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 Статыстыка

Наяўныя рэсурсы
маладых беларускіх сем'яў
складаюць у сярэднім Br6 млн у месяц
У Беларусі ў першым квартале гэтага года
наяўныя рэсурсы ў разліку на хатнюю гаспадарку, у якую ўваходзяць людзі ва ўзросце
да 31 года, склалі Br6 млн. у месяц, у тым
ліку ў гарадах і пасёлках гарадскога тыпу —
Br6,1 млн., у сельскіх населеных пунктах —
Br5,3 млн. Аб гэтым сведчаць звесткі выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак, праведзенага ў маі гэтага года з мэтай вывучэння
ўмоў жыцця, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА
ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

«ЭХ, ЧАС КАСЬБЫ, ВЯСЁЛЫ ЧАС!..»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Да гонару жыхароў рэгіёна, на спораўскім балоце жыве дзевяць працэнтаў
усёй еўрапейскай папуляцыі чаротаўкі.
Спораўскае і іншыя нізінныя балоты называюць нават лёгкімі Еўропы. А маленькую птушачку чаротаўку абралі адным з
сімвалаў крылатай беларускай фаўны.
Гэтая «чырванакніжніца» стала і сімвалам спораўскага чэмпіянату, які штогод
склікае ў Здзітава неабыякавых да стану
прыроды людзей, не дае беларусам забываць пра спрадвечны сялянскі занятак
— ручную касьбу.
Для ўдзелу ў «Спораўскіх сенакосах»
падалі заяўкі 16 каманд. Пераважна —
прадстаўнікі Брэстчыны. Былі таксама
касцы з Віцебскай вобласці, і нават тры
каманды са сталіцы. Каб выйсці ў пераможцы ў камандным заліку, дуэту касцоў
неабходна было хутчэй і лепш пракасіць
паласу шырынёю ў тры і даў жынёю ў
сто метраў. Па выніках каманднага першынства, лепшыя касцы спаборнічалі на
50-метровай дыстанцыі ў асабістым заліку. Якімі ж нялёгкімі падаліся некаторым
гэтыя густатраўныя ста- і пяцідзесяціметроўкі! Гэта толькі на першы погляд здаецца, што касіць лёгка і проста.
Жыхар вёскі Какорыца Драгічынскага
раёна Іван Зіновіч (дарэчы, даўні падпісчык «Звязды») не першы год прыглядаўся
да здзітаўскіх касцовых спрэчак. Чакаў,
калі падрастуць унукі, вучыў іх трымаць
косы, кожнае лета браў на поле памочнікамі, бо карове на зіму трэба нарыхтаваць
не менш за 3 тоны сена. А сёлета, прачытаўшы ў раёнцы чарговую абвестку пра
чэмпіянат, скамандаваў: «Будзем удзельнічаць!» Прыхапілі лепшыя косы-васьмёркі (па ўмовах спаборніцтваў удзел у іх — з
уласным рыштункам), якасна адбітыя дзедавай рукой, лёгкія і надзейныя касільны
са спецыяльнымі прыстасаваннямі класці
траву ў закос, і выправіліся на супрацьлеглы край Спораўскага возера. Аказалася, што Іванавы ўнукі, 18-гадовы студэнт
Віктар Дашкевіч і 23-гадовы Аляксандр
Шыкула, сталі самай маладой камандай
і прадстаўлялі адзіную прыватную ініцыятыву. Больш за тое, яны занялі трэцяе
месца, прайшоўшы стаметроўку за 16 з
паловаю хвілін. У той час, як большасць
удзельнікаў з'яўляліся прадстаўнікамі
дзяржаўных і грамадскіх арганізацый —
пераважна заказнікаў Брэстчыны.

22 секунды — паказалі Віктар Здановіч
і Васіль Новік з сельгаспрадпрыемства
«Пескаўскае» Бярозаўскага раёна. Яны
і будуць прадстаўляць Беларусь на еўрапейскім чэмпіянаце ў Польшчы, які пройдзе сёлета напрыканцы жніўня. Другое
месца дасталася братам Георгію і Івану
Равенькам з вёскі Спорава таксама Бярозаўскага раёна.
Спрэчкі на спаборніцтве былі нежартоўнымі, ламаліся нават касільны. Ведаючы, што здараюцца розныя неспадзяванкі, жыхар суседняй вёскі Новае Яўген
Рудзьман прывёз на спаборніцтва тузін
новага касся. А што ўжо азарту было...
Калі аб'явілі апошні пракос для ганаровых
гасцей, з касою на 30-метроўку выйшаў
нават рэзідэнт-каардынатар ААН у Беларусі Санака Самарахінха (на ніжнім фота
злева). Ён родам са Шры-Ланкі, і гэтая
касьба для яго была не толькі экзотыкай,
але і сапраўдным выпрабаваннем. І ўсё ж
не спыніўся, не кінуў напаўшляху, давёўтакі свой пракос да фінішу, чым нямала
парадаваў усіх удзельнікаў свята. Магчыма, спадар Самарахінха калі-небудзь
пазнаёміцца з творам нашага славутага песняра — паэмай «Новая зямля» —
і зразумее, за што беларусы любяць гэты
прыгожы і напаўторны час — касавіцу.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара
Бярозаўскі раён.
Увагу прэсы прыцягнулі да сябе асобы
яшчэ двух незвычайных касцоў — невысокіх, з нафарбаванымі пазногцікамі
і пухленькімі далонькамі. Вядома, які ж
чэмпіянат без прыгожай паловы?!. Але
каб гэтыя касцы былі хаця б вясковага
паходжання і дужыя на выгляд. А так,
што цікава, адна з прадстаўніц гэтай жаночай каманды аказалася грамадзянкай
Германіі. Анет Ціле прыехала ў Беларусь
пяць гадоў таму, каб вывучаць беларускія
балоты. На спораўскіх спаборніцтвах яна
ўжо трэці, а ў якасці ўдзельніцы — другі
раз запар. Прызналася, што ў дзяцінстве
касіць яе навучыў дзед. 24 хвіліны спатрэбілася Анет, каб прайсці 100 касавіцкіх
метраў. А яе паплечніцы Юліі Траццяк,
сталічнай жыхарцы, валанцёру грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны», давялося махаць касою на
дзесяць хвілін больш.
Леп шы ка манд ны вы нік на «Спораўскіх сенакосах 2013» — 12 хвілін і

Доля хатніх гаспадарак, якія складаюцца з маладых людзей, з узроўнем сярэднедушавых наяўных
рэсурсаў да Br1 млн. складала 8 працэнтаў, ад
Br1 млн. да Br1,5 млн. — 11,8 працэнта, ад Br1,5 млн.
да Br2 млн. — 21,5 працэнта, ад Br2 млн. да
Br3 млн. — 27,4 працэнта, ад Br3 млн. да Br4 млн. —
14,1 працэнта, больш як Br4 млн. — 17,2 працэнта.
Паводле інфармацыі выбарачнага абследавання, у сярэднім за месяц першага квартала гэтага года спажывецкія расходы хатніх гаспадарак,
якія складаюцца з людзей ва ўзросце да 31 года,
склалі Br4,8 млн., у тым ліку ў гарадах і пасёлках
гарадскога тыпу — Br5 млн., у сельскіх населеных
пунктах — Br3,8 млн.
Расходы на харчаванне ў агульнай структуры спажывецкіх расходаў хатніх гаспадарак

у студзені — сакавіку гэтага года былі 37,7 працэнта, на алкагольныя напоі 2,2 працэнта, на тытунёвыя вырабы — 1,5 працэнта, на адзенне, абутак,
тканіны — 9,8 працэнта, на жыллё — 7,8 працэнта, у тым ліку на жыллёва-камунальныя паслугі —
4,5 працэнта, на мэблю, прадметы бытавога прызначэння — 7,7 працэнта, на ахову здароўя — 2,6 працэнта, на транспарт і сувязь — 14,5 працэнта, на адукацыю, культуру, адпачынак і спорт — 9,1 працэнта,
на іншыя тавары і паслугі — 7,1 працэнта.
Наяўныя рэсурсы — гэта грашовыя сродкі хатніх
гаспадарак, кошт спажытых прадуктаў харчавання,
атрыманых у асабістай падсобнай гаспадарцы,
за мінусам матэрыяльных затрат на іх вытворчасць, і кошт атрыманых у натуральнай форме льгот і выплат.
Спажывецкія расходы — гэта грашовыя расходы хатніх гаспадарак на харчаванне, на куплю алкагольных напояў, нехарчовых тавараў
і аплату паслуг. У склад спажывецкіх расходаў
не ўключаюцца падаткі і страхавыя ўзносы, матэрыяльная дапамога і іншыя расходы, не звязаныя
са спажываннем, а таксама расходы, звязаныя
з вытворчасцю сельскагаспадарчай прадукцыі ў
асабістай падсобнай гаспадарцы і накапленнем
(уклады ў банкі, купля нерухомай маёмасці, замежнай валюты і да т. п.).



ВЕДАЙ НАШЫХ!

ЖЫЦЬ,

НЯГЛЕДЗЯЧЫ НІ НА ШТО!
...Мусіць, ніхто з тых, хто нарадзіўся ў
1918-м, лёгкім жыццём пахваліцца не зможа. Няпростыя часы перажывала краіна, а
значыць, вельмі не проста было і людзям.
Асабліва — жанчынам, асабліва ў вёсцы...
Але ж яны — ні тады, ні цяпер — не мелі
звычкі скардзіцца. Яны нястомна працавалі і верылі ў лепшае, нягледзячы ні на
што, выхоўвалі дзяцей...
У Марыі Аляксандраўны Мурашка з
вёскі Рэпеншчына Браслаўскага раёна іх
пяцёра. А яшчэ — восем унукаў, дзевяць
праўнукаў, тры прапраўнукі... Так атрымалася, што лёс параскідаў іх па белым
свеце. Але ж радня (і тая, што жыве ў
далёкіх Англіі ды Ірландыі, і тая, што ў
Латвіі, Літве ды Расіі, і тая, вядома ж,
што ў Беларусі) стараецца як мага часцей бываць дома — у мамы, у бабулі. Бо
яна заўсёды і ўсіх чакае, бо яна заўсёды
і ўсім рада! Бо яна, нягледзячы на свой
вельмі паважаны ўзрост, не страціла любові і цікавасці да жыцця. З маладосці навучылася
ткаць, і цяпер ва ўсіх яе нашчадкаў ёсць бабуліны
творы — набожнікі, настольнікі, пакрывалы, ручнікі; умела вязаць, і ўсе яе сямейнікі дагэтуль носяць
самыя цёплыя рукавічкі і шкарпэткі!
Зрэшты, без спраў яна не любіць сядзець і
зараз. Суседзі часцяком бачаць Марыю Аляксандраўну... у гародзе, куды яна ходзіць не толькі
для таго, каб палюбавацца кветкамі. Трэба ж
прасачыць, як расце цыбуля, як агуркі...
Штодня чакае жанчына і пошту, бо пастаянна выпісвае і да апошняга радка чытае «Звязду» — карыстаецца яе парадамі сама і многае
раіць іншым.
А таму сёння менавіта праз гэтае выданне мы
хацелі б павіншаваць нашу самую лепшую ў свеце мамачку, бабулю і прабабулю з 95 годдзем!
Здароўя табе, родная! Бадзёрасці і аптымізму!

А яшчэ:

Жадаем быць заўжды багатай,
Багатай шчасцем і здароўем,
Спакоем, радасцю ў сям'і,
Сябрамі вернымі, любоўю...
І ўсім прыгожым на зямлі!
Нізкі паклон табе за ўсё, што ты зрабіла для
нас! Жыві, калі ласка, доўга!
Твае родныя.
P.S. Без сумневу: самае вялікае дасягненне
газеты — гэта яе падпісчыкі. Вельмі прыемна,
што сярод іх і Марыя Аляксандраўна Мурашка!
А таму далучаемся да ўсіх віншаванняў, якія
прагучаць сёння, і зычым моцнага здароўя. Усё
астатняе, як падалося, у чалавека ёсць?
Звяздоўцы.

 Небяспечныя суседзі

РАСЛІНЫ-ДЫВЕРСАНТЫ
Праязджаючы нядаўна па чыгунцы, заўважыў адну цікавую з'яву. Калі
раней каля насыпу ўзвышаліся трохметровыя зараслі баршчэўніку Сасноўскага, то цяпер траву Геракла ўбачыць можна не паўсюдна. Аднак
вольнае месца пустым не бывае. Тэрыторыю каля чыгуначных пуцей
імкліва захоплівае прыгожая: расліна з жоўтымі кветкамі-мяцёлкамі і
востраканечным лісцем. Але на прыгажосць не глядзіце: насамрэч яна
такая ж шкодная, як і баршчэўнік...
— Аднойчы такі кусцік вырас
на нашым прысядзібным участку, —
успамінае студэнтка БНТУ Карына. —
Тата паспрабаваў яго выкасіць самастойна. Ды дзе там — праз некаторы
час кінуў працу і закрыў твар рукамі.
Было такое адчуванне, што ў яго пачалася алергічная рэакцыя. Давялося
вызываць спецыялістаў, якія і знішчылі
няпрошанага госця…
Імя гэтай агрэсіўнай расліне —
сумнік канадскі. Яго прыгажосць
і непатрабавальнасць да знешніх
умоў падкупілі многіх. Прыкладна
паўстагоддзя таму яго сталі высаджваць на могілках, прысядзібных участках, упрыгожваць двары. Але з-за
сваёй жывучасці распаўсюджванне
сумніку стала імклівым. І з прыгожай дэкаратыўнай кветкі ён
ператварыўся ў злоснае пустазелле. Навукоўцы паведамляюць, што
эпіцэнтр распаўсюджвання сумніку
на Беларусі — радыус у 50 кіламетраў
вакол сталіцы. Яно і не дзіўна: менавіта
ў гэтай зоне знаходзяцца самыя буйныя могілкі і дачныя масівы.
— Між іншым, на сваёй канадскай
радзіме сумнік не буяе так, як на беларускай глебе. Да мінулага года на гэта
не звярталі асаблівай увагі. Але летась
мы аб'ездзілі ўсю краіну і абагульнілі
сабраны матэрыял па інвазіўных відах
раслін, — успамінае загадчык сектара
кадастру расліннага свету Інстытута
эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алег
МАСЛОЎСКІ. — На кожны выяўлены
ачаг навукоўцы складалі адмысловы пашпарт. У яго ўваходзяць карта
мясцовасці, плошча папуляцыі, колькасць раслін, дата знаходжання, фо-

таздымак і прынятыя меры. Так паступова пашпарты склаліся ў адну вялікую
агульнарэспубліканскую карту.
Усяго ж колькасць відаў такіх
«чужаземцаў» на беларускай зямлі
даўно пераваліла за сотню. І падчас складання карты выявілася, што
агрэсіўна сябе паводзіць не толькі ўсім
вядомы баршчэўнік Сасноўскага, барацьба з якім вядзецца не першы год.
Наступ біялагічных агрэсараў працягваецца ледзь не па ўсёй тэрыторыі
рэспублікі. Іх насенне мае неверагодную ўзыходлівасць — да 95 працэнтаў!
Пасля аналізу тэмпаў экспансіі
чужынцаў былі вызначаны чатыры
віды раслін. Гэта сумнік канадскі,
эхінацыстыс лапасны (ён жа «шалёны агурок»), рабінія псеўдаакацыя і
клён ясенелісцевы. Пералік гэтых
відаў ужо зацверджаны. І калі раней
пад знішчэнне ішоў толькі баршчэўнік,
то зараз працы ў зелянбудаўскіх
работнікаў прыбавілася.

Калі ж сітуацыю пусціць
на самацёк, то ўсё
большыя тэрыторыі
будуць ператварацца
ў біялагічныя пусткі.
За мяжой барацьба з інвазіўнымі
відамі вядзецца з пераменным поспехам. Наша паўночная суседка Латвія
афіцыйна прызнала паражэнне ў барацьбе з баршчэўнікам Сасноўскага.
Прытым у гэтую справу штогод
укладалася каля пяці мільёнаў еўра.
А краіна гэтая меншая па тэрыторыі

за Беларусь больш чым у тры разы!
Ленінградская вобласць Расіі разварочвае фронт барацьбы з раслінамізахопнікамі з бюджэтам у дзесяць
мільёнаў долараў…
— Моцным алергенам з'яўляецца
сумнік. Але ці небяспечныя для чалавека іншыя інвазіўныя віды?
— Астатнія чужынцы для чалавека прамой пагрозы не ўяўляюць.
Аднак наносяць непапраўную шкоду
экасістэмам вакол. Калі ж сітуацыю
пусціць на самацёк, то ўсё большыя
тэрыторыі будуць ператварацца ў
біялагічныя пусткі. Зямля, дзе растуць гэтыя агрэсары, будзе фактычна нагадваць адну вялікую звалку.
Справа ў тым, што гэтыя расліны
імкнуцца перарабіць навакольную
экасістэму «пад сябе». І там за тэрыторыю будуць канкурыраваць тыя ж
сумна вядомыя баршчэўнік, сумнік,
«шалёны агурок»… А спрадвечным
беларускім відам месца пад сонцам
не застанецца.
Спецыяліс ты выявілі, што
распаўсюджванне
чужынцаў
нелінейнае. Іх паводзіны наўпрост залежаць ад іх колькасці. Напрыклад,
паводзіны сумніку нечым нагадваюць
тактыку хуліганаў з падваротні. Калі
ён расце лакалізавана, у адзіноце,
то ён не такі і агрэсіўны. Аднак раслін
становіцца шмат, яны смялеюць і пачынаюць наступаць суцэльным фронтам на лес, на лугі, выпускаючы са
сваіх каранёў атрутныя рэчывы…
— Гэта значыць, што бомба запаволенага дзеяння закладваецца
пад нашу гаспадарку?
— На жаль, гэта так. Там, дзе
растуць гэтыя чужынцы, рэзка
паніжаецца якасць сельскагаспадарчых угоддзяў. Буйная рагатая
скаціна атрутнае лісце не есць.
Кінутыя на волю лёсу лугі паступова
ператвараюцца ў нізкапрадуктыўныя
экасістэмы. Дравесныя віды кшталту
клёна ясенелісцевага ператвараюць
поймы рэк у адзін суцэльны хмыз-

няк. Іх ахвярамі становяцца ягады,
ядомыя грыбы, лекавыя расліны, і
яны пачынаюць рабіць вялікі ўплыў
на фарміраванне лесу. Высокім дрэвам не могуць зрабіць нічога, а вось
падрост церпіць ад іх вельмі моцна.
Той жа ясенелісцевы клён расце значна хутчэй і тым самым зацяняе маладыя дрэўцы. Як вынік, яны пачынаюць
сохнуць і паступова гінуць…

«Шалёны агурок» расце
ліянамі, якія за лета
могуць выцягнуцца
ўгору да трох метраў
і ператварыць за гэты
час участак зямлі
ў непралазныя джунглі.

Наша краіна стаіць
пад прыцэлам атак
новых раслін. Сярод іх
выдзяляецца амброзія.
Тое ж датычыцца і «шалёнага
агурка». Змагацца з ім яшчэ цяжэй,
чым з сумнікам. Расце ён ліянамі, якія
за лета могуць выцягнуцца ўгору да
трох метраў і ператварыць за гэты
час участак у непралазныя джунглі.
Калі ж з ім не змагацца ўвогуле,
то на наступны год гэтыя джунглі
павялічваюцца ў памерах прыкладна
на траціну. Асабліва яму даспадобы
прыйшліся Магілёўшчына і Гомельшчына. У нейкай ступені гэта звязана
з тым, што там даволі шмат адселеных з-за чарнобыльскай аварыі тэрыторый. Як вынік, расці яму мала
хто перашкаджае. Аднак у апошні
час ён пачаў шэсце па Нёмане ў бок
Гродна…
— Ці можна прыстасаваць гэтыя расліны на карысць чалавеку?
Напрыклад, выкарыстоўваць іх
у якасці лекаў…
— Як кажуць, «з паршывай
авечкі хоць шэрсці клок урваць».
Той жа сумнік выкарыстоўваецца ў
фармацэўтычнай прамысловасці. З
яго робяць прэпараты, якія паляпшаюць працу сэрца. Тое, што падаўляе
іншыя расліны, тэарэтычна можа быць
пастаўлена на службу чалавеку. І
беларускія навукоўцы зараз актыўна
даследуюць гэтыя расліны ў практыч-

ным аспекце. Не так даўно ў Польшчы
знайшлі для гэтага біялагічнага агрэсара цікавае прымяненне. Скошаную
траву там перарабляюць у гранулы і
адпраўляюць на мініяцюрныя цеплавыя
электрастанцыі. Можа, гэта не вельмі
прыбыткова, але атрымліваецца хоць
нейкая эканомія пры вытворчасці цяпла і электрычнасці.

Выкараненню агрэсараў
магла б паспрыяць
заканадаўчая забарона
на рэалізацыю іх насення.
Рабінія псеўдаакацыя раней шырока выкарыстоўвалася пры стварэнні
прыдарожных лесапалос у стэпавай
Украіне. І прыйшла да нас менавіта
адтуль. Аднак з яе можна атрымаць шмат мёду, эфірнага алею для
парфумерыі. З лісця здабываюць
блакітную фарбу. Так што калі жорстка кантраляваць распаўсюджанне
новых відаў, то тэарэтычна можна нават адпраўляць атрыманую з іх пра-

дукцыю на экспарт, зарабляючы тым
самым валюту.
— Дык як жа змагацца з такімі
агрэсарамі?
— Пакуль што не прыдумалі нічога
лепшага, чым кашэнне і хімічная
апрацоўка. На жаль, ёсць тут і свае
«але». Сумнік і баршчэўнік гарантавана гінуць ад фасфатных гербіцыдаў.
Але іх забаронена ўжываць у буйных
населеных пунктах з-за высокай
таксічнасці. Што ўжо казаць пра «шалёны агурок»… Часта ён расце зусім
побач з вадаёмамі. І ў такім выпадку
моцныя гербіцыды ўжываць нельга, бо
яны трапяць у ваду. Таму ў большасці
сваёй застаецца толькі адзін варыянт — бязлітасна яго касіць.
Увогуле ж любыя агрэсіўныя
дзікарослыя інвазіўныя віды
(такія, напрыклад, як баршчэўнік
Сасноўскага ці «шалёны агурок»)
трэба душыць у зародышавым
стане. Наша краіна стаіць пад прыцэлам атак новых раслін. Сярод іх
выдзяляецца амброзія. Хоць у старажытнагрэчаскай міфалогіі гэтым
словам называлі ежу багоў, аднак

гэты паўночнаамерыканскі куст
на самой справе — мацнейшы алерген і пераносчык шэрагу небяспечных захворванняў. Яна ўжо падышла ўшчыльную да паўднёвай мяжы
Беларусі. Рэгіструецца і ў памежнай з
Беларуссю Бранскай вобласці Расіі.
Хоць сярод насельніцтва і пачалася актыўная прапаганда барацьбы з
інвазіямі, аднак насенне некаторых
відаў можна набыць і дагэтуль. Напрыклад, той жа сумнік прапаноўваюць
расійскія інтэрнэт-крамы. Таму, на погляд Алега Маслоўскага, выкараненню агрэсараў магла б паспрыяць
заканадаўчая забарона на рэалізацыю
іх насення. Насамрэч, калі б вольна прадавалася, скажам, насенне
баршчэўніку, то гэта было б амаль
вар'яцтва. Сумнік і іншыя захопнікі
адрозніваюцца ад баршчэўніку
механізмам дзеяння. Аднак вынік
яго ў любым выпадку адзін — сотні
гектараў зямлі заняты непрыдатным
у сельскай гаспадарцы атрутным пустазеллем…
Паспрыяць пазбаўленню нашай
прыроды ад чужынцаў можа кожны
чалавек. Дастаткова толькі адмовіцца
ад пасадак інвазіўных відаў і паведамляць аб знойдзеных ачагах
у Інстытут эксперыментальнай
батанікі НАН Беларусі па мінскім
тэлефоне 284-20-25. Спецыялісты
прыедуць на месца і знішчаць нежаданых раслінных гасцей.
Валяр'ян ШКЛЕННІК



