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«Па да хах бе гаць, га лу боў 
га няць...» — у гэ тай пес ні спя ва лі 
пра на сталь гію па бес кла пот ным 
дзя цін стве і та кіх жа за ба вах. Але, 
аказ ва ец ца, га няць га лу боў — спра ва 
вель мі ка рыс ная і па трэб ная. Для 
птуш кі лёт ных па род гэ та вель мі 
важ на. Аб тым, што пры му шае 
ад да ваць за ад на го го лу ба сто 
до ла раў, а пас ля вы дат коў ваць 
не ма лыя гро шы на ўтры ман не, 
на што «хва рэ юць» усе за вод чы кі 
га лу боў і ці ёсць у на шай кра і не 
бу ду чы ня гэтага за хап лен ня, 
ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па гу та ры лі 
з ба ра на віц кі мі прад стаў ні ка мі 
Клу ба га лу ба во даў і ама та раў 
дэ ка ра тыў ных пту шак.

«СЕРП» І... ГО ЛУБ
Па рас по ве дах Ле а ні да Зя лен ска га, 

птуш ка мі ён за ха піў ся ледзь не з пя лё-
нак. Урыў ка мі ў па мя ці за ха ва ла ся, як на 
ста рой эта жэр цы ў ад ным з па ко яў нех та 
па ста віў клет ку з га лу ба мі. Ад куль яны 
там з'я ві лі ся, не вя до ма. Ма быць, ста рэй-
шы брат пры нёс. Ён так са ма ці ка віў ся. 
А вось баць ка Ле а ні да Зя лен ска га сва іх 
сы ноў за «птуш ка вод ства» не хва ліў.

— Та ды ж якое ра зу мен не бы ло: ты 
га лу боў тры ма еш — зна чыць жу лік, бан-
дыт і ху лі ган. Дзе толь кі мы пту шак ні 
ха ва лі: і ў хля ве, і ў ку рат ні ку, і ў скрын-
ках роз ных,  — ка жа Ле а нід Ула дзі мі-
ра віч.  — За раз стаў лен не зу сім ін шае. 

Ня су, на прык лад, ма ла дых га лу боў, каб 
па ву чыць іх ля таць, су стра каю су се дзяў, 
а яны ад ра зу пра яў ля юць ці ка васць, про-
сяць уну кам пту шак па ка заць.

У вы ні ку баць ку ўсё ж да вя ло ся пры-
мі рыц ца з га лу бят няй на га ры шчы, а 
на шмат паз ней Ле а нід Ула дзі мі ра віч па-
ста віў для сва іх га да ван цаў пра стор ны 
сім па тыч ны бу ды на чак у два ры.

У ім, а так са ма ў не вя ліч кай «пры бу-
доў цы» по бач, жы ве за раз не каль кі дзя-
сят каў сяр пас та-вы ва рат ных га лу боў. 
Гэ тых пту шак так на зы ва юць з-за ад мыс-
ло вых, ні бы та «за вер ну тых» кры лаў, якія 
па фор ме на гад ва юць серп.

— Па пры га жос ці па лё ту гэ та леп шыя 
ў све це га лу бы. У Ба ра на ві чах у ча сы 
май го дзя цін ства шмат хто «га няў га-
лу боў», але больш прос тых. Па сту по ва 
не ка то рыя лю дзі ста лі пры во зіць з Ні ка-
ла е ва, з Укра і ны, гэ тых пту шак са скла-
да ным па лё там. У нас та ды та кіх не бы-
ло. Та кім па трэб ны ве цер, — рас па вя дае 
Ле а нід Зя лен скі, пад кі да ю чы ў не ба ад ну 
са сва іх га лу бак.

Чым ве цер мац ней шы — тым пры га-
жэй птуш ка ля ціць і «серп» кры лаў яск ра-
вей пра яў ля ец ца. Да рэ чы, лё таць на пе-
рад сяр пас та-вы ва рат ныя га лу бы доб ра 
не ўме юць. Толь кі ўверх ці ўніз. Вось і 
птуш кі з га лу бят ні Ле а ні да Зя лен ска га, 
пад кі ну тыя ў не ба, па каз ва юць нам «ве-
ер» свай го апя рэн ня.

Ле а нід Ула дзі мі ра віч ка жа, што, ка лі 
ве цер ад ня се птуш ку над та да лё ка, яна 
мо жа не пры ля таць да до му па не каль кі 
дзён. Ка лі го луб доб ры, моц ны, ён час цей 
за ўсё пра па дае ра ней ча су: ці ўзля ціць 
за над та вы со ка, ці тра піць у хма ру, ці 
кар шун яго зло віць.

Сё ле та ў га лу бят ні Ле а ні да Зя лен ска-
га вы ве ла ся 58 пту ша нят.

— Гэ та ня шмат. Я на ўмыс на не га ню ся 
за коль кас цю птуш кі. Ужо ў лі пе ні я ад са-
дзіў га лу бак у ін шае па мяш кан не. Ня хай 
ад па чы ва юць, каб не бы ло поз ніх пту ша-
нят, — рас па вя дае ён. Та кім не ха пае ча су 
ўваб рац ца ў сі лу, вы лі няць, як мае быць 
па трэ ні ра вац ца ля таць. Са мы леп шы час 
для з'яў лен ня на свет пту ша нят — гэ та 
са ка вік і кра са вік. Аку рат та ды вы вод зяць 
сва іх дзя цей пе ра лёт ныя птуш кі. Да во се ні 
яны па спя ва юць і вы рас ці, і сон ца ўба-
чыць, і па ля таць, і сі лы на брац ца. Не ка то-
рыя лю дзі да юць сва ім га лу бам ім ёны. У 
асноў ным, па знеш ніх пры кме тах.

— На прык лад, гэ та га бу дуць зваць 
«Тры на ад ну», з-за та го, што ў яго хвас-
це тры бе лыя пё ры і ад но чор нае, — тлу-
ма чыць Ле а нід Зя лен скі.

Каб ма лыя не хва рэ лі, ім да во дзіц ца 
да ваць ле кі для пра фі лак ты кі роз ных пту-
шы ных хва роб.

Але вы га да ваць пту ша ня — гэ та яшчэ 
па ло ва спра вы. Га лу ба во ды скар дзяц-
ца, што з кан ца 1990-х га доў ча мусь ці 
паў сюд на вель мі раз мно жы лі ся яст ра бы. 
Яны «вы бі ва юць» усіх пту шак. Ка лі адзін 
раз украў го лу ба з да ху, ве дай: вер нец ца 

зноў. Не ка то рыя з дра пеж ні каў 
на ват не пу жа юц ца гняз дзіц ца ў 
го ра дзе. У Ба ра на ві чах, на прык-
лад, у вы бо і нах тру бы ТЭЦ жы ве 
дзве па ры яст ра баў.

Ле а ні ду Ула дзі мі ра ві чу да во-
дзіц ца ад дра пеж ні ка га лу боў 
ха ваць.

— За раз, на прык лад, у птуш-
кі за вяр ша ец ца пе ры яд лінь кі, 
яна мае шмат сіл і но вае пры-
го жае пер'е. Трэ ба лё таць, але 
я за кры ваю іх і не вы пус каю да-
лё ка, бо яст ра бы тут як тут. У 
го ра дзе з-за гэ та га не ка то рыя 

гас па да ры га лу боў не вы пус ка юць ужо 
два ме ся цы. Ад доў га га ся дзен ня ў валь-
е ры птушкі губ ля юць лёт ныя якас ці, — 
рас па вя дае ён.

ВЫ СО КІ ПА ЛЁТ — 
НЕ МА ЛЫ КОШТ

У Ба ра на ві чах га лу боў тры мае 180 
— 200 ча ла век, але ў га рад скім Клу бе 
га лу ба во даў і ама та раў дэ ка ра тыў ных 
пту шак удзель ні чае не дзе 30.

— Ёсць га лу бы лёт ныя. Да іх ад но-
сяц ца, на прык лад, ні ка ла еў скія. Іх пры-

зна чэн не — пра яў ляць ся бе ў па лё це, 
— рас па вя дае стар шы ня аб' яд нан ня Ула-
дзі мір Ку хар чык. — Каш тоў насць паш-
то вых га лу боў — у пе ра адоль ван ні вя лі-
кіх ад лег лас цяў за як ма га мен шы час. 
Бой ныя га лу бы лё та юць і ро бяць саль та 
ў па вет ры, шчоў ка ю чы кры ла мі. Ка лі іх 
га няць у пе ры яд лінь кі, яны мо гуць кры-
лы раз біць у кроў. А вось дэ ка ра тыў ныя 
га лу бы, з чу ба мі, апе ра ны мі на га мі, пры-
го жы мі хвас та мі, раз вод зяц ца вы ключ на 
для пры га жос ці.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ку хар чы ка, ня-
гле дзя чы на пэў ную «эліт насць» та ко га 
за ня тку, як га лу ба вод ства, у Бе ла ру сі 
за ра біць на ім гро шы, лі чы, не маг чы ма.

— З усёй не ма лой коль кас ці ба ра на-
віц кіх за вод чы каў га лу боў, мо жа, у два іх 
ці тра іх ча ла век птуш кі ся бе «аку па юць», 
а лю дзей, якім утры ман не пту шак пры но-
сіць пры бы так, яшчэ менш. Та му перш за 
ўсё раз вя дзен не га лу боў — гэ та па трэ ба 
ду шы, а не маг чы масць раз ба га цець.

А вось ва Укра і не ці ў Бель гіі не ка то-
рым гэ та са праў ды ўда ец ца. Там га лу бы 
каш ту юць ня ма ла. Ва Укра і не за па ро-
дзіс та га го лу ба про сяць мі ні мум 100 до-

ла раў. У до ме Ле а ні да Зя лен ска га ві сіць 
су ве нір ны ка лян дар, які па да рыў адзін з 
са мых ба га тых лю дзей Укра і ны, біз нес-
мен Ігар Са ло. Ён, аказ ва ец ца, так са ма 
за хап ля ец ца раз вя дзен нем га лу боў. Па-
зна ё міц ца да вя ло ся на «пту шы най» вы-
ста ве ў Хар ка ве. Ігар Са ло спе цы яль на 
шу каў леп шых пту шак па ўсёй Укра і не 
і ад крыў не да лё ка ад Еў па то рыі цэнтр 
па вы вя дзен ні і рэ абі лі та цыі сяр пас та-
вы ва рат ных га лу боў. Мес ца вы бі ра лі з 
да па мо гай на ву коў цаў. Там аба вяз ко ва 
па він ны бы лі круг лы год дуць вят ры.

Ві да воч на, каб у раз вя дзен ні птуш-
кі ўсё іш ло доб ра, не аб ход на ўклад ваць 
гро шы. Па-пер шае, па трэб на па ста ян на 
на бы ваць но вых га лу боў, іна чай птуш-
кі «за кроў лі ва юц ца», вы бі ра ю чы са бе ў 
па ру ро дзі чаў. Па-дру гое, вы дат кі ідуць і 
на ве тэ ры нар нае аб слу гоў ван не. У га лу-
боў хва роб не менш, чым у лю дзей. Ка лі 
зда рыц ца, што ад на птуш ка за ня ду жае, 
мо жа хут ка за гі нуць і ўся га лу бят ня.

— Ве тэ ры на ра, які б ра зу меў неш та 
ў га лу бі ных хва ро бах, знай сці не маг чы-
ма. З ле ка мі — тая ж спра ва, — ка жа 
Ула дзі мір Ку хар чык. — Ад ной чы за хо джу 
ў мяс цо вую ве тэ ры нар ную ап тэ ку, стаў 
пы тац ца пра ле кі для птуш кі, а пра да-
вец ка жа: «Па ча кай це, за раз дам вам 
тэ ле фон ад на го ча ла ве ка, ён дак лад на 
да па мо жа». Праз ім гнен не ра зу мею, што 
пра да вец дык туе... мой ну мар тэ ле фо на. 
Та му ўсе не аб ход ныя на вы кі спа сці га ем 
са ма стой на, а ле кі на бы ва ем за мя жой.

Корм, як ні дзіў на, — са мая бюд жэт ная 
гра фа вы дат каў. Га лу бы лю бяць са мае 
роз нае зер не: пша ні цу, яч мень, про са, 
га рох, сла неч нік і г.д. Але гэ та для «ста-
рэй ша га па ка лен ня». Ма ла дым птуш кам 

лепш да ваць толь кі яч мень і про са, каб 
птуш кі бы лі лёг кі мі і «ля ту чы мі». У ха-
лод ную па ру го да пту шак кор мяць раз на 
дзень, а ў цёп лую — два ра зы.

А РА ДАСЦЬ АГУЛЬ НАЯ...
Пту ша нят «свой скія» га лу бы вы вод-

зяць у спе цы яль на пад рых та ва ных гас-
па да ром гнёз дах, па доб ных да глі ня ных 
глы бо кіх мі сак. З са мых пер шых дзён 
птуш кі вель мі пры вы ка юць да мес ца, дзе 
з'я ві лі ся на свет.

— Як птуш ка вяр та ец ца да сва ёй 
га лу бят ні, ёсць мно га мер ка ван няў, — 
рас па вя дае Ула дзі мір Ку хар чык. — Але 
дак лад на тое, што ў іх раз ві та не ад-
но па чуц цё для та го, каб лепш ары ен-
та вац ца ў пра сто ры. Ёсць вер сіі, што 
птуш цы вы бі раць марш рут да па ма-
гае ад чу ван не маг ніт на га по ля Зям лі, 
здоль насць ад роз ні ваць па хі, а так са ма 
зро ка ва за па мі наць род ныя мяс ці ны. 
Праў да, апош няя здоль насць пра цуе 
та ды, ка лі га вор ка ідзе пра не да лё кія 
ад лег лас ці.

Аку рат у гэ ты час мы пад' яз джа ем да 
до ма Ана то ля Гуль ко, яшчэ ад на го ба ра-
на віц ка га за вод чы ка га лу боў. Ка ля ва рот 
нас су стра кае сам гас па дар і ці каў ны да-
бер ман-пін чар па мя нуш цы Ба нан.

Акра мя сяр пас та-вы ва рат ных, у га лу-
бят ні Ана то ля Гуль ко ёсць яшчэ паш то-
выя га лу бы.

— Іх я не вы ка рыс тоў ваю па пры зна-
чэн ні, яны ў мя не прос та для пры га жос ці, 
— тлу ма чыць ён.

У гэ ты час з ад кры тых дзвя рэй га лу бят ні 
на га зон друж на вы хо дзяць «сяр пас тыя». 
Ба нан, да рэ чы, жы ве з імі мір на, не ча пае. 
У яго са ба чай кры ві — не пры язь вы ключ на 
да ка тоў, якія абы хо дзяць двор бо кам.

Што да ты чыць раз вя дзен ня га лу боў 
сён ня, прык лад на ват род ных баць коў, 
на жаль, не заўж ды на тхняе. Час ця пер 
ін шы і ін та рэ сы ін шыя.

— За раз мо ладзь та кім не за хап ля ец-
ца. Я, на прык лад, сы на свай го не змог 
пры ву чыць га лу боў раз во дзіць. Ка лі ма-
лы ўнук пры яз джае, аба вяз ко ва вя ду яго 
на га лу бят ню. Але гэ та для яго больш 
гуль ня, — ка жа Ле а нід Зя лен скі.

Па мер ка ван ні Ана то ля Гуль ко, уся 
спра ва ў тым, што ра ней дзе ці ба чы лі 
ці ка васць і за да валь нен не ад жыц ця і ў 
рэ аль ных, ад чу валь ных рэ чах. За раз жа 
ма лыя вель мі моц на за хоп ле ны вір ту аль-
ным све там.

Гле дзя чы на лю дзей, што ма юць роз-
ныя лё сы і лад жыц ця, але ад ноль ка ва 
за хоп ле на на зі ра юць за па лё там птуш кі, 
за ха це ла ся па ці ка віц ца, што ж іх аб' яд-
ноў вае:

— Як што, мы ж «хво рыя», — ад жар-
тоў ва ец ца Ле а нід Зя лен скі. — За мест 
та го, каб пла ціць сто до ла раў за птуш-
ку, лепш бы да док та ра сха дзі лі і сваю 
«ма нію» па ля чы лі. Як толь кі збі ра ем ся 
ра зам, бяс кон ца аб мяр коў ва ем га лу боў 
і іх па лё ты.

А ка лі сур' ёз на, то за вод чык га лу боў 
— гэ та ча ла век пунк ту аль ны і цярп лі-
вы. На па ля ван не ці на ры бал ку мож на 
пай сці, а мож на і не пай сці. А да гля даць 
птуш ку трэ ба і ў дождж, і пад час вод-
пус ку, і ка лі дрэн на ся бе ад чу ва еш. Для 
та ко га ча ла ве ка са мая вя лі кая ра дасць, 
якая ні бы та акры ляе, — гэ та ад чу ваць 
над зею, што не ка лі ў ця бе бу дзе птуш ка 
яшчэ леп шая, пры га жэй шая і мац ней-
шая, чым за раз.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Мінск — Ба ра на ві чы — Мінск

�

Бе ла рус кай ста лi цы, ды i прак-
тыч на ўсiм аб лас ным цэнт рам 
кра i ны, па шан ца ва ла з ле са пар-
ка мi ў га рад скiх ме жах. Гро дзен-
цам, на прык лад, мi нуў шчы на пе-
рад ала ў спад чы ну два буй ныя 
ле са пар кi Рум лё ва i Пыш кi, а 
так са ма ўро чы шча Ла сос на. Iх 
зна чэн не для го ра да з пунк ту 
гле джан ня эка ло гii, якас цi па-
вет ра i ад па чын ку лю дзей прос-
та ка ла саль нае. Гэ та нi хто i не 
аспрэч вае. Iн шая спра ва, што 
эка ла гiч ныя каш тоў нас цi ле са-
пар каў да лё ка не заў сё ды зна хо-
дзяц ца ў гар мо нii з эка на мiч ны мi 
i iн шы мi рэа лi я мi вя лi кiх га ра доў. 
У чым гэ та пра яў ля ец ца i якiм мо-
жа быць кам пра мiс, сён ня мож на 
на зi раць на пры кла дзе гро дзен-
ска га ле са пар ку Рум лё ва.

Не ўза ба ве па вiн ны ад быц ца гра-
мад скiя слу хан нi па аб мер ка ван нi пра-
ек та доб ра ўпа рад ка ван ня ле са пар ку 
Рум лё ва. А па пя рэд нi чаў iм сход за цi-
каў ле ных прад стаў нi коў гра мад скас цi, 
мяс цо вых улад, пры ро да ахоў ных ор-
га наў. Ён ад быў ся ў гiм на зii № 1, якая 
мя жуе з пар кам i дзе ўжо даў но з пер-
ша га кла са ажыц цяў ля ец ца пра гра ма 
эка ла гiч най аду ка цыi.

Мер ка ван не, што ле са пар ку па трэб-
на кан цэп цыя доб ра ўпа рад ка ван ня з 
улi кам яго пры ро да ахоў на га ста ту су, 
на ву коў цы i гра мад скiя ак ты вiс ты вы-
каз ва лi ўжо не ад ной чы. А вось дак-
лад най па зi цыi ўлад ных струк тур доў гi 
час не бы ло. На ват агуч ва лi ся iдэi аб-
ста ля ваць там ста ды ён, тэ нiс ныя кор-
ты. «Мо мант iс цi ны» на ды шоў ка ля 3 
га доў та му, ка лi ў го ра дзе ўзя лi ся за 
на вя дзен не па рад ку ў ле са пар ка вых 
зо нах.

— Ву чо ныя та ды пад ка за лi, што 
мож на ра бiць у Рум лё ве, а ча го нель-
га, — ка жа кар ды на тар на ву ко вай 
част кi пра ек та па доб ра ўпа рад ка-
ван нi ле са пар ку Вi таль ГУ МЕН НЫ. 
— Але на спра ве, на жаль, атры ма ла ся 
iнакш: улез лi ў парк з цяж кай тэх нi кай, 
ас фаль та ван нем, пры чы нiў шы шко ду 
дрэ вам, кус тоўю i пад лес ку, дзе гняз-
ду юц ца птуш кi. Гра мад скасць пад ня ла-
ся, дай шлi на ват да пры ро да ахоў на га 
мi нiс тэр ства, — i па доб нае «доб ра-
ўпа рад ка ван не» пры пы нi лi. Бы лы мэр 
го ра да Ба рыс Ка зял коў даў ука зан не 
ўзгад няць усе дзе ян нi з на ву коў ца мi. 

З гэ та га мо ман ту ў нас з гар вы кан-
ка мам ёсць, на коль кi гэ та маг чы ма, 
уза е ма ра зу мен не, рас па ча ла ся ра бо-
та над пра ек там доб ра ўпа рад ка ван ня 
ле са пар ку.

Па кож ным кан крэт ным вы пад ку 
спе цы я лiс ты га рад ско га ўпраў лен ня 
ЖКГ, «Грод на зе лян бу да», якiя ад каз-
ва юць за па ра дак у ле са пар ку, ця пер 
ра яц ца з ву чо ны мi. Рум лёў скую тэ ры-
то рыю «ма нi то рыць» пры ро да ахоў ная 
служ ба.

— Гэ та пом нiк пры ро ды мяс цо ва га 
зна чэн ня, якi зна хо дзiц ца пад ахо вай 
дзяр жа вы. Там не да пус ка юц ца ўзвя-
дзен не па бу доў, пра клад ка но вых да-
рог, пра ез даў, ста я нак аў та транс пар ту, 
рас паль ван не вог нi шчаў, вы гул са бак, 

пра вя дзен не ра бот, звя за ных з па ру-
шэн нем зя мель i змя нен нем гiд ра ла гiч-
на га рэ жы му тэ ры то рыi. Мы на дзе ле ны 
ад мi нiст ра цый ным рэ сур сам i пры цяг-
ва ем да ад каз нас цi за шко ду пом нi ку 
пры ро ды, — за зна чае на чаль нiк Гро-
дзен скай га рад ской iн спек цыi пры-
род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя Ва дзiм ПА ЛЯ КОЎ.

Што ж да ты чыц ца пра ек та доб ра-
ўпа рад ка ван ня пар ка вай част кi Рум-
лё ва (9 гек та раў), то да яго пад рых-
тоў кi пры цяг ну лi гру пу з 18 ву чо ных у 
сфе рах ар хеа ло гii, бiя ло гii, аду ка цыi, 
гiс то рыi. Яны пра вя лi да сле да ван нi бiя-

ла гiч най раз на стай нас цi i ста ну куль-
тур на-гiс та рыч най спад чы ны пры род-
на га пом нi ка.

У пры ват нас цi, звяр ну лi ўва гу на 
вель мi сур' ёз ную па гро зу ле са пар ку 
— эро зiю гле бы. Гэ тыя пра цэ сы iмк лi ва 
пра грэ су юць, тры вя лi кiя ра вы рас туць 
не толь кi ў глы бi ню, але i ў шы ры ню, 
даў жы ню. Ад на з га лоў ных пры чын — 
раз бу рэн не сiс тэ мы ад во ду сцё ка вай 
ва ды: яна iдзе па па верх нi пар ку, па-
ска ра ючы эро зiю, i ка лi так бу дзе пра-
цяг вац ца, то пар ка вую част ку Рум лё ва 
па прос ту змые ў Нё ман. Моц на па цяр-
пе ла бру ка ва ная да ро га ХIХ ста год дзя, 
но выя раў кi з'я вi лi ся на пры бя рэж ных 
па ля нах. Та му не аб ход на ад на вiць сiс-
тэ му ад во ду ва ды, тэр мi но ва пра вес цi 

про цi эра зiй ныя ме ра пры ем ствы, каб 
за па во лiць, а за тым i спы нiць ро ва-
ў тва рэн не.

— Пры гэ тым нi ў якiм вы пад ку ў 
пар ку не па вiн на пра ца ваць цяж кая 
тэх нi ка, нель га вы ка рыс тоў ваць ма-
тэ ры я лы i тэх на ло гii iх уклад кi, якiя 
мо гуць пры вес цi да пад мы ван ня грун-
ту пад кан струк цы я мi. Гэ та па гра жае 
ўтва рэн нем но вых ра воў i стра тай унi-
каль най эка сiс тэ мы. Хо чац ца спа дзя-
вац ца, што ў блi жэй шай перс пек ты ве 
зной дуц ца срод кi на про цi эра зiй ныя 
ме ра пры ем ствы, — ка жа Вi таль Гу-
мен ны.

Ра зам з тым, гэ тая эка сiс тэ ма ў су-
вя зi са зна хо джан нем по бач буй но га 
ра ё на жы лой за бу до вы, дзе пра жы вае 
ка ля 15 ты сяч лю дзей, не мо жа быць 
ней кай пры род най рэ зер ва цы яй. У 
чым аў тар гэ тых рад коў пе ра ка наў ся 
пад час пра гул кi па пар ку ра зам з Вi-
та лем Гу мен ным у якас цi гi да. На ват у 
буд ны дзень нам су стрэ ла ся шмат ад-
па чы валь нi каў — на лаў ках, з дзець мi 
ў ка ляс ках. Вi да воч на, што ва ры янт 
за ха ван ня пом нi ка пры ро ды шля хам 
ага ро джы з аб ме жа ван нем до сту пу 
лю дзей не па ды хо дзiць. Але як улi чыць 
i каш тоў нас цi ле са пар ку, i сён няш нiя 
рэа лii?

З пла нам доб ра ўпа рад ка ван ня пар-
ка вай част кi Рум лё ва ўдзель нi каў схо-

ду азна ё мiў аў тар пра ек та, ар хi тэк тар 
Аляк сандр ШТЭН. Ён лi чыць, што гла-
баль ная праб ле ма пар ку — гэ та эро-
зiя гле бы, ра воў, якiя па глыб ля юц ца. 
Вы ра шэн не гэ тай праб ле мы па тра буе 
вя лiз ных вы дат каў, якiя бы лi вы му ша-
ны ад нес цi на дру гую чар гу пра ек та. 
А кан цэп цыя пер шай чар гi пра ек та, 
якая ця пер вы но сiц ца на аб мер ка ван-
не гра мад скас цi, — у тым, каб знай сцi 
ра зум ны кам пра мiс па мiж пры род ны мi 
аб ме жа ван ня мi i га рад скi мi функ цы я мi 
ле са пар ку «Рум лё ва» як зо ны ад па-
чын ку.

— Мы i пры ро ду лю бiм, i хо чам ёю ка-
рыс тац ца. Але ка лi не ўрэ гу ля ваць схе му 
зна хо джан ня тут лю дзей, то пар ку прый-
дзе ка нец, — лi чыць Аляк сандр Штэн.

Пра ста ды ён i тэ нiс ныя кор ты раз-
мо ва ўжо не iдзе. Праў да, у пра ек це 
ёсць так зва ная фальк лор ная пля цоў ка 
для ме ра пры ем стваў мiк ра ра ё на. Ад-
нак ка лi гра мад скасць бу дзе су праць 
та кой на груз кi на пры род ны комп лекс, 
то без гэ та га, ка жа Аляк сандр Штэн, 
мож на абы сцi ся. Як i без вы ка ры стан ня 
пар ка вых алей для пра ка ту дзi ця чых 
ма шы нак. А вось па сад ка ў пар ку но-
вых ду боў, а так са ма ўша на ван не гiс то-
рыi пар ку скульп тур ны мi кам па зi цы я мi, 
пэў на, пра цiў нi каў не зной дуць.

Акра мя та го, па тра бу юць ува гi па-
бу да ва ная ў 1930 го дзе во да на пор ная 
ве жа, рум лёў скiя кры нi цы, кан сер ва-
цыя рэшт каў ся дзi бы ...

Да рэ чы, пад час пра гул кi па ле-
са пар ку да нас з Вi та лем Гу мен ным 
звяр ну ла ся жан чы на, якая ка тэ га рыч-
на су праць пра вя дзен ня тут за баў ляль-
ных ме ра пры ем стваў, а за кла по ча на 
най перш лё сам ду боў, якiм шко дзiць 
пра ве дзе нае ас фаль та ван не. Ад нак 
так ду ма юць да лё ка не ўсе. Ня даў на, 
на прык лад, пра вя лi апы тан не па тэ ме 
пры ро да збе ра жэн ня ся род дзя цей мiк-
ра ра ё на, што мя жуе з Рум лё ва. Што 
ў вы нi ку? Так, ёсць за кла по час насць 
пра дрэ вы, кар муш кi для пту шак. Ад-
нак боль шая част ка рэ спан дэн таў ду-
мае най перш не пра ахо ву пры ро ды, 
а пра атры ман не мак сi маль на га кам-
фор ту ад на вед ван ня ле са пар ку: ёсць 
пра па но вы па бу да ваць там ка вяр ню, 
спар тыў ны комп лекс, ва лей боль ную 
пля цоў ку, ка нат ную да ро гу, фу нi ку-
лёр ...

Як ба чым, лёс Рум лё ва за ле жыць 
не толь кi ад гра мат ных пра ек таў па 
збе ра жэн нi пом нi ка пры ро ды...

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВI ЧА

�

Акры ле ныя ма райАкры ле ныя ма рай  ��

ПТУШ КІ, ЯКІЯ ПРЫ НО СЯЦЬ ШЧАС ЦЕ

Та ды ж якое ра зу мен не 
бы ло: ты га лу боў 
тры ма еш  — зна чыць жу лік, 
бан дыт і ху лі ган. Дзе толь кі 
мы пту шак ні ха ва лі: 
і ў хля ве, і ў ку рат ні ку, 
і ў скрын ках роз ных.

УЛЮ БЁ НЫ 
Ў ЖЫЦ ЦЁ

Ме на ві та та кую наз ву да лі но вай экс па зі цыі ў го мель скім 
фі лі яле Вет каў ска га му зея ста ра аб рад ніц тва і бе ла рус кіх 
тра ды цый і пры свя ці лі яе за сна валь ні ку і пер ша му ды рэк-
та ру — Фё да ру Шкля ра ву. Да рэ чы, сам му зей сён ня но сіць 
яго імя.

Дзве да ты ста лі 
пад ста вай — 35 га доў 
та му Го мель скі абл-
вы кан кам вы даў рас-
па ра джэн не аб ства-
рэн ні но вай уста но вы 
куль ту ры на асно ве 
пры ват най ка лек цыі 
жы ха ра Вет кі. І яшчэ 
ад на — чвэрць ста-
год дзя, як Фё дар Ры-
го ра віч па кі нуў гэ ты 
свет. Але ж сён ня яго 
ўзгад ва юць так, ні бы 
ён яшчэ ўчо ра быў 
по бач — та кая сі ла 
апан та най асо бы.

Спра ва яго жыц ця 
тра пі ла ў на дзей ныя 
ру кі та кіх жа апан та-
ных лю дзей — дзвюх 
сяб ро вак Га лі ны Ня-
ча е вай і Свят ла ны 
Ля вонць е вай, якія да-
гэ туль з'яў ля юц ца ды-
рэк та рам і га лоў ным 
за ха валь ні кам му зея ад па вед на. Га лі на Ры го раў на свой ка лек тыў 
на зы вае твор чым і не па слух мя ным:

— Мы пры чы ня ем шмат тур бот сва ёй ак тыў нас цю.
Прад стаў ні кі ўлад тым ча сам пад крэс лі ва юць, што ме на ві та за 

гэ та і па ва жа юць му зей і яго кі раў ніц тва. Свят ла на Ля вонць е ва на-
гад вае асоб ныя ста рон кі бія гра фіі Фё да ра Шкля ра ва:

— Мы ўсе яму аба вя за ны му зе ем. Ён ва ло даў вель мі мно гі мі 
пра фе сі я мі, але ж усё жыц цё ма ля ваў — з ран ня га дзя цін ства і 
да апош ніх дзён. На жаль, яго ма ра аб атры ман ні мас тац кай аду-
ка цыі не спраў дзі ла ся: пе ра шко дзі ла вай на і цяж кія га ды пас ля 
яе. Ён ка заў, што не пры біў ся да пра фе сі я на лаў, але ад біў ся ад 
са ма дзей нас ці.

Да рэ чы, да Фё да-
ра Шкля ра ва ў Вет-
ку, каб уба чыць уні-
каль ную ка лек цыю 
ста ра жыт ных кніг 
і ікон, пры яз джа лі 
вя до мыя мас та кі 
Ар лен Каш ку рэ віч, 
Ба рыс За бо раў, Іван 
Рэй, Мі ка лай Ка за ке-
віч, пісь мен ні кі Ян ка 
Брыль, Эр нэст Ялу-
гін, твор чыя лю дзі з 
Ра сіі, ін шых кра ін. 
Ка лі ўра чы яму па-
ве да мі лі ды яг наз і 
вы зна чы лі тэр мі ны 
жыц ця, ён не апус ціў 
ру кі, не стаў мар ко-
ціц ца. Вы ра шаў: што 
яшчэ па спее зра біць 

за паў та ра ад ве дзе ных го да.
— Ён вы ка наў сваю аса біс тую пра гра му — па бу да ваў дом, па са-

дзіў не ад но дрэ ва і вы ха ваў тра іх дзя цей, — рас каз вае Свят ла на 
Ля вонць е ва. — Але гэ та га яму бы ло ма ла. Ён па бу да ваў дом для 
нас усіх — Вет каў скі му зей.

Скла да ны ха рак тар Фё да ра Ры го ра ві ча ў жыц ці яму і да па ма-
гаў, і пе ра шка джаў. Ён мог лю бо му ска заць тое, што ха цеў, — та му 
ня прос та бы ло яму жыць ся род тых, хто лі чыў не аб ход ным ду маць 
ад но, ка заць дру гое, а ра біць — ін шае. З упарт асцю зма гаў ся са 
шмат лі кі мі пе ра шко да мі. Як моц ны ле да кол, пра клад ваў свой шлях 
у ціс ках не па ра зу мен ня і абы яка вас ці.

У сён няш няй го мель скай экс па зі цыі прад стаў ле ны алоў ка выя 
за ма лёў кі і кар ці ны але ем, фо та здым кі і ста ляр ныя ін стру мен-
ты Фё да ра Шкля ра ва, а так са ма — но выя ра ры тэт ныя на быт кі, 
якія ста лі экс па на та мі му зея дзя ку ю чы ма тэ ры яль най да па мо зе 
Го мель ска га абл вы кан ка ма. Сем уні каль ных ста ра жыт ных ікон 
і акла даў па поў ні лі ка лек цыю. Ся род іх — аб раз свя ці це ля Мі-
ко лы Цу да твор ца. Між ін шым, з та ко га ж ка лісь ці, у 60-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя, па чы на ла ся пры ват ная ка лек цыя Фё да ра 
Шкля ра ва.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та Мі ка лая ШКЛЯ РА ВА.

Фо та зды мак Фё да ра Шкля ра ва ў экс па зі цыі.

Дзяў чы на 
ў Вет каў скім строі 

на фо не 
ма люн каў 

Фё да ра 
Шкля ра ва.

Жам чу жы ны Ай чы ныЖам чу жы ны Ай чы ны  ��

Або Рэа лii ўнi каль на га ле са пар ку

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Тэ ры то рыя, якая ця пер на зы ва ец ца»Рум лё ва, уяў ляе 

са бой унi каль ныя рэшт кi трох пры пой мен ных тэ рас Нё-
ма на, што ўтва ры лi ся ў вы нi ку дзей нас цi ле да вi коў. Пар-
ка вая част ка, у ад роз нен не ад iн шых у Грод не, з'яў ля ец-
ца не прос та ляс ным ма сi вам, а аб' ек там са до ва-пар ка-
ва га мас тац тва, мае юры дыч ны ста тус пом нi ка пры ро ды 
мяс цо ва га зна чэн ня. Гра бы, вя зы, клё ны, 200-га до выя 
цi на ват яшчэ ста рэй шыя ду бы, ака цыi... Ся род фло ры i 

фаў ны — шэ раг вi даў, за не се ных у Чыр во ную кнi гу i яе 
пра фi лак тыч ны спiс: прад стаў нi кi рэд кiх iм хоў, лi шай-
нi каў, гру пы пер ша цве таў, зя лё ны дзя цел... Рум лёў скiя 
ду бы па мя та юць роз ных ула даль нi каў ся дзi бы, што тут 
раз мя шча ла ся, а так са ма пiсь мен нi цу Элi зу Ажэш ка, 
пе да го га i ства раль нi ка заа пар ка Яна Ка ха ноў ска га, за-
сна валь нi ка му зея пры ро ды Ста нi сла ва Жыў ну i iн шых 
зна ка вых для Грод на асоб. I, без умоў на, iс нуе вя лiз ны 
пласт ва ен най гiс то рыi: у гэ тай мяс цо вас цi раз мя шча лi-
ся цар скiя, поль скiя, ня мец кiя, са вец кiя вой скi...

ЗА ХА ВА ЕМ РУМ ЛЁ ВА РА ЗАМ!ЗА ХА ВА ЕМ РУМ ЛЁ ВА РА ЗАМ!

На ват у буд ны дзень нам су стрэ ла ся шмат ад па чы валь нi каў.

Во да на пор ная ве жа 1980-га ў пар ку Рум лё ва.

Лю бі мыя га лу бы Ле а ні да Зя лен ска га.

Для сва іх га да ван цаў Ле а нід Ула дзі мі ра віч 
па бу да ваў пра стор ную га лу бят ню.

У га лу бят ні Ана то ля Гуль ко.

Акра мя сяр пас та-вы ва рат ных, у га лу бят ні Ана то ля 
Гуль ко знай шоў ся ці ка вы дэ ка ра тыў ны го луб 
па ро ды «яка бін».


