
Ча му да вы ра шэн ня 
праб лем 
рас паў сюдж ван ня 
ін ва зій ных рас лін трэ ба 
пад клю чац ца кож на му?

Ка ля дзе ся ці га доў та-
му ву чо ныя з НАН Бе ла ру-
сі скла лі пра гноз экс пан сіі 
ін ва зій ных ві даў. Са мы 
гор шы з трох ва ры ян таў 
(ка лі ні чо га з гэ тым не 
ра біць) мог пры вес ці да 
та го, што пло шча рас паў-
сюдж ван ня, на прык лад, 
бар шчэў ні ку Са сноў ска га 
праз 5-10 га доў вы рас ла б 
у тры ра зы.

— На шы су мес ныя дзе-
ян ні, у тым лі ку з мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды, да па маг лі 
спы ніць рас паў сюдж ван не 
гэ тай рас лі ны, — рас каз вае 
на чаль нік ад дзе ла бія-
ла гіч най раз на стай нас ці 
Мінп ры ро ды Аляк сандр 
ГІ РА ЕЎ. — Але сён ня не-
аб ход на больш ак тыў на 
пра ца ваць і з ін шы мі ін ва-
зій ны мі ві да мі — па сту по-
ва на бі ра юць сі лы су мнік 
ка над скі і клён ясе ня ліс ты, 
ра бі нія лжэ ака цыя. Не да-
пус ціць па шы рэн ня арэ а лу 
гэ тых ві даў — на ша га лоў-
ная за да ча.

З бар шчэў ні кам Са сноў-
ска га як са май агрэ сіў най 
ін ва зій най рас лі най у фло-
ры Бе ла ру сі зма га юц ца ў 
ме жах рэа лі за цыі 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 асно-
ве па ля вых да сле да ван няў 
фар мі ру юц ца за дан ні па 
рэ гу ля ван ні яго рас паў-
сюдж ван ня і коль кас ці. За 
кож ны «за хоп ле ны» ўчас-
так ад каз ва юць зем ле ка-
рыс таль ні кі.

— Тэ ры та ры яль ныя ор-
га ны Мінп ры ро ды ўваж лі ва 
со чаць за вы ка нан нем пла-
наў на мес цах і што дэ кад на 

па да юць гэ ту ін фар ма цыю 
кі раў ніц тву, — тлу ма чыць 
спе цы я ліст. — Ка лі зем ле-
ка рыс таль ні кі свое ча со ва 
не пра вод зяць не аб ход ныя 
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, яны пры цяг ва-
юц ца да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Ба раць ба ж з ас тат ні мі 
не бяс печ ны мі ін ва зій ны-
мі рас лі на мі ідзе ў ад па-
вед нас ці з Па ла жэн нем 
аб па рад ку пра вя дзен ня 
ме ра пры ем стваў па рэ гу-
ля ван ні рас паў сюдж ван ня 
і коль кас ці ві даў рас лін, 
рас паў сюдж ван не і коль-
касць якіх пад ля гае рэ гу-
ля ван ню.

Мяс цо выя вы ка наў чыя 
і рас па рад чыя ор га ны 
пад час па ля вых да сле да-
ван няў вы яў ля юць мес цы 
рос ту гэ тых рас лін, рас пра-
цоў ва юць і за цвяр джа юць 
(што год да 15 кра са ві ка) 
ра ён ныя пла ны ад па вед-
ных ме ра пры ем стваў.

Сё ле та мі ністр пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя Анд-
рэй Ху дык узяў гэ ту пра-
цу на асаб лі вы кант роль. 
Згод на з яго да ру чэн нем, 
тэ ры та ры яль ныя ор га-
ны Мінп ры ро ды па він ны 
пра са чыць, каб мяс цо выя 
ўла ды ўклю чы лі ме ра пры-
ем ствы па рэ гу ля ван ні 
рас паў сюдж ван ня і коль-
кас ці су мні каў ка над ска га, 
гі ганц ка га і ін шых ін ва зій-
ных рас лін з пе ра лі ку ў ра-
ён ныя пла ны на 2019 год. 
Не аб ход на так са ма пра-
ве рыць, на коль кі поў на 
пра ве дзе ны па ля выя да-
сле да ван ні на мес цах.

— Толь кі та ды, ка лі ў 
мяс цо вых пла нах бу дуць 
па зна ча ны ме ра пры ем ствы 
з усі мі ін ва зій ны мі рас лі на-
мі, якія ёсць на тэ ры то рыі 

ра ё на, гэ тыя да ку мен ты 
прой дуць уз гад нен не ў 
тэ ры та ры яль ных ор га нах 
Мінп ры ро ды, — пад крэс-
ліў Аляк сандр Гі ра еў.

На ба раць бу з ін ва-
зій ны мі рас лі на мі вы-
дзя ля юц ца срод кі як з 
мяс цо вых бюд жэ таў, так 
і ўлас ныя срод кі зем ле-
ка рыс таль ні каў. Але, на 
дум ку прад стаў ні ка Мінп-
ры ро ды, га лоў нае не тое, 
коль кі гро шай вы дзе ле на 
на пра вя дзен не за пла на-
ва ных ме ра пры ем стваў, 
а на коль кі поў на і свое-
ча со ва апош нія вы кон-
ва юц ца. На ват не вя лі кае 
пра ма ру джан не дае час 
ін ва зій най рас лі не вы-
рас ці, і та ды, на прык лад, 
для яе эфек тыў най апра-
цоў кі бу дзе па тра ба вац ца 
больш хі міч ных прэ па ра-
таў, а зна чыць, і больш 
фі нан са вых срод каў.

Сён ня ў пра цэс ба раць-
бы з ін ва зі я мі ак тыў на 
ўклю ча на і на ву ка. У Ін сты-
ту це экс пе ры мен таль най 
ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ-
ві ча вы ву чэн нем «агрэ са-
раў» зай ма юц ца тры ла ба-
ра то рыі, у гэ тым жа кі рун ку 
пра цуе і Цэнт раль ны ба-
та ніч ны сад НАН Бе ла ру сі. 
На ву коў цы пры не аб ход-
нас ці да па ма га юць мяс цо-
вым ор га нам ула ды і зем-
ле ка рыс таль ні кам аца ніць 
рас паў сю джан не ін ва зій-
ных рас лін і вы браць най-
больш эфек тыў ныя спо са-
бы ба раць бы з імі.

Спе цы я ліс ты ўпэў не ны: 
пра ца ваць над вы ра шэн-
нем гэ тай праб ле мы трэ-
ба ўсім: на ву коў цам, рэс-
пуб лі кан скім і мяс цо вым 
ор га нам ула ды, зем ле ка-
рыс таль ні кам і кож на му 
гра ма дзя ні ну. Бо су мес ная 
ба раць ба тут не вы со кае 
сло ва — за лог эфек тыў-
нас ці, а вось абы яка-
васць — га лоў ны фак тар, 
які спры яе рас паў сюдж-
ван ню ін ва зій ных рас лін 

і іх шкод на му ўздзе-
ян ню на на ша 

жыц цё.
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З пэнд злем су праць клё на
Рас паў сю джан не клё на ясе ня ліс та га — 

праб ле ма даў няя. Гэ та ліс та пад нае дрэ ва 

з'я ві ла ся ў на шай кра і не дзесь ці ў 1830-х га-
дах. З па чат ку 1850-х клён вы рошч ва лі ў 
ба та ніч ным са дзе г. Гор кі, а з кан ца ХІХ — 
па чат ку ХХ ст. ён ужо ак тыў на вы ка рыс тоў-
ваў ся ў дэ ка ра тыў ных мэ тах, у тым лі ку і для 
азе ля нен ня га ра доў.

— Па сту по ва бяс крыўд ная рас лі на ста ла 
ад ной з са мых агрэ сіў ных у фло ры Бе ла-
ру сі, — ад зна чае Ула дзі мір Ля бедзь ка. — 
З дру гой па ло вы ХХ ста год дзя клён стаў 
дзі чэць і рас паў сюдж вац ца па да лі нах рэк, 
пой мен ных ля сах, пуст ках. За кошт хут ка га 
пры рос ту ён пры гня тае ін шыя ві ды дрэў, 
утва рае гус тыя за рас ні кі, дзе больш ні чо-
га не рас це.

У кра і не на ліч ва ец ца 4271 па пу ля цыя 
клё на ясе ня ліс та га на пло шчы 350 гек та-
раў. Мак сі маль ная коль касць мес ца зна-
хо джан няў і мак сі маль ная пло шча ад зна-
ча ны ў Мін скай воб лас ці і Мін ску. Час та 
ён су стра ка ец ца ў Ві цеб скай і Гро дзен скай 
аб лас цях. Ву чо ны ўпэў не ны: не аб ход на 
спы ніць вы ка ры стан не гэ та га ві ду ў азе-
ля нен ні га ра доў і ін шых на се ле ных пунк-
таў. Ад нак, на жаль, там да гэ тых па рад не 
над та пры слу хоў ва юц ца.

Клён ясе ня ліс ты раз мна жа ец ца як 
на сен нем, так і па раст ка мі. Апош няе 
вель мі ўсклад няе ба раць бу з ім: пас-
ля звы чай най вы сеч кі ён уз наў ля ец ца 
ў вы гля дзе ма ла дых па раст каў. Та му 
па жа да на спі лы дрэў апра цоў ваць 
гер бі цы дам (з да па мо гай пэнд зля), 
а ма ла дыя рас лі ны, па раст кі мож на 
вы коп ваць.

Дух мя ная за хоп ні ца
На тэ ры то рыю Бе ла ру сі ра бі нія лжэ-

ака цыя (ці ака цыя бе лая), ві даць, тра пі-

ла ў кан цы ХVІІІ ста год дзя як дэ ка ра тыў ная 
і ме да нос ная рас лі на. Пас ля ча го па спя хо ва 
«ўцяк ла» ў пры ро ду. Сён ня гэ та цеп ла лю-
бі вая рас лі на час цей за ўсё су стра ка ец ца 
ў паў днё вых рэ гі ё нах кра і ны: най боль шая 
пло шча рас паў сюдж ван ня ра бі ніі ад зна-
ча на ў Го мель скай воб лас ці — 245 гек та-
раў — і на Брэст чы не — 161 гек тар. Уся го ж 
за рэ гіст ра ва на 1683 яе мес ца зна хо джан ні. 
На не ка то рых участ ках ра бі нія так раз рас-
ла ся, што ўтва ры ла цэ лыя ля сы — так зва-
ныя ака цы е ві кі.

— Бе лая ака цыя вы цяс няе не толь кі 
драў ня ныя па ро ды — звы чай на ні чо га не 
рас це і пад яе по ла гам, — ад зна чае на-
ву ко вец. — У рас лі ны фар мі ру ец ца шмат 
жыц це ўстой лі ва га на сен ня, акра мя та го, 
яна, як і клён ясе ня ліс ты, ін тэн сіў на раз-
мна жа ец ца па раст ка мі. Ня гле дзя чы на тое 

што яе вы ка рыс тоў ва юць у якас ці ме да но-
су, ра бі нія на но сіць больш шко ды, чым 
ка рыс ці. Яна не толь кі не га тыў на ўплы вае 
на аба ры ген ныя ві ды, але і з'яў ля ец ца кры-
ні цай рас паў сюдж ван ня шэ ра гу шкод ні каў 
і за хвор ван няў ін шых рас лін. Та му ра бі нію 
вы рошч ваць нель га.

Прос тае вы ся кан не дрэў без ба-
раць бы з па раст ка мі ні чо га не дасць — 
у хут кім ча се ра бі нія зноў ад но віць 
па пу ля цыю. Да па могуць вы коп ван не 
па раст каў на ран ніх ста ды ях, каль ца-
ван не дрэў, а так са ма вы ка ры стан не 
гер бі цы даў (апош нія нель га пры мя няць 
для ра бі ніі, якая рас це ка ля ва да ёмаў 
і ва да цё каў).

Па гро за для пой маў
Эхі на цыс ціс ло пас це вы — ад на га-

до вая тра вя ніс тая рас лі на, якая се ліц ца 
ўздоўж ру ча ёў, у пой мах рэк, а так са ма ў 
кі ну тых са дах, пар ках і на пуст ках.

Упер шы ню на Бе ла ру сі ён быў ад зна ча-
ны ў 1963 го дзе на пры ся дзіб ных участ ках у 
в. Ка мя ню кі ў Бе ла веж скай пу шчы. У гэ ты 
час рас лі на па ча ла ак тыў на куль ты ва вац ца 
на сель ніц твам, а по тым па сту по ва ста ла 
вы хо дзіць у пры род ныя эка сіс тэ мы.

Ма са вае яе рас паў сюдж ван не ад бы ло-
ся ў кан цы 1990-х га доў. Сён ня гэ та паў-
ноч на а ме ры кан ская рас лі на су стра ка ец ца 
па ўсёй Бе ла ру сі, але най больш час та ва 
ўсход няй яе част цы — у Ві цеб скай, Ма гі-
лёў скай і Го мель скай аб лас цях. Па ку ту юць 
ад ін ва зіі пой мы буй ных рэк — Дняп ра, 
Со жа і Бя рэ зі ны. А ўво гу ле на тэ ры то рыі 
кра і ны за рэ гіст ра ва на 1318 яе мес ца зна хо-
джан няў на пло шчы 135 гек та раў.

— Эхі на цыс ціс ро біць вя лі кі цень, у вы-
ні ку ча го гі нуць усе тра вя ніс тыя рас лі ны, 
пры гня та юц ца хмыз ня кі, якія ён аб ві вае, — 
рас каз вае Ула дзі мір Ля бедзь ка. — Яго сла-
бае мес ца — цеп ла лю бі васць. Гэ та рас лі на 
ба іц ца ран не вяс но вых за ма раз каў і час та 
гі не. Але дзя ку ю чы вя лі кай коль кас ці на-
сен ня на на ступ ны год лёг ка ад наў ляе сваю 
па пу ля цыю.

На пры ся дзіб ных участ ках з эхі на-
цыс ці сам спра віц ца мож на — да па ма-
гае звы чай ная пра пол ка. А вось для 
пой маў ме ры ба раць бы па куль не рас-
пра ца ва ны: там не маг чы ма зні шчыць 
рас лі ну руч ным спо са бам. Мабыць, 
там не аб ход на ар га ні зоў ваць эка ла-
гіч ныя су бот ні кі.
Фо та з ар хі ва 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.

ШТРАФ ЗА КВЕТ НІК
Тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры ро ды на кі роў ва юць зем ле ка рыс таль ні кам па тра-

ба ван ні пра вес ці на іх тэ ры то рыі ра бо ту — ме ра пры ем ствы па рэ гу ля ван ні рас паў-
сюдж ван ня і коль кас ці ін ва зій ных рас лін. Ка лі пад час кант роль ных ме ра пры ем стваў 
вы яў ля ец ца, што па тра ба ван ні не вы ка на ны, ка рыс таль ні кі зя мель ных участ каў 
пры цяг ва юц ца да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці па ар ты ку ле 23.1 Ко дэк са аб ад мі ніст-
ра цый ных пра ва па ру шэн нях (пра ду гледж вае па пя рэ джан не ці на кла дан не штра фу 
ў па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь).

Па ста не на 20 жніў ня за не вы ка нан не па тра ба ван няў па пра вя дзен ні ра бот з ін-
ва зій ны мі рас лі на мі на зем ле ка рыс таль ні каў скла дзе на 242 пра та ко лы, на кла дзе на 
штраф ных санк цый на су му 28,407 ты ся чы руб лёў.

У кра і нах Еў ра са ю за эка на міч ная 
шко да ад бія ла гіч ных ін ва зій ацэнь-
ва ец ца пры клад на ў 12,5—20 млрд еў-
ра ў год. Шмат дзе дзей ні ча юць спе-
цы яль ныя пра гра мы па аб ме жа ван ні 
рас паў сюдж ван ня і вы ні шчэн ні гі ганц-
кіх бар шчэў ні каў і ін шых чу жа род ных 
шкод ных рас лін і жы вёл. Але цал кам 
вы ні шчыць ін ва зій ныя рас лі ны не маг-
чы ма, мож на толь кі знач на па мен шыць 
іх коль касць.

НА АСАБ ЛІ ВЫМ КАНТ РО ЛІ

Матэрыялы падрыхтавала Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Зма гац ца Зма гац ца 
нель га ча кацьнель га ча каць

АД АЛЕР ГІІ 
ДА АСТМЫ
Ка лі ся род ін ва зій ных рас лін у фло ры Бе ла ру сі вы бі раць 
тыя, што на но сяць знач ную шко ду ча ла ве ку, то тут дру гое і 
трэ цяе мес цы (пас ля бар шэў ні каў) зой муць амб ро зія па лы на ліс тая 
і цык ла хе на дур ніч ні ка ліс тая.

Амб ро зія па лы на ліс тая па куль не ўва хо дзіць у пе ра лік ві даў, якія па тра-
бу юць рэ гу ля ван ня. Але ця пер у Мінп ры ро ды пра пра цоў ва юць гэ та пы тан не, 
бо рас лі на ня се сур' ёз ную па гро зу зда роўю ча ла ве ка.

Як і боль шасць агрэ сіў ных ін ва зій ных рас лін, амб ро зія — вы ха дзец з Паў ноч най 
Аме ры кі. Ад зна ча ная ўпер шы ню ў Ма зыр скім ра ё не, сён ня гэ та рас лі на знач на 
рас паў сю дзі ла ся і па ін шых ра ё нах Го мель скай воб лас ці — Рэ чыц кім, Го мель скім, 
Ка лін ка віц кім.

— Цві це амб ро зія ў кан цы ле та — па чат ку во се ні. Ме на ві та ў гэ ты час яна ста но-
віц ца не бяс печ най для лю дзей, бо яе пы лок — адзін з най мац ней шых алер ге наў, 
які вы клі кае сян ную лі ха ман ку. Акра мя та го, яна ўне се на ў спіс ка ран цін ных рас-
лін, — рас каз вае на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі 
Сяр гей СА ЎЧУК. — Каб вы да ліць яе з пры род на га ася род дзя, не аб ход на пры мя няць 
ме ха ніч ныя спо са бы (пра пол ку, пе ра вор ван не, вы паль ван не). Мож на так са ма вы-
ка рыс тоў ваць і гер бі цы ды, бо амб ро зія рас це да лё ка ад ва да ёмаў.

Па сва іх шкод ных улас ці вас цях па доб ная да амб ро зіі і цык ла хе на дур ніч ні ка ліс тая, 
якая з 1970-х га доў па ча ла ак тыў на рас паў сюдж вац ца па поўд ні кра і ны. Яна з'яў ля-
ец ца пры чы най ма са вых па лі но заў (се зон ных алер гіч ных рэ ак цый) і на ват здоль ная 
вы клі каць вост рыя страў ні ка выя за хвор ван ні буй ной ра га тай жы вё лы.

Для ба раць бы з цык ла хе най па ды дуць вы шэй на зва ныя спо са бы ўты лі за цыі амб-
ро зіі. Акра мя та го, трэ ба аба вяз ко ва ўты лі за ваць фі та ма су і не да пус каць цві цен ня 
і пло да на шэн ня рас лі ны.


