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У НАС НЯ МА 
ВЫ ПАД КО ВЫХ 

ЛЮ ДЗЕЙ
Знай сці ка гось ці ў ка бі не тах ад-

мі ніст ра цыі ляс га са заў сё ды цяж ка, 
а пад час ак цыі «Ты дзень ле су — 
2017» на огул бы ло не маг чы ма — 
трэ ба ж ма бі лі за ваць на род, да па-
маг чы, рас тлу ма чыць, за бяс пе чыць 
ін вен та ром. На мес нік ды рэк та ра 
Баб руй ска га ляс га са па ідэа ла-
гіч най ра бо це Ве ра САН КО ВІЧ на 

су стрэ чу пры еха ла прос та з ляс ной 
дзя лян кі. Пры га жу ня, спарт смен ка, 
кам са мол ка, вя до ма су час ная, бо 
кі ра ва ла пяр віч кай БРСМ, яна на 
прад пры ем стве не за мен ны ча ла-
век. Ар га ні зуе, пра вя дзе, за ах во-
ціць, па дасць прык лад, уз ды ме на-
строй — ад ным сло вам, ча ла век на 
сва ім мес цы. Хоць тут кож ны су пра-
цоў нік — го нар для прад пры ем ства. 
«Тая ж На дзея Урбан ад зна ча ец ца 
за ўзор ную пра цу не ўпер шы ню, — 
ка жа ідэ о лаг. — У яе ар се на ле ўжо 
ёсць ме даль «За пра цоў ныя за слу-
гі». На дзея Аляк се еў на — ад на з 
трох жан чын Ма гі лёў шчы ны, якія на 
пра ця гу мно гіх га доў пра цу юць на 
па са дзе ляс ні ча га. Яе ка ле га ляс-
ні чы Юрый Аку ліч сё ле та свят куе 
35-га до вы юбі лей пра цоў най дзей-
нас ці. У яго ка бі не це не за ста ло ся 
воль на га мес ца ад га на ро вых гра-
мат. Ёсць гра ма та на ват ад Са ве та 
Мі ніст раў. За сваё жыц цё ра зам з 
пад на ча ле ны мі яму лес ні ка мі па са-
дзіў больш за 2 гек та ры ле су — 7-ю 
част ку свай го ляс ніц тва. Шмат га-
на ро вых гра мат у Аляк санд ра ЖУ-

РАЎ ЛЁ ВА, які ўзна чаль вае ба зіс ны 
га да валь нік. Там вы рошч ва ец ца да 
60–70 най мен няў ле са ўтва раль ных 
і дэ ка ра тыў ных па род. Ле тась ад-
туль бы ло рэа лі за ва на па са дач на га 
ма тэ ры я лу на 24 000 руб лёў. А для 
па трэб свай го ляс га са тут што год 
вы рошч ва ец ца ка ля 1,5 міль ё на 
па са дач на га ма тэ ры я лу. Не дзіў на, 
што пі том нік пе ры я дыч на атрым лі-
вае зван не ўста но вы вы со кай куль-
ту ры. На ўлі ку Аляк санд ра Жу раў-
лё ва — так са ма шмат спар тыў ных 
уз на га род. Ён — 4-крат ны ўдзель нік 
еў ра пей скіх спа бор ніц тваў па бія-
тло не. Ез дзіў у скла дзе ляс ной ка-
ман ды ад нашай краіны ў Іта лію, 
Гер ма нію, Бос нію і Гер ца га ві ну. 
Быў трой чы чэм пі ё нам Беларусі па 
бія тло не. А паў та ра го да та му стаў 
яшчэ і вер шы пі саць. Шмат уз на га-
род атрым лі ва юць на шы ра бот ні кі 
пад час кон кур су ле са ру баў. Амаль 
ня ма та кіх спа бор ніц тваў, дзе б 
прад стаў ні кі ляс га са не бра лі пры-
за выя мес цы».

СРО ДАК 
АД ЗЛО ДЗЕ ЯЎ

Са мая га лоў ная за да ча ра бот-
ні каў ле су — гэ та за ха ваць на са-
джэн ні і па вя лі чыць пло шчы да ру-
ча най ім гас па дар кі.

— Сё лет няя ак цыя «Ты дзень 
ле су» бы ла пры све ча на ад наў лен-
ню ля соў на па шко джа ных сты хі яй 
участ ках, — рас каз вае га лоў ны 
ляс ні чы Ва дзім СТАНЬ КО. — У 
Баб руй скім ляс га се бы ло па шко-
джа на ка ля 60 гек та раў у Лю бо-

ніц кім, Мі ра дзін скім, Глу шан скім 
во пыт на-вы твор чым ляс ніц твах. 
Але больш за ўсіх ле тась ад ура га-
наў па цяр пе ла Мін ская воб ласць. 
І Баб руй скі ляс гас так са ма да па-
ма гаў там ад наў ляць ля сы, па са-
дзіў 25 гек та раў са джан цаў. Плюс 
на сва ёй тэ ры то рыі 60 гек та раў. 
На огул у пла нах сё ле та па са дзіць 
287 гек та раў ле су. У асноў ным гэ-
та дуб ча рэ шча ты, са сна звы чай-
ная, ел ка, ліс тоў ні ца.

Ах вот ні каў не ле галь на ска рыс-
тац ца ляс ным ба гац цем заў сё ды 
ха па ла, і Баб руй скі ляс гас пер шым 
у воб лас ці пры няў ме ры па пра фі-
лак ты цы та кіх вы пад каў — на быў 
фо та паст кі. Гэ та пры ста са ван не 
вель мі доб ра ся бе за рэ ка мен да-

ва ла, — ка жа Ва дзім Стань ко. — 
Яно псі ха ла гіч на ўздзей ні чае на 
ча ла ве ка, а га лоў нае — дае маг-
чы масць па пя рэ дзіць зла чын ства. 
У кан цы сту дзе ня дзя ку ю чы гэ та-
му аб ста ля ван ню быў па пя рэ джа-
ны кра дзеж дзе ла вой драў ні ны. 
Прый шло па ве дам лен не, ляс ная 
ахо ва ту ды вы еха ла і быў за тры-
ма ны трак тар, на якім вы во зіў ся 

лес. Зло дзеі бы лі пе ра да дзе ны 
след чай гру пе.

Свой вы нік фо та паст ка дае і 
пры на зі ран ні за дзі кі мі жы вё ла мі, 
да па ма гае па пя рэдж ваць вы пад-
кі за смеч ван ня ля соў і кра дзя жу 
пра дук цыі. За раз у ляс га се 6 та кіх 
фо та па стак. Між тым, тут па дум-
ва юць аб на быц ці квад ра коп та ра, 
з да па мо гай яко га мож на бы ло б 
на зі раць за на са джэн ня мі звер ху.

Ляг чэй бу дзе вы яў ляць і ляс-
ныя па жа ры. Сё ле та па жа ра не-
бяс печ ны пе ры яд па чаў ся ўжо ў 
са ка ві ку.

— Мы свое ча со ва пра вя лі пра-
фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы, 
зра бі лі мі не ра лі за ва ныя па ло-
сы, — кан ста туе Ва дзім Стань-
ко. — Шмат шко ды мо гуць пры-
чы ніць ле су сель ска гас па дар чыя 
па лы. Мы вы яў ля ем не бяс печ ныя 
зо ны яшчэ да та го, як прый дзе бя-
да. Тыя ж мі не ра лі за ва ныя бар' е-
ры ства ра ем, дзе па лі пры мы ка-
юць да ляс но га фон ду. Сё ле та ўсё 
бы ло апе ра тыў на пра ве дзе на, і мы 
не да пус ці лі ляс ных па жа раў.

На ка рысць ляс ной спра ве і 
ма дэр ні за цыя, якая пра во дзіц ца 

ў ляс га се. Для ўма ца ван ня ля соў 
ад па жа раў тут на бы лі но вую па-
жар ную ма шы ну і дзве ма шы ны 
для пад во зу ва ды. Пра ве дзе на 
так са ма ма дэр ні за цыя га да валь-
ні ка. Уста ноў ле ны но выя цяп лі цы 
для вы рошч ван ня са джан цаў па 
фін скай тэх на ло гіі. Гэ ты ме тад 
да зва ляе па мен шыць тэр мін вы-
рошч ван ня па са дач на га ма тэ-
ры я лу ча сам у не каль кі ра зоў. І 
ў ма лень кіх дрэў цаў амаль 100-
працэнтная пры жы ва льнасць.

ЛЯС НЫЯ ШКО ЛЫ
Для лю бо га ляс га са спра ва го-

на ру вы ха ваць са бе зме ну. І Баб-
руй скі ляс гас не вы клю чэн не. На 
ба зе Брож ска га, Лю бо ніц ка га і 
Глу шан ска га во пыт на-вы твор ча-
га ляс ніц тваў пра цу юць тры так 
зва ныя ляс ныя шко лы.

— Гэ та свое асаб лі выя бія ла-
гіч ныя гурт кі, якія ар га ні за ва ны ў 
шко ле, — тлу ма чыць Ва дзім Стань-
ко. — Дзе ці там зай ма юц ца па спе-
цы яль най пра гра ме, на кі ра ва най 

на эка ла гіч нае раз віц цё. У іх пра-
хо дзяць тэ а рэ тыч ныя і прак тыч ныя 
за ня ткі, яны на вед ва юць ляс ныя 
ма сі вы, на вод зяць там па ра дак, 
да па ма га юць са джаць но выя дрэ-
вы, на веш ваць гняз доўі. Спа дзя-
ём ся, што гэ тыя дзе ці ў бу ду чы ні 
вы бе руць пра фе сію ле са во да.

Пра фе сія, да рэ чы, доб рая і 
перс пек тыў ная. Ця пер драў ні на 
цэ ніц ца ва ўсім све це. І для Баб-
руй ска га ляс га са асноў ныя да хо ды 
пры но сіць рэа лі за цыя драў ні ны на 
экс парт і ўнут ра ны ры нак. Ёсць ле-
са на рых тоў чы ўчас так для рас пра-

цо вак ле са сек і цэх ле са пе ра пра-
цоў кі. Там вы раб ля юц ца ацы лінд-
ра ва ная драў ні на, пі ла ма тэ ры я лы, 
ад кры та но вая бры кет ная лі нія. 
Экс парт ляс ной пра дук цыі ажыц-
цяў ля ец ца ў 19 кра ін све ту.

НА ВЕ ДАЙ ЦЕ 
НА ШЫ СЛА ВУ ТАС ЦІ

Ула дан ні Баб руй ска га ляс га са 
зай ма юць амаль 128 гек та раў тэ-
ры то рыі Баб руй ска га і Кі раў ска га 
ра ё наў. І та кіх уні каль ных ку точ каў 
пры ро ды, якія іс ну юць тут, вы не 
зной дзе це ні дзе. Ча го толь кі вар ты 
пом нік пры ро ды рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня «Учас так ле су з каш тоў-
ны мі дрэ ва вы мі па ро да мі», раз ме-
шча ны на тэ ры то рыі Стай каў ска га 
сель ска га Са ве та Кі раў ска га ра ё-
на. Тут рас туць та кія рэд кія па ро-
ды, як са сна Вей му та ва або штуч-
на ство ра ная яшчэ ў 1884 го дзе 
ліс тоў ні ца. Вель мі пры ваб ны для 
ту рыс таў Ду баў скі кас кад азё раў, 
дзе 4 во зе ры злу ча ны па між са бой 
ад ной ра кой.

— Мы да дат ко ва рас пра ца ва лі 
ту рыс тыч ны марш рут пра цяг лас-
цю 20 кі ла мет раў са ства рэн нем 
эка па ля ны, ста ян кай на Чы гі рын-
скім ва да схо ві шчы, з на вед ван нем 
рэс пуб лі кан ска га пом ні ка пры ро-
ды — чы гі рын ска га на са джэн-
ня і ме ма ры яль на га комп лек су 
па мя ці спа ле ных вё сак у вёс цы 
Бор кі, — рас каз вае га лоў ны ляс-
ні чы. — Акра мя гэ та га, ство ра ны 
пе шы эка ла гіч ны марш рут і ве ла сі-
пед ная сцеж ка з апі сан нем участ-
каў, роз ных на са джэн няў. Марш-
рут пра ду ма ны так, каб ча ла век 
змог са ма стой на на ве даць ляс ныя 
пры га жос ці. Маг чы ма, пас ля та кой 
эк скур сіі ка мусь ці за хо чац ца ад па-
чыць на на шай па ляў ні чай ба зе. У 
нас кам фар та бель нае жыл лё, і ўсе 
марш ру ты па чы на юц ца ме на ві та з 
па ляў ні ча га комп лек су. Там уста-
ноў ле ны кар ты і ёсць па ка заль ні кі. 
Так што за блу дзіць не маг чы ма.
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ЛЕС ПАД НА ДЗЕЙ НАЙ АХО ВАЙ
Гэ ты год для ра бот ні каў Баб руй ска га ляс га са быў 

зна мя наль ным. Ад ра зу два яго прад стаў ні кі — ляс ні чыя 

Лю бо ніц ка га і Пры бя рэ зін ска га ляс ніц тваў На дзея 

УРБАН і Юрый АКУ ЛІЧ атры ма лі зван не «Га на ро вы 

ле са вод». Та кую най вы шэй шую ад зна ку за сваю пра цу 

атрым лі ва юць вы ключ на за слу жа ныя лю дзі, якія зра бі лі 

знач ны ўклад у раз віц цё ляс ной гас па дар кі кра і ны. 

І тое, што абод ва пра цу юць у ад ным і тым жа ляс га се, 

свед чыць, на коль кі пра фе сій на і ад каз на 

тут ста вяц ца да сва іх служ бо вых аба вяз каў.

Ды рэк тар ДЛГУ
 «Баб руй скі ляс гас» 

Анд рэй ЦВІР КО:

«Лес заў сё ды быў і за ста-
ец ца для ча ла ве ка кры ні цай 
не толь кі ма тэ ры яль ных, але і 
ду хоў ных каш тоў нас цяў. Пра ца 
баб руй скіх ле са во даў аб наў ляе 
і па ляп шае наш цу доў ны край. 
У гэ тую пра фе сію нель га прый-
сці без пры зван ня. Мы ства-
ра ем пры га жосць для на шых 
на шчад каў. Спа дзя ём ся, што 
яны за ста нуц ца нам за гэ та 
ўдзяч ныя».

Га лоў ны ляс ні чы Ва дзім СТАНЬ КО. 

Спарт смен і кі раў нік ба за ва га 
га да валь ні ка Аляк сандр ЖУ РАЎ ЛЁЎ. 

На мес нік ды рэк та ра Баб руй ска га 
ляс га са па ідэа ла гіч най ра бо це

Ве ра САН КО ВІЧ.

На тэ ры то рыі Баб руй ска га ляс га са.

Тэх ні ка для пад во зу ва ды.

Руслан ЛАЎЦЭВІЧ — 
паляўніцтвазнавец.


