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(Працяг. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па вод ле да ных Ін сты ту та экс пе ры мен-
таль най ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча, у краі-
не за рэ гіст ра ва на 348 ві даў чу жа род ных 
рас лін, якія зай ма юць пло шчу больш за 
64 ты ся чы гек та раў. Най больш агрэ сіў-
ны мі пры зна ныя звыш 54 ві даў, а 30 з іх 
ад но сяц ца да так зва ных транс фор ме раў — 
рас лін, здоль ных пры во дзіць да ка рэн най 
транс фар ма цыі эка сіс тэм на знач ных тэ-
ры то ры ях.

Каб той ці ін шы від рас лін на зваць ін-
ва зій ным, спе цы я ліс ты пра вя ра юць, ці ад-
па вя дае ён пэў ным кры тэ ры ям: як хут ка 
рас паў сюдж ва ец ца, як уплы вае на аба ры-
ген ныя ві ды, ці мо жа на но сіць — ця пер і ў 
перс пек ты ве — знач ную эка на міч ную шко-
ду (у 1 тыс. і больш ба за вых ве лі чынь).

Да най больш не бяс печ ных ін ва зій ных 
рас лін на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ад не се ны гі-
ганц кія бар шчэў ні кі (Са сноў ска га і Ман тэ-
га ці), су мні кі ка над скі і гі ганц кі, эхі на цыс ціс 
ло пас це вы, клён ясе ня ліс ты і ра бі нія лжэ-
ака цыя. Усе яны ўклю ча ны ў пе ра лік ві даў 
рас лін, рас паў сюдж ван не і коль касць якіх 
пад ля га юць рэ гу ля ван ню.

Гі ганц кія па ра со ні кі
Са мую вя лі кую па гро зу ня суць два ві-

ды бар шчэў ні ку — Са сноў ска га і Віль-
гельмса ста рая наз ва — Ман тэ га ці). 
Гэ тыя рас лі ны не здар ма ад но сяць да гру-

пы гі ганц кіх: акра мя ма сіў на га сцяб ла, ве-
лі зар ных ліс ця і су квец цяў, яны ма юць і 
ма гут ную ка ра нё вую сіс тэ му, якая мо жа 
пра ні каць на глы бі ню да двух мет раў.

— Гэ тыя рас лі ны ўтва ра юць вя лі кую коль-
касць на сен ня, якое за хоў вае ўсхо джасць 
ад не каль кіх га доў да дзе ся ці год дзяў, — 
рас каз вае Ула дзі мір ЛЯ БЕДЗЬКА, на ву-
ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі фло ры 
і сіс тэ ма ты кі рас лін Ін сты ту та экс пе ры-
мен таль най ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві-
ча. — Ка лі свое ча со ва не аб ка сіць бар шчэў-
нік і даць яму сфар мі ра ваць па ра со ні кі, гэ-
та пры вя дзе да «за брудж ван ня» на ва кол ля 
на вель мі доў гі час.

Бар шчэў нік, як вя до ма, вы цяс няе аба ры-
ген ныя ві ды рас лін і жы вёл, знач на транс-
фар муе ася род дзе іх пра жы ван ня. Абод ва 
ві ды ў со неч нае на двор'е вы дзя ля юць фу-
ра на ку ма ры ны — рэ чы вы, якія, тра піў шы 
на ску ру ча ла ве ка, пад уз дзе ян нем со неч-
ных пром няў вы клі ка юць моц ныя хі міч ныя 
апё кі. Гэ тыя рас лі ны зні жа юць эс тэ тыч ную 
пры ваб насць ланд шаф таў, ро бяць не маг-
чы мым вы ка ры стан не зон ад па чын ку.

Сваё шэс це па Бе ла ру сі бар шчэў нік 
Са сноў ска га па чаў у 1955 го дзе з... Цэнт-
раль на га ба та ніч на га са да Ака дэ міі на вук. 
Так да лё ка ад сва ёй ра дзі мы (Каў ка за) ён 
апы нуў ся дзя ку ю чы на сен на му ма тэ ры я лу, 
які па сту піў ву чо ным з Санкт-Пе цяр бур га. 
Пер шыя яго вы твор чыя па се вы бы лі за кла-
дзе ны ў саў га сах Мінск ага ра ё на, а по тым і 
ў ін шых рэ гі ё нах цэнт раль най част кі кра і ны. 
Ме на ві та та му сён ня Мін ская воб ласць — 
ад на з лі да раў па рас паў сю джа нас ці бар-
шчэў ні ку.

Уво гу ле ж на тэ ры то рыі кра і ны вы яў-
ле на 4754 мес цы рос ту гі ганц кіх бар шчэў-
ні каў агуль най пло шчай звыш 3078 гек-
та раў. 74 % іх раз ме шча ны ў Ві цеб скай 
воб ласці.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА 
З БАР ШЧЭЎ НІ КАМ:
  не каль кі ра зоў на год 

пра во дзіць скош ван не рас лін, 
не да пус ка ю чы фар мі ра ван ня 
па ра со ні каў і, ад па вед на, на-
сен ня;
  пры мя няць гер бі цы ды, 

якія шкод на ўздзей ні ча юць 
не толь кі на рас лі ну, але і на 
на сен не, што тра пі ла ў гле бу, 
глы бо ка пе ра вор ваць апош-
нюю не каль кі ра зоў;
 пра во дзіць пе ра за лу жэн-

не шмат га до вы мі зла ка мі;
 для пра ду хі лен ня рас паў-

сюдж ван ня бар шчэў ні ку ў ля-
сах ства раць за гу шча ныя леса-
куль ту ры з мяс цо вых ві даў.

З су мні кам сум на
Упер шы ню прад стаў ні кі гэ тых 

паў ноч на а ме ры кан скіх рас лін 
бы лі ад зна ча ны ў па чат ку ХХ ста год дзя 
ў На ва груд скім ра ё не. А праз не ка то ры 
час па ча лі рас паў сюдж вац ца не толь кі па 
квет ні ках, але і за ме жа мі пры ся дзіб ных 
участ каў.

Сён ня па гро зу на ва кол лю ня суць у 
асноў ным два ві ды су мні каў — ка над-
скі і гі ганц кі. Яны так па доб ныя адзін да 

ад на го, што ад роз ніць іх мо жа толь кі спе-
цы я ліст. Але па сва ім ад моў ным уплы ве 
рас лі ны пры клад на раў на знач ныя.

— У 1990-я га ды су мні кі бы лі вель мі па-
пу ляр ныя ў квет ка вод стве, — рас каз вае 
Ула дзі мір Ля бедзь ка. — Вы рошч ва ю чы 
су мні кі на сва іх участ ках, лю дзі не вель мі 
кла па ці лі ся пра іх уты лі за цыю. Так на сен-
не трап ля ла на пуст кі, звал кі, уз бо чы ны 
да рог, і па сту по ва зай ма ла ўсё боль шыя 
тэ ры то рыі.

Па сло вах ву чо на га, у Бе ла ру сі па куль 
не та кая скла да ная сі ту а цыя, як, на прык-
лад, ва Укра і не, але рас слаб ляц ца не трэ-
ба — і ў нас гэ та рас лі на так транс фар муе 
не ка то рыя ўчаст кі, што ў вы ні ку там ні чо га, 
акра мя су мні ку, не рас це. У на шай кра і-
не вы яў ле на больш за 1950 мес цаў рос ту 
су мні каў на пло шчы 495 гек та раў. Гэ тыя 
рас лі ны рас паў сю джа ны па ўсёй тэ ры то-
рыі, але асаб лі ва шмат іх у Мін скай воб-
лас ці (95 % ад усёй іх пло шчы). Асноў ныя 
цэнт ры рас ся лен ня — Мін скі, Сма ля віц кі, 
Пу ха віц кі і Ма ла дзе чан скі ра ё ны.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА З СУ МНІ КАМ:
 шмат ра зо ва скош ваць рас лі ну на 

пра ця гу се зо на. Па жа да на вы да ляць на-
ват не вя ліч кія па раст кі;
 уз вор ваць гле бу ў мес цах, дзе ён 

рас це, а так са ма пра во дзіць за лу жэн не 
мяс цо вы мі зла ка мі;
 на пры ся дзіб ных участ ках аба вяз-

ко ва зра заць мя цёл кі су квец цяў да та го, 
як яны пач нуць бу рэць. Ка лі гэ та га не 
ра біць, рас лі ны змо гуць сфар мі ра ваць 
на сен не, якое хут ка раз ня сец ца па на ва-
кол лі. Зрэ за ныя част кі рас лі ны не аб ход-
на ўты лі за ваць у кам пост авых ямах. Пры 
гэ тым у кам пост нель га вы кі даць сы рое 
ка рэ ні шча — трэ ба спа чат ку яго здраб-
ніць і пад су шыць ці спа ліць.

Знай сці Знай сці 
і абяс шко дзіцьі абяс шко дзіць
Вы ні кі вы ка нан ня ра бот 
па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня 
і коль кас ці бар шчэў ні ку 
Са сноў ска га ў пер шым паў год дзі 
бы лі раз гле джа ны ў рам ках 
вы яз ной ка ле гіі Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, 
якая ад бы ла ся ў Ла гой скім ра ё не.

Рэ гу ля ван не рас паў сюдж ван ня і 
коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га 
ад но сіц ца да ме ра пры ем стваў па на-
вя дзен ні па рад ку на зям лі. Яго вы ка наў-
ца мі з'яў ля юц ца мяс цо выя вы ка наў чыя 
і рас па рад чыя ор га ны, ін шыя дзяр жаў-
ныя ор га ны і ар га ні за цыі. Мінп ры ро ды, 
як ка ар ды на тар, вя дзе кант роль за вы-
ка нан нем гэ тых ра бот.

Па вы ні ках па ля вых аб сле да ван няў і 
на ву ко вых да сле да ван няў, вы ка на ных 
у 2017 го дзе, уся го на тэ ры то рыі кра і ны 
па ста не на 1 сту дзе ня гэ та га го да ўста-
ноў ле на 1148 ка рыс таль ні каў зя мель ных 
участ каў і вод ных аб' ек таў, у якіх вы-
яў ле на 4534 мес цы рос ту бар шчэў ні ку 
Са сноў ска га на пло шчы 2924 гек та раў. 
Най больш ін ва зі ра ва най у кра і не з'яў-
ля ец ца Ві цеб ская воб ласць (Ушац кі, 
Га ра доц кі, Ві цеб скі, Брас лаў скі, Та ла-
чын скі і Сен нен скі ра ё ны), на дру гім 
мес цы па сту пе ні не бяс пе кі ста іць Мін-
ская воб ласць (Ла гой скі, Мін скі, Ва ло-
жын скі, Слуц кі, Пу ха віц кі, Ба ры саў скі і 
Ня свіж скі ра ё ны).

Ра бо та па вы ка нан ні ме ра пры ем-
стваў па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня 
і коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў ска га, 
якая пра во дзі ла ся ў пер шым паў год-
дзі гэ та га го да, да зво лі ла ста бі лі за ваць 
сі ту а цыю па кра і не, ра зам з тым не ў 
поў ным аб' ёме вы ка на ны за дан ні па рэ-
гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і коль кас ці 
гэ тай рас лі ны на тэ ры то рыі Ві цеб скай 
воб лас ці, па ве дам ляе сайт Мінп ры ро-
ды.

Па ста не на 1 лі пе ня ме ра пры ем-
ствы па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван-
ня і коль кас ці бар шчэў ні ку Са сноў-
ска га ў цэ лым па кра і не пра ве дзе ны 
на пло шчы 2845,7 гек та ра ці 97,3 пра-
цэн та ад уста ноў ле на га за дан ня на 
пер шае паў год дзе. За вы клю чэн нем 
Ві цеб скай воб лас ці (85 пра цэн таў ад 
уста ноў ле на га за дан ня на 1-е паў-
год дзе), ва ўсіх ас тат ніх аб лас цях і 
Мін ску азна ча нае за дан не вы ка на на 
ў поў ным аб' ёме.

Не за бяс пе ча на вы ка нан не ме ра пры-
ем стваў па ба раць бе з бар шчэў ні кам у 
поў ным аб' ёме шэ ра гам прад пры ем-
стваў мі ніс тэр стваў ляс ной гас па дар кі, 
транс пар ту і ка му ні ка цый, сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня, энер ге ты кі.

Вар та ад зна чыць, што асноў ны мі 
праб ле ма мі ў част цы рэ гу ля ван ня рас-
паў сюдж ван ня і коль кас ці бар шчэў ні-
ку Са сноў ска га з'яў ля ец ца ад сут насць 
дак лад ных да ных аб коль кас ці і пло-
шчах рос ту гэ тай рас лі ны і не аб ход-
насць уста наў лен ня дак лад ных ме жаў 
зя мель ных участ каў, на якіх вы яў ле ны 
бар шчэў нік Са сноў ска га, для ўста наў-
лен ня зем ле ка рыс таль ні ка.

Мінп ры ро ды ўзя ло на кант роль 
пра вя дзен не мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і 
рас па рад чы мі ор га на мі па ля вых аб сле-
да ван няў для вы яў лен ня но вых мес цаў 
рос ту бар шчэў ні ку з мэ тай на ступ на га 
фар мі ра ван ня па каз чы каў рэс пуб лі кан-
ска га пла на ме ра пры ем стваў па на вя-
дзен ні па рад ку на зям лі на 2019 год.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Най больш агрэ сіў ны мі 
пры зна ныя звыш 54 ві даў, 

а 30 з іх ад но сяц ца да так зва ных 
транс фор ме раў — рас лін, 
здоль ных пры во дзіць да ка рэн най 
транс фар ма цыі эка сіс тэм на 
знач ных тэ ры то ры ях.

ШУ КАЦЬ АГРЭ СА РАЎ ДА ПА МО ГУЦЬ... 
КВАД РА КОП ТА РЫ

Як рас ка за лі ў пры ро да ахоў ным ве дам стве, гэ тыя ля таль ныя апа ра ты пла ну ец ца 
вы ка рыс тоў ваць пры аб сле да ван ні тэ ры то рый на прад мет рос ту ін ва зій ных ві даў рас-
лін — бар шчэў ні каў, су мні каў і ін шых. Іх вы ні кі да па мо гуць тэ ры та ры яль ным ор га нам 
Мінп ры ро ды больш эфек тыў на пра ца ваць з мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі 
ор га на мі па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і коль кас ці гэ тых ві даў рас лін.

Най больш ін ва зі ра ва най 
у кра і не з'яў ля ец ца 

Ві цеб ская воб ласць, 
на дру гім мес цы па сту пе ні 
не бяс пе кі ста іць Мін ская 
воб ласць.

«ЗЯ ЛЁ НЫЯ»«ЗЯ ЛЁ НЫЯ»
НА СТУ ПА ЮЦЬНА СТУ ПА ЮЦЬ


