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На дзён наеНа дзён нае  ��

«Зя лё ную» эка но мі ку 
бу дуць ука ра няць 

у на род ную гас па дар ку 
кра і ны

На Фо ру ме эка ла гіч ных ра шэн няў, які ад быў ся ў Мін-
ску 2 чэр ве ня, прэ зен та ва лі трэ ці Агляд вы ні ко вас ці 
эка ла гіч най дзей нас ці ў Бе ла ру сі — важ ны да ку мент, 
у якім экс пер ты эка на міч най ка мі сіі ААН ацэнь ва юць 
да сяг нен ні кра і ны з пунк ту гле джан ня пры ро да ахоў-
най па лі ты кі. Трэ ці Агляд быў пра ве дзе ны ле тась. Бе-
ла русь атры ма ла вы со кую адзнаку — больш за 80% 
вы ні ко вас ці.

— За апош-
няе дзе ся ці год дзе 
дзяр жаў ная па лі-
ты ка ў эка ла гіч-
най сфе ры пры-
вя ла да іс тот на га 
па ляп шэн ня якас ці 
жыц ця, — па ве да-
міў мі ністр пры-
род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя 
Бе ла ру сі Анд рэй 
КАЎ ХУ ТА.

Мі ністр за ўва-
жыў, што на ша кра і на га то ва ўзяць на ся бе аба вя за цель ствы 
па вы ка нан ні рэ ка мен да цый між на род ных экс пер таў. У якас ці 
пры яры тэт ных на прам каў раз віц ця Анд рэй Каў ху та па зна чыў 
ства рэн не і раз віц цё інф ра струк ту ры «зя лё на га» ніз ка вуг ля род-
на га гра мад ска га транс пар ту, рас пра цоў ку пра ва вых асноў па 
вя дзен ні ар га ніч най сель скай гас па дар кі, са дзей ні чан не пра-
соў ван ню ўстой лі ва га спа жы ван ня (эка лагіч на га ла ду жыц ця), 
ука ра нен не эка ла гіч най сер ты фі ка цыі ў сіс тэ му кі ра ван ня на ва-
коль ным ася род дзем, рас пра цоў ку і рэа лі за цыю на цы я наль на га 
пла на дзе ян няў па ўка ра нен ні прын цы паў «зя лё най» эка но мі кі 
ў га лі нах на род най гас па дар кі кра і ны.

Удзель ні кі фо ру му змаг лі па зна ё міц ца з су час ны мі эка ла гіч-
ны мі тэх на ло гі я мі ў сфе ры энер ге ты кі, транс пар ту, ар га ніч най 
сель скай гас па дар кі, бія ла гіч най раз на стай нас ці, жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі, кі ра ван ня вод ны мі рэ сур са мі і абы хо джан ня 
з ад хо да мі. Аб' яд на ла ўсе гэ тыя на прам кі «зя лё ная» эка но мі ка.

— Бе ла русь па сту по ва ўка ра няе прын цы пы «зя лё най» эка но-
мі кі, што да зва ляе да сяг нуць вы со кіх мэт, акрэс ле ных у На цы я-
наль най стра тэ гіі ўстой лі ва га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Бе ла ру сі да 2030 го да. Ад на з та кіх мэт — увай сці ў спіс 40 кра ін 
з вы со кім уз роў нем ін дэк са ча ла ве ча га раз віц ця, — ад зна чы ла 
на мес нік па ста ян на га прад стаў ні ка Пра гра мы раз віц ця ААН 
у Бе ла ру сі Ка ця ры на ПА НІК ЛА ВА.

Акра мя та го, у сфе ры «зя лё най» эка но мі кі Бе ла русь ак тыў-
на су пра цоў ні чае з Еў ра пей скім са юзам. Па сло вах кі раў ні ка 
прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі Анд рэа Вік та-
рын, доб ры мі пры кла да мі парт нёр ства з'яў ля юц ца су мес ныя 
ін фар ма цый ныя сіс тэ мы, кі ра ван не транс гра ніч ны мі асаб лі ва 
ахоў ны мі пры род ны мі тэ ры то ры я мі, пра ек ты па энер га эфек-
тыў нас ці і эка ла гіч най аду ка цыі.
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Як вяр нуць за ход не еў ра пей ска га глуш ца ў ля сы? Па апош ніх 
звест ках, бе ла рус кая па пу ля цыя пад ві ду ві ду — са мая вя лі кая 
і, ба дай, апош няя воль ная на пла не це. Рэд кія птуш кі су стра-
ка юц ца яшчэ ў Поль шчы і Літ ве, але там іх знач на менш (у 
Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля 400 асо бін). Пы тан не рэ ін тра дук цыі 
раз гля да ла ся ўжо даў но, і, на рэш це, у апош нія не каль кі га доў 
ідэя па штуч ным раз вя дзен ні глуш ца для ад наў лен ня яго ў дзі-
кай пры ро дзе знай шла фі нан са вую пад трым ку. На пя рэ дад ні 
Су свет на га дня ахо вы на ва коль на га ася род дзя ў рэс пуб лі кан-
скім ланд шафт ным за каз ні ку «На лі боц кі» ад кры лі га да валь нік 
рэд кай птуш кі. Да гэ тай спра вы спры чы ні лі ся Мі ніс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі, пра ект «Са дзей ні чан не пе ра хо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь да «зя лё най» эка но мі кі», які фі нан су ец ца Еў ра пей скім 
са юзам і рэа лі зу ец ца Пра гра май раз віц ця ААН.

— Для ства рэн ня ма тач на га па га лоўя мы ад лаў лі ва ем пту шак 
у дзі кай пры ро дзе, — па дзя ліў ся ды рэк тар за каз ні ка «На лі-
боц кі» Ва сіль ГУР КОЎ. — Ча ты ры глуш цы ўжо ў валь е ры, яшчэ 
двух мы па зна чы лі спе цы яль ны мі дат чы ка мі, з да па мо гай якіх 
мо жам на зі раць за іх пе ра мя шчэн нем. Ця пер ад пра цоў ва ем 
тэх на ло гію хар ча ван ня і до гля ду пту ша к, ін ку ба цыі і га доў лі 
пту ша нят, адап та цыі да жыц ця ў дзі кай пры ро дзе.

Пла ны на глуш ца вя лі кія: да 2021 го да мяр ку юць па вя лі чыць 
на лі боц кую па пу ля цыю з 180 да 400 і больш асо бін. Част ка 
вы вад ку за ста нец ца ў пу шчы, а ас тат ніх бу дуць пра да ваць у 
кра і ны За ход няй Еў ро пы.

Хоць цэ лы дзень усе раз мо вы вя лі ся вы ключ на пра глуш цоў, 
жур на ліс ты і гос ці іх так і не ўба чы лі. Пры сут насць ча ла ве ка 
пу жае пту шак — ме на ві та ант ра па ген ная на груз ка на ля сы 

ста ла га лоў най пры чы най знік нен ня пад ві ду. Спе цы яль на для 
га да валь ні ка пту шак ад лоў лі ва лі ўвес ну. Ім яшчэ па трэ бен час, 
каб пры вык нуць да но ва га до ма.

Умо вы у валь е рах мак сі маль на на блі жа ны да на ту раль ных. 
Птуш кам мя ня юць пад сціл ку і па стаў ля юць за га дзя на рых та ва-
ную ежу — са сно вую хвою і га лін кі су ніч ні ку. Ця пер за ста ло ся 
да ча кац ца, ка лі ж птуш кі пач нуць не сці ся.

— Но выя кан такт ныя ін ку ба та ры для яек імі ту юць на ту раль нае 
на седж ван не: у іх па да грэў яек ідзе звер ху. У па пя рэд ніх апа ра тах 
яй кі па да гра ва лі ся з усіх ба коў, з-за ча го пра цэнт па спя хо ва га 
вы луп лен ня скла даў не больш за 40%. З но вым аб ста ля ван нем 
мы ду ма ем па вя лі чыць гэ ты па каз чык да 80%, — ад зна чы ла 
на ву ко вы кан суль тант ла ба ра то рыі ар ні та ло гіі на ву ко ва-
прак тыч на га цэнт ра па бія рэ сур сах На цы я наль най ака дэ-

міі на вук Тац ця на 
ПАЎ ЛЮ ШЧЫК. — 
Рэ ін тра дук цыя бу дзе пра во дзіц ца па за па тэн та ва най тэх на ло гіі, 
рас пра ца ва най поль скім на ву коў цам.

У сваю чар гу мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя Анд рэй КАЎ ХУ ТА за ўва жыў, што га доў ля 
рэд кіх ві даў фаў ны — важ ны век тар пра цы як для Бе ла ру сі, так 
і для еў ра пей скіх кра ін:

— Рэ ін тра дук цыя глуш ца — гэ та толь кі адзін з пры кла даў па-
ляп шэн ня бія раз на стай нас ці. Уда лы во пыт па раз вя дзен ні зуб ра: 
не каль кіх жы вёл мы ад пра ві лі ў Ка зах стан, ця пер вя дуц ца пе ра мо вы 
з Азер бай джа нам. Зай ма ем ся за ха ван нем кум жы і сём гі. Што да ты-
чыц ца глуш ца, то бу дзем вы ву чаць во пыт поль скіх ка лег, су мес на з 
імі пра вя дзём да сле да ван ні, у тым лі ку па ге не ты цы пту шак.

У ад ным з бу дын каў га да валь ні ка аб ста ля ва ны эко ла га-ін-
фар ма цый ны клас, дзе школь ні кам рас ка жуць не толь кі пра 
глуш цоў і це це ру коў, але і пра ін шых на сель ні каў На лі боц кай 
пу шчы. Зроб ле ны дэ ман стра цый ны валь ер, у якім дзе ці змо гуць 
на зі раць за птуш ка мі, не тур бу ю чы іх.

Кі раў нік прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі, 
па сол Анд рэа Вік та рын пад крэс лі ла, што ў та кіх пра ек тах доб-
ра спа лу ча юц ца прын цы пы ўстой лі ва га раз віц ця і «зя лё най» 
эка но мі кі. На мес ні к па ста ян на га прад стаў ні ка ААН у Бе ла ру сі 
Ка ця ры на Па нік ла ва да да ла, што ад крыц цё га да валь ні ка — гэ та 
стра тэ гія па ляп шэн ня бія раз на стай нас ці і раз віц ця парт нёр ства, 
бо за апош нія га ды да пры ро да ахоў ных іні цы я тыў ак тыў на да-
лу ча юц ца но выя парт нё ры і спон са ры.
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— Анд рэй Мар ле на віч, 
сё ле та Су свет ны дзень 
ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя пры све ча ны аба-
ро не дзі кай пры ро ды. Ці 
ак ту аль ная праб ле ма бра-
кань ер ства і ганд лю рэд кі-
мі рас лі на мі і жы вё ла мі для 
Бе ла ру сі? Якія ін стру мен ты 

стры ман ня гэ тай дзей нас ці 
вы ка рыс тоў ва юц ца сён ня 
ў нас?

— Бе ла русь пры мае ўдзел 
у Кан вен цыі 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).

За апош нія два га ды ў на-
шай кра і не вы яў ле на тры фак-
ты не за кон на га пе ра мя шчэн ня 
праз дзяр жаў ную мя жу ўзо раў 
СІ ТЭС. Ся род зна хо дак — чу-
ча лы ніль ска га кра ка дзі ла, 
асо бі ны гу ма вых удаў чы каў 
і па пу га яў. Акра мя та го, за-
фік са ва на вя лі кая коль касць 
вы пад каў не за кон на га знахо-
джання і ганд лю рэд кі мі ві да мі 
жы вёл і рас лін.

Каб пры пы ніць не за кон ны 
ўвоз, вы ваз, про даж і зна-
ходжанне ў ня во лі ўзо раў 
СІ ТЭС, а так са ма чыр ва на-
кніж ні каў, пра ду гле джа на 
аба вяз ко вая рэ гіст ра цыя дзі-
кіх жы вёл і іх па том ства, якія 
змяшчаюцца ці раз вод зяц ца 
ў ня во лі. За іх не за кон нае 

пе ра мя шчэн не праз мя жу і 
ня свое ча со вую рэ гіст ра цыю 
іс нуе ад мі ніст ра цый ная ад-
каз насць.

— Што год на кар це Бе ла-
ру сі з'яў ля юц ца ўсё но выя 
за каз ні кі і ін шыя асаб лі ва 
ахоў ныя пры род ныя тэ ры-
то рыі, мно гія з іх атрым лі-
ва юць між на род ны ста тус. 
На коль кі важ ная гэ та пра ца 
ў част цы ахо вы раз на стай-
нас ці?

— Ва ўсім све це асаб лі ва 
ахоў ныя пры род ныя тэ ры то рыі 
пры зна ны най больш эфек тыў-
най фор май ахо вы бія ла гіч най 
і ланд шафт най раз на стай нас-
ці. І Бе ла русь так са ма ідзе па 
шля ху за ха ван ня і ўстой лі ва га 
вы ка ры стан ня каш тоў ных эка-
ла гіч ных сіс тэм.

Сён ня гэта сіс тэ ма Бе ла-
ру сі ўклю чае 1275 аб' ек таў, у 
тым лі ку 1 за па вед нік, 4 на цы-
я наль ныя пар кі, 98 за каз ні каў 
рэс пуб лі кан ска га і 275 — мяс-
цо ва га зна чэн ня, 329 пом ні-
каў пры ро ды рэс пуб лі кан ска-
га і 568 — мяс цо ва га зна чэн-
ня. Агуль ная пло шча ахоўных 
тэрыторый скла дае 8,79% ад 
тэ ры то рыі кра і ны. У 2016 го-
дзе да іх па він ны да лу чыц ца 
яшчэ 10 за каз ні каў мяс цо ва га 
зна чэн ня.

Акра мя та го, 26 бе ла рус кіх 
тэ ры то рый сён ня ўклю ча ны ў 
Су свет ны спіс вод на-ба лот ных 
угод дзяў між на род на га зна чэн-
ня. Пла ну ец ца так са ма на кі ра-
ваць у ЮНЕС КА дзве за яў кі на 
ўклю чэн не бія сфер ных рэ зер-
ва таў «Чыр во ны бор — Асвей-
скі» і «Пры пяц кае Па лес се» ў 
Су свет ны спіс бія сфер ных рэ-
зер ва таў ЮНЕС КА.

(Заканчэнне на 9-й стар.)

РА ТУ Ю ЧЫ ПРЫ РО ДУ, 
РА ТУ ЕШ ЖЫЦ ЦЁ

Ці бу дуць «адзіч вац ца» на шы ля сы, ці не вы клю чаць зуб ра 
з Чыр во най кні гі і што ра біць з не жа да ны мі ві да мі
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ВАЖ НАЯ ПТУШ КА
У На лі боц кай пу шчы зой муц ца штуч ным га да ван нем рэд кіх глуш цоў
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На ва коль нае ася род дзе — ад но з са мых каш тоў ных 
і ад на ча со ва са мых кво лых скар баў ча ла вец тва. 
Кож ны крок «ца роў пры ро ды» мо жа паў плы ваць на 
стан на ва кол ля — як да па маг чы ўся му жы во му, так і 
сцер ці яго з зям лі.
На пя рэ дад ні Су свет на га дня на ва коль на га 
ася род дзя, які ад зна ча ец ца заўт ра, 5 чэр ве ня, мы 
па га ва ры лі з мі ніст рам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Анд рэ ем КАЎ ХУ ТАМ пра 
га лоў ныя склад ні кі эка ла гіч на га даб ра бы ту на шай 
кра і ны.
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