду Лі бе рыі. А як вам 
«ар лы Кар фа ге на»? Гэ та ўжо пра Ту ніс. На-
цы я наль ную збор ную Ка мор скіх аст ра воў ба-
лель шчы кі лас ка ва на зы ва юць цэ ла кан та мі 
(ры бі на мі, якія на ву коў цы лі чаць жы вы мі вы-
кап ня мі). Гуль цы збор най Бе ні на — «ва вёр кі», 
Ні ге рыі — «су пер ар лы», а Бу рун дзі — «лас-
таў кі».

Як ба чым, ба лель шчыц кі ро зум на вы дум-
ку ба га ты ў кож най кра і не. Уз ро вень ары гі-
наль нас ці ча сам прос та за шкаль вае. Ад нак 
га лоў нае ў тым, каб спорт ад гэ тых ра шэн няў 
ра біў ся больш ві до вішч ным і ці ка вым, а не 
на ад ва рот. Мя нуш кам усё ж та кі трэ ба ад па вя-
даць. Ба чыць на арэ нах сла бых іль воў, тыг раў 
ці пан тэр, па га дзі це ся, не як ня пра віль на.

Якаў ЖУРБІН

�

Да вы ра шэн ня праб ле мы на ма-
ган ня мі Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры фі-
нан са вай пад трым цы Еў ра пей ска га 
са ю за у рам ках пра ек та «Клі ма-іст: 
за ха ван не і ўстой лі вае кі ра ван не тар-
фя ні шча мі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
для ска ра чэн ня вы кі даў вуг ля ро ду 
і адап та цыі ба лот ных эка сіс тэм да 
зме ны клі ма ту», які рэа лі зуе Пра-
гра ма раз віц ця ААН, для за каз ні каў 

«Спо раў скі» і «Зва нец» бы ло на бы-
та спе цы яль нае аб ста ля ван не для 
вы кош ван ня кус тоўя і трыс ня гу. Уні-
вер саль ны ко ла вы трак тар, муль чар, 
транс парт на-па гру зач ная ляс ная ма-
шы на, шчэп ка руб, ляс ны хар вес тар... 
І ўні каль ныя для Бе ла ру сі і кра ін СНД 
бія бай лер ка над скай вы твор час ці, 
пры зна ча ны для зрэз ван ня, здраб-
нен ня і згорт ван ня хмыз ня ку ў ру лон 
ды кам байн для збор кі трыс ня гу. Лі-
ней ка тэх ні кі абы шла ся ў 780 ты сяч 

до ла раў. Пла ну ец ца на быць бе ла-
рус кі прэс-пад бор шчык для вы да лен-
ня тра вы з тэ ры то рыі ба ло та. За раз 
тэх ні ка не пра цуе, бо ідзе гнез да вы 
пе ры яд вод на-ба лот ных пту шак. Каб 
не тур ба ваць іх, ма шы ны ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юць з кан ца жніў ня да 
па чат ку кра са ві ка.

— Хмыз няк не мае эка на міч най 
каш тоў нас ці: ён не дае маг чы мас ці 
вы ка рыс тоў ваць зем лі ў сель скай 
гас па дар цы, — ад зна чыў мі ністр 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя Анд рэй КАЎ-
ХУ ТА. — Пе ра пра ца ваў шы кус та вую 
рас лін насць у бія ма су, атрым лі ва ем і 
па лі ва, і дэ ка ра тыў ны ма тэ ры ял для 
ланд шафт на га ды зай ну. Спа дзя ю ся, 
гэ ты во пыт бу дзе пры ме не ны на ін-
шых бе ла рус кіх тэ ры то ры ях.

Як па ве да міў кі раў нік пра ек та 
«Клі ма-Іст» Ула дзі мір КАЎ ТУ НОЎ, 

пер шая пар тыя трыс ня гу, атры ма на-
га з ба ло та, бы ла пе ра да дзе на ў дар 
мяс цо ва му до му дзі ця чай твор час ці. 
Ужо ёсць за ка зы на куп лю трыс ня гу 
і для вы твор час ці да ха ва га ма тэ ры-
я лу. На рых та ва на амаль 2 ты ся чы 
ку боў драў ні ны, якія пе ра пра цоў ва-
юц ца ў трэс кі і вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў ка цель нях. Трэс кі на бы ва юць для 
вы твор час ці па ліў ных пе лет і бія на-
паў няль ні каў.

Уся го ў рам ках пра ек та пла ну ец-
ца вы ка сіць кус тоўе на 3,5 ты ся чы га 
тэ ры то рыі, на рых та ваць 2,5 ты ся чы 
тон су хой бія ма сы. Га лоў нае — ад-
пра ца ваць схе му: ад вы кош ван ня 
кус тоўя і трыс ня гу да атры ман ня 
эка на міч на га эфек ту.

— Я лі чу, што гэ ты пра ект ары-
ен та ва ны ў бу ду чы ню і з'яў ля ец ца
пры кла дам для роз ных кра ін, — за ў-
ва жы ла кі раў нік прад стаў ніц тва Еў -
ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі Анд рэа 
ВІК ТА РЫН. — Еў ра са юз да па ма гае 
роз ным кра і нам рас пра цоў ваць 
адап та цый ныя стра тэ гіі для ўстой-
лі вас ці да клі ма тыч ных змен. Бе ла-
рус кія ўла ды, між на род ныя фон ды 
і до на ры пры кла да юць на ма ган ні 
для раз віц ця «зя лё най» эка но мі кі 
ў Бе ла ру сі. Спа дзя ю ся, што пра ект 
«Клі ма-Іст» бу дзе ка мер цый на па-
спя хо вым.

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�

«Зя лё ныя» тэх на ло гіі«Зя лё ныя» тэх на ло гіі  ��

ТРАК ТА РЫ І МА ШЫ НЫ 
ДЛЯ БА ЛОТ

Як за ха ваць эка сіс тэ му і за ра біць на гэ тым гро шы?

Фо
 та

 Га
н н

ы 
ВА

 ЛЫ
 НЕ

Ц.

Казёл – сімвал футбольнай 
каманды «Кёльн».

Кож ны год ні зін ныя тар фя ні кі Зва нец і Спо раў скае за рас та юць 

кус тоў ем і трыс ня гом. Ра ней рас лін насць скош ва ла ся аль бо з'я-

да ла ся ка ро ва мі — але ця пер гэ та га ня ма, а эка сіс тэ мы, ка лі 

імі не зай мац ца, па чы на юць транс фар ма вац ца і ста но вяц ца не-

кам форт ны мі мес ца мі для пра жы ван ня вод на-ба лот ных ві даў 

рас лін і жы вёл. Да рэ чы, на гэ тых ба ло тах гняз ду ец ца вярт ля вая 

кам ышоў ка — гла баль на па гра жаль ны від пту шак, за які на ша 

кра і на ня се аба вя за цель ствы пе рад усім све там.


