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На вед ван не «Пры пяц ка га» за па мі на ец ца 
на доў га. Яго ні ко лі не зблы та еш ні з якім ін-
шым за па вед ным кут ком. Па свое асаб лі вас ці 
ён не мае са бе роў ных. Тут усё: рэ льеф, гле-
бы, гід ра гра фіч ная сет ка, рас лін ныя і жы-
вёль ныя су поль нас ці — мае свое асаб лі вы 
па лес кі ха рак тар.

Кры ху больш як сто га доў таму тэ ры то рыя 
за па вед ні ка ўяў ля ла са бой за ба ло ча ны ра ён. 
У кан цы XІX ста год дзя на ёй бы ла пра ве дзе на 
ме лі я ра цыя. Тут бы лі ство ра ны ка на лы агуль-
най пра цяг лас цю ка ля 300 кі ла мет раў, у вы ні ку 
ча го знач ныя пло шчы асу ша ных ба лот па кры-
лі ся ля са мі. Да гэ та га ча су ка на лы ў мно гім 
стра ці лі ка рыс нае дзе ян не, і ме лі я ра ва ная ў мі-
ну лым тэ ры то рыя зноў за ба лоч ва ец ца. Ця пер 
ляс ныя ба ло ты па пло шчы зай ма юць трэ цюю 
част ку за па вед ні ка і, як сцвяр джа юць бе ла рус-
кія на ву коў цы, па ўсіх па каз чы ках з'яў ля юц ца 
эта ло нам ба лот па лес ка га краю. Ім за бяс пе-
ча на аб са лют ная за па вед насць, бо іх ро ля ў 
пры ро дзе важ ная і раз на стай ная.

Мно гі мі да сле да ван ня мі аб са лют на дак лад-
на вы зна ча на, што ба ло ты — пры род ныя аку-
му ля та ры і рэ гу ля та ры віль га ці. Яны на ра джа-
юць кры ні цы, сіл ку юць рэ кі, пад трым лі ва юць 
раў на ва гу ў шмат лі кіх пры род ных пра цэ сах. 
За ха ван не ба лот у за па вед ні ку мае ве лі зар-
ную на ву ко вую і прак тыч ную каш тоў насць. 
Шы ро кая па ста ноў ка да сле да ван няў, звя за-
ных з вя дзен нем гід ра ме лі я ра цый ных ра бот 
у Па лес сі, да па мо жа лепш і больш пра віль на 
вы ка рыс тоў ваць ба гац ці гэ та га краю, вы явіць 
па тэн цый ныя маг чы мас ці яго пры ро ды.

Цёп лае і пра цяг лае ле та, мяк кая зі ма, 
ба га тыя на па жыў ныя рэ чы вы гле бы, вя лі-
кая коль касць апад каў і віль га ці спры я юць 
доб ра му рос ту ў за па вед ні ку дрэў, кус то вых 
і тра вя ніс тых рас лін. Тут знай шлі схо ві шча 
рэд кія і ахоў ныя ві ды рас лін: ва дзя ны арэх, 
ку паль нік чор ны, пла ва ю чая саль ві нія, ра да-
дэнд ран жоў ты, на яда мар ская, лі лея ку ча-
ра вая (цар скія ку ча ры) і ін шыя.

Са праўд нае ба гац це за па вед ні ка — ля сы. 
Імі па кры та звыш 80 пра цэн таў тэ ры то рыі. На 
вер ха вых ба ло тах, вы спах і гра дах па нуе са-
сна, якая зай мае 52 пра цэн ты па кры тай ле сам 
пло шчы. На гле бах пе ра ход ных і ні зін ных ба-
лот да мі ну юць бя рэз ні кі.

Але жам чу жы най ля соў за па вед ні ка з'яў-
ля юц ца су ха доль ныя і пой мен ныя дуб ро вы. 
Яны зай ма юць больш як сем з па ло вай ты сяч 
гек та раў і з'яў ля юц ца ўні каль ны мі ў Бе ла ру сі. 
Асаб лі ва здзіў ля юць сва ёй ве ліч чу гра ба выя 

дуб ро вы — чыс тыя шы ра ка ліс тыя ля сы з ма-
гут ных ду боў, ліп, клё наў, ясе няў і гра баў. У 
ні зін ных мяс ці нах тут доб ра за ха ва лі ся свое-
асаб лі выя ду бо ва-гра ба ва-са сно выя і аль хо-
ва-ду бо выя ля сы.

Ле там і во сен ню ўраж вае вя лі кая коль касць 
ягад і гры боў. Асаб лі ва шмат тут чар ніц, бу я коў, 
жу ра він, брус ніц, ма лін і чор ных па рэ чак.

Ад на з важ ных ад мет нас цяў за па вед ні-
ка  — раз на стай насць ле ка вых рас лін. Імі, як 
па ка за лі да сле да ван ні спе цы я ліс таў, най-
больш ба га тыя бя ро за выя, ду бо выя і хва ё-
выя ля сы.

За па вед нік на ся ля юць амаль усе най больш 
ты по выя прад стаў ні кі фаў ны Па лес ся. Па збя га-
ю чы ста рон ня га во ка, асця рож на пе ра мя шча-
юц ца ляс ныя ве лі ка ны — ла сі, жы вуць дзі кі, 
строй ныя тан ка но гія ка зу лі, ры сі, ваў кі, лі сі цы, 
яно та па доб ныя са ба кі і зай цы. На зві ліс тых 
рэч ках і ста рых ме лі я ра цый ных ка на лах, ляс-
ных і пой мен ных азё рах шмат се лі шчаў баб ра, 
выд ры і ан дат ры. У пой мен ных дуб ро вах аклі-
ма ты за ваў ся янот-па лас кун, ра дзі май яко га 
з'яў ля юц ца ля сы Паў ноч най Аме ры кі. Пры-
жы ла ся ў за па вед ні ку і аме ры кан ская нор ка. 
Су стра ка юц ца бар су кі. Улет ку яны лю бяць па-
ла са вац ца яга да мі і гры ба мі. Звы чай ныя тут 
дроб ныя дра пеж ні кі: гар на стай, чор ны тхор, 
лас ка. Зрэд ку мож на су стрэць ку ні цу, якая мае 
вель мі пры го жы і каш тоў ны мех.

Раз на стай ны ў «Пры пяц кім» свет пту шак. 
Умо вы для іх тут ідэа льныя, асаб лі ва для ва-
да плаў ных.

Рас паў сю джа ны ў ля сах і ін шыя птуш кі, ся-
род якіх шмат пеў чых. У глы бі ні асаб лі ва за па-
вед ных участ каў ле су, ся род вер ха вых ба лот, 
за ха ва лі ся глуш цо выя і це це ру ко выя та ка ві шчы. 
З дра пеж ных пту шак су стра ка юц ца чор ны кар-
шун, яст раб-це ця роў нік, ка нюк, пус таль га.

Шмат лі кія рэч кі, азё ры і ва да ёмы на ся ля-
юць 38 ві даў рыб. Час та су стра ка юц ца шчу-
пак, акунь, плот ка, лінь, су дак, лешч, сом.

Ста ноў чыя вы ні кі на дзей най ахо вы мяс цо-
вых ланд шаф таў з кож ным го дам ста но вяц ца 
ўсё больш ад чу валь ны мі. Су пра цоў ні кі за па-
вед ні ка ро бяць усё для та го, каб гэ ты ку ток 
Па лес ся заў сё ды быў та кім, якім ства ры ла 
яго пры ро да — не кра ну тым.

Зрэш ты, у «Пры пяц кім» хут ка ўсвя до мі лі, 
што ахо ва эка ло гіі без эка но мі кі — ні што. Та-
му сён ня на тэ ры то рыі пар ку дзей ні чае шэ раг 
про філь ных прад пры ем стваў, якія да па ма га-
юць вы ра шыць за да чы эка на міч на га даб ра бы-
ту за па вед ні ка, што, у сваю чар гу, да зво лі ла 
ад шу каць срод кі на ства рэн не эфек тыў на га 
рэ жы му ахо вы на цы я наль на га пар ку. Акра-
мя аг ра пра мыс ло ва га і ганд лё ва-вы твор ча-
га, на тэ ры то рыі «Пры пяц ка га» іс нуе яшчэ 
шэ раг не звы чай ных, улас ці вых толь кі гэ тай 
пры ро да ахоў най уста но ве прад пры ем стваў. 
На прык лад, экс пе ры мен таль ная ле са па ляў-
ні чая гас па дар ка «Ляс ка ві чы». Уні каль насць 
яе ў тым, што гэ тая гас па дар ка ад на ча со ва 
вы ка рыс тоў вае ўсе пры род ныя ба гац ці ле су, 
за бяс печ ва ю чы пры гэ тым іх на дзей ную ахо ву 

і не да пус ка ю чы пе ра рас хо ду ляс ных рэ сур-
саў. Так, з пры мя нен нем ім парт на га аб ста-
ля ван ня тут па бу да ва ны су час ны дрэ ва пе ра-
п ра цоў чы комп лекс, які да зва ляе вы раб ляць 
пі ла ма тэ ры я лы еў ра пей ска га стан дар та, што 
ідуць, у асноў ным, на экс парт. У той жа час 
тут раз ві ты та кі пра ца ём кі для на шых па ляў-
ні чых гас па да рак кі ру нак ра бо ты, як вя дзен не 
па ля ван ня ва ўмо вах ін тэн сіў на га ле са ка ры-
стан ня. Гэ та дае маг чы масць ар га ні зоў ваць 
на ка мер цый най асно ве па ляў ні чыя ту ры для 
ін ша зем цаў. А ўжо за за ха ва нас цю ляс ных 
угод дзяў і жы вёль на га све ту со чыць штат ная 
егер ская служ ба на цы я наль на га пар ку, якая 
лі чыц ца ад ной з леп шых у рэс пуб лі цы.

Рэ гу ляр ныя рэй ды, якія ажыц цяў ля юць еге-
ры пар ку су мес на з мі лі цы яй, да зва ля юць за ха-
ваць пры род ную раз на стай насць у не да ты каль-
нас ці, а са мо му «Пры пяц ка му» ства рыць устой-
лі вую рэ пу та цыю тэ ры то рыі, дзе бра кань е рам у 
пра мым сэн се ня ма ча го ла віць, акра мя вя лі кіх 
штра фаў, а то і кры мі наль най ад каз нас ці.

Доб ра пры стой ным жа гра ма дзя нам мож на 
спа кой на пры ехаць сю ды ўсёй сям' ёй, узяць 
на пра кат на дзі ма ныя лод кі, ву ды, па лат кі і ад 
ду шы па ры ба чыць на ма ляў ні чым пры пяц кім 
бе ра зе. А яшчэ ёсць маг чы масць пе ра жыць 
са праўд ную вод ную пры го ду — рач ное фо-
та са фа ры, роў ных яко му па куль ня ма ні ў 
ад ным з бе ла рус кіх на цы я наль ных пар каў 
або ін шых мес цах ад па чын ку.

Пе ра аб ста ля ва нае са звы чай на га бук сі-
ра-штур ха ча ў ту рыс тыч ны цеп ла ход рач ное 
суд на з ка ют-кам па ні яй, зруч ны мі спаль-
ны мі мес ца мі на сем ча ла век, пра стор ным 
маст ком і сыт ным кам бу зам лі ха пе ра ся кае 
вод ныя пра сто ры Пры пя ці. Цеп ла ход стаў 
плы ву чай гас ці ні цай, дзе экі паж з ка пі та на, 
мат ро са і ко ка го таў вы кон ваць па жа дан ні 
ванд роўнікаў. Пры стаць на днёў ку ў гэ тай 
цу доў най за то цы? Ка лі лас ка. Па ры ба чыць 
у ра ё не вунь тых вы спа чак? Ня ма праб лем. 
Па даць абед на па лу бу? Не пы тан не...

Вось гэ та і ёсць са праўд ны ад па чы нак 
на леп шай ра цэ Па лес ся: ка лі цеп ла ход па-
воль на ідзе паміж бе ра га мі, не знявечанымі 
ча ла ве чай дзей нас цю, а ты на маст ку п'еш 
гар бат ку з ту раў скі мі сме тан ко вы мі пам пуш-
ка мі, час ад ча су пад но ся чы да ва чэй бі нокль 
або фо та апа рат... Па гля дзець ёсць на што: 
суд на ідзе мі ма вя до мых са ста ра жыт ных ча-
соў се лі шчаў, пра стор ных па пла воў, пры рэ-
чных па лес кіх вё са чак... А то рап там за плы ве 
ў пра ха лод ны цень пой мен ных дуб роў або 
ясен ні каў, участ каў аб са лют най за па вед нас-
ці, дзе пры пяц кія ля сы за ха ва лі ся ў сва ёй 
спрад веч нас ці...

Зра зу ме ла, маг чы мас ці раз мя шчэн ня 
ту рыс таў у на цы я наль ным пар ку не аб мя-
жоў ва юц ца толь кі цеп ла ход ны мі ка ю та мі. У 
аг ра га рад ку Ляс ка ві чы парк ва ло дае двух па-
вяр хо вай кам фар та бель най гас ці ні цай «Над 
Пры пяц цю», з улас ным рэ ста ра нам, за лай 
для боў лін га і біль яр да, ба сей нам з са ўнай. 
Ча ка юць сва іх гас цей утуль ныя ту рыс тыч ныя 
комп лек сы «Хлу пін ская Бу да» і «Да ра шэ ві-
чы», гас ця вы до мік ры ба ка і па ляў ні ча га «Ча-
ра цян ка», ка тэдж «Сос ны» і гас ці ніч ны до мік 
у ста ра жыт ным Ту ра ве.

У за па вед ні ку ёсць пе ша ход ныя (ве ла сі пед-
ныя) марш ру ты з пры ваб ны мі кан ца вы мі пунк-
та мі — у мес цы па ся лен ня соў, да цар-ду ба, у 
зуб ра га да валь нік. У мно гіх мес цах па бе ра гах 
Пры пя ці аб ста ля ва ны ста ян кі для ад па чын ку. 
Сло вам, на цы я наль ны парк «Пры пяц кі» сён ня 
га то вы пры няць гас цей і па ра да ваць іх са мы мі 
леп шы мі ўра жан ня мі, якія здоль на па да рыць 
ле ген дар нае бе ла рус кае Па лес се.

Ула дзі мір АЛЯК САНД РАЎ.

Да лё кае — блiз каеДа лё кае — блiз кае  ��

«ВЫ ТО КI» 
БЕЗ ШАБ ЛО НУ
У школь ным му зеi «Вы то кi» 
пра вя дуць эк скур сiю на ват для 
ад на го ча ла ве ка

У Бе рас та вiц кiм ра ё не больш за сто 
на се ле ных пунк таў, i ў кож ным з iх 
— сваё мi ну лае, на сы ча нае не толь кi 
па дзея мi, але i ле ген да мi, пад ан ня мi. 
За ха ваць усё гэ та для на шых су час нi-
каў i на шчад каў iмк нуц ца ў Ма ла бе рас-
та вiц кай ся рэд няй шко ле, дзе ства ры-
лi му зей «Вы то кi».
— Каб стаць у нас эк скур са во дам, трэ ба 

па ста рац ца. Гэ та вель мi прэ стыж на, — ка жа 
iнi цы я тар ар га нi за цыi i кi раў нiк му зея, на стаў-
нiк гiс то рыi Та ма ра Эй смант.

А да лей бя руц ца за спра ву ту тэй шыя 
школь нi кi-эк скур са во ды, якiя за слу жы лi та кое 
пра ва на кон курс най асно ве. Пры чым ро бяць 
гэ та так за цi каў ле на, твор ча, што «да дуць фо-
ру» на ват не ка то рым пра фе сiй ным гi дам, якiя 
шаб лон на агуч ва юць тэкс ты з iн тэр нэ ту.

На прык лад, Па вел Ка цу ба апа вя дае пра 
Вер ха ўлян скае свя цi лi шча — языч нiц кi куль-
та вы комп лекс по бач з вёс кай Вер ха ўля ны. 
Гэ та пом нiк з да лё кiх ча соў, ка лi на шы прод-
кi лi чы лi ба га мi агонь, ва ду, дрэ ва, ка мень, 
гром, ма лан ку. Свя цi лi шчы ўзнiк лi яшчэ ў 
ка мен ным ве ку i пры свя ча лi ся Пе ру ну — бо гу 
ма лан кi. На ўзгор ку аб клад ва ла ся ка ме нем 
пля цоў ка дыя мет рам сем мет раў, якая бы ла 
акру жа на ро вам.

— Уя вi це са бе, як пра ва дыр пле ме нi пры во-
дзiць на гэ тае свя тое мес ца сва iх лю дзей, яны 
рас паль ва юць вог нi шча, язы кi по лы мя ўпi ва юц-
ца ў цем ру. I гу чыць пес ня-за клi нан не ... — вось 
як Па вел уяў ляе гэ тае языч нiц кае дзей ства.

Да рэ чы, школь ныя края знаў цы ўжо не-
ад ной чы на кi роў ва лi ся ту ды ў экс пе ды цыi. 
Не ка то рыя зна ход кi — ка мя нi са зна ка мi — 
ця пер мож на ўба чыць у му зей най ар хеа ла-
гiч най ка лек цыi. А яшчэ адзiн вы нiк гэ тых 
па да рож жаў — па чу тыя ад ту тэй шых ста ра-
жы лаў пад ан нi. Па вод ле ад на го з iх, ад ной чы 
за ней кую пра вiн насць лю дзi пры нес лi да 
свя цi лi шча ў ах вя ру не жы вё лу, як звы чай на, 
а ма ла дую дзяў чы ну. Пас ля ча го гэ тае мес ца 
ста ла пра кля тым, i на ват ця пер лю дзi ба яц ца 
па ды хо дзiць да яго, за ся ваць по бач па лет кi.

У му зей ным раз дзе ле «Хлеб — уся му га-
ла ва» гас цей вi тае ўжо iн шы гiд — Кi рыл Па-
на се вiч. Ён рас каз вае аб даў ней шых пры ла-
дах, якi мi ка рыс та лi ся мяс цо выя зем ля ро бы, 
пра па нуе гас цям са мiм па пра ца ваць на жор-
нах i па спа бор нi чаць у ве дан нi пры ма вак пра 
хлеб. А хтось цi, маг чы ма, i сён ня за цi ка вiц ца 
ста ра жыт ным рэ цэп там вы печ кi хле ба.

Му зей так са ма зна ё мiць з адзен нем, якое 
ка лiсь цi на сi лi ў гэ тых мяс цi нах, з по бы там ся-
лян скай ха ты 1940-1950 га доў. Ня даў на там 
з'яў вiў ся яшчэ адзiн экс па нат — стой ка для 
дзi ця цi. Ад но дзi ця ця пер у ка лыс цы, а дру гое 
мо жа i па ста яць (на здым ку).

Адзiн з са мых каш тоў ных экс па на таў му-
зея — драў ля нае крэс ла, аба бi тае ску рай. 
Яно, ве ра год на, зна хо дзi ла ся ў ма ёнт ку гра-
фа Юн дзi ла по бач з Ма лой Бе рас та вi цай.

Усё ў му зеi са бра на мяс цо вы мi жы ха ра мi. 
У тым лi ку i экс па зi цыя, пры све ча ная Вя-
лi кай Ай чын най вай не: фа та гра фii, аса бiс-
тыя рэ чы фран та вi коў, уз на га ро ды, па дзя кi 
ка ман да ван ня, пiсь мы з вай ны да до му... 
Пай мен на на зва ны ўра джэн цы гэ тых мяс-
цiн — тыя, хто за гi нуў на фран тах, i тыя, хто 
вяр нуў ся, а так са ма пад поль шчы кi i ах вя ры 
фа шыз му.

Пер шую экс па зi цыю ў му зеi «Вы то кi» ад-
кры лi ча ты ры га ды та му, i ўжо са бра ла ся 
столь кi экс па на таў, што iмi цi ка вяц ца не толь-
кi зем ля кi, але i гос цi з Поль шчы, Укра i ны. 
Ня даў на пры яз джа лi з Маск вы. Бу дзе це на 
Бе рас та вiч чы не — па бы вай це ў гэ тым му зеi, 
не па шка ду е це! Та ма ра Эй смант ка жа, што 
тут з ра дас цю пра вя дуць эк скур сiю на ват для 
ад на го ча ла ве ка.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. Бе рас та вiц кi ра ён.
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ЗА ПА ВЕД НЫ ЗА ПА ВЕД НЫ 
СВЕТ СВЕТ 
ПА ЛЕС КАЙ ПА ЛЕС КАЙ 
АМА ЗО НІІАМА ЗО НІІ
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У «Пры пяц кім» хут ка ўсвя до мі лі, што 
ахо ва эка ло гіі без эка но мі кі — ні што. 
Та му сён ня на тэ ры то рыі пар ку дзей ні чае 
шэ раг про філь ных прад пры ем стваў, 
якія да па ма га юць вы ра шыць за да чы 
эка на міч на га даб ра бы ту за па вед ні ка.

Цеп ла ход стаў плы ву чай гас ці ні цай, 
дзе экі паж з ка пі та на, мат ро са і ко ка 
го таў вы кон ваць па жа дан ні гас цей, 
якія ванд ру юць. Пры стаць на днёў ку 
ў гэ тай цу доў най за то цы? Ка лі лас ка. 
Па ры ба чыць у ра ё не вунь тых 
вы спа чак? Ня ма праб лем.


