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Апош нія га ды ў Мёр скім 
ра ё не ак тыў на раз ві ва ец ца 
эка ту рызм. Без умоў на, 
клю ча вы ту рыс тыч ны аб' ект 
рэ гі ё на — рэс пуб лі кан скі 
ланд шафт ны за каз нік 
«Ель ня».

Да рэ чы, афі цый ны ўлік ту рыс таў 
тут па ча лі вес ці толь кі пяць га доў 
та му. У 2012 го дзе сю ды пры еха-
лі ка ля сот ні гас цей, ле тась ліч ба 
па вя лі чы ла ся ў ча ты ры ра зы, а сё-
ле та «Ель ню» на ве да лі ўжо ка ля 
шас ці сот ча ла век. Па вя ліч ва ец ца 
як коль касць ту рыс тыч ных груп, так 
і іх геа гра фія.

— Ле тась нас на ве да лі ка ля 
90 за меж ных ту рыс таў з 15 кра-
ін, — рас па вёў ды рэк тар дзяр жаў-
най пры ро да ахоў най уста но вы 
«Ель ня» Іван БА РОК. — Дня мі ў 
нас бы ла гру па з 27 ту рыс таў з 
14 кра ін, у тым лі ку Но вай Зе лан-
дыі, Аў стра ліі, Ку бы.

Па сло вах ды рэк та ра, час цей 
за ўсё ў за каз нік за віт ва юць гос ці 
з Гер ма ніі, Фін лян дыі, а вось ра сі ян 
па куль ня шмат. За яў кі на эк скур сіі 
ўжо пры ма юць на пік се зо на, які бу-
дзе доў жыц ца з ся рэ дзі ны жніў ня да 
каст рыч ні ка. Тут ство ра ны ўні каль ны 
для Бе ла ру сі ві зіт-цэнтр з ін тэр ак-
тыў ны мі ін фар ма цый ны мі стэн да-
мі, элект рон ны мі гуль ня мі і тэс та мі 
па эка ла гіч най тэ ма ты цы. Каб па-
тэн цый ным ту рыс там ляг чэй бы ло 
знай сці за каз нік і ві зіт-цэнтр, у М ё -
рах і на ва кол лі ўста ля ва ны ін фар-

ма цый ныя па ка заль ні кі. Да па слуг 
ту рыс таў тут ёсць сне га сту пы, лы-
жы, ве ла сі пе ды, за сід кі для фа та гра-
фа ван ня, пад зор ныя тру бы і бі нок лі 
для на зі ран ня за птуш ка мі, на мё ты 
і ін шы ту рыс тыч ны рыш ту нак. Што 
ра біць з усім гэ тым аб ста ля ван нем? 
У за каз ні ку ту рыс там пра па ну юць 
не каль кі ці ка вых турп ра дук таў.

Ад ной з ту тэй шых іс кры нак з'яў-
ля ец ца па да рож жа па экас цеж цы 
«Азя раў кі», якая толь кі-толь кі ад-
кры ла ся на ба ло це Ель ня. Да рэ-
чы, най буй ней ша му ў Бе ла ру сі 
вер ха во му ба ло ту Ель ня ўжо ка-
ля 9000 га доў. Ма ю чы пло шчу 
200 кв. км, яно з'яў ля ец ца ад ным з 
най ста рэй шых пры род ных аб' ек таў 
Еў ро пы. Толь кі ў па доб ных мес цах 
яшчэ за хоў ва юц ца ўні каль ныя ві-
ды рас лін і жы вёл, мож на ўба чыць 
рэшт кі пас ля ле да ві ко вай тунд ры і 
пту шак (чар на зо бую га га ру, бе лую 
ку ра пат ку і інш.), якія зні ка юць. Тут 
рас туць ад ра зу два ві ды дра пеж най 
ра сян кі — па ляў ні чай на 
на ся ко мых.

Ель ня ад но сіц ца да 
вер ха вых ба ло таў, якія 
ма юць від плос ка га 
ўзгор ка. Вяр шы ня ба-
ло та ўзвыш аец ца над 
кра ем на 7 м. Дзя ку ю-
чы сцеж цы ця пер мож на 
па ба чыць не звы чай ныя 
края ві ды ба ло та, якія 
ра ней бы лі ма ла да ступ-
ныя. Прай сці лі та раль-
на па баг не і ад чуць яд-
нан не з пры ро дай — для 
га ра джан гэ та са праўд-
ны вы бух эмо цый. Эк-
скур сія па экас цеж цы ў 
ся рэд нім бу дзе каш та-
ваць 50 ты сяч руб лёў 
на ча ла ве ка. Пры гэ-
тым чым боль шая гру-
па, тым мен шым бу дзе 

кошт, але мак сі маль ная коль касць 
лю дзей у гру пе — 15.

Апроч па да рож жа па экас цеж-
цы, мож на здзейс ніць ванд роў ку 
на ві зі тоў ку за каз ні ка — во зе ра 
Кур га ніс тае. Гэ ты марш рут уклю-
чае ў ся бе двух кі ла мет ро вы пе ра-
ход па пры го жым ле се, ад па чы нак 
на яго ўскра і не і ка ля 700 мет раў 

шля ху па ба ло це на ба ло тас ту-
пах. Так са ма ў за каз ні ку мож на 
на ве даць эка цэнтр, па на зі раць 
за жу раў ля мі ў на ва коль ных па-
лях. Зі мой, ка лі плынь ту рыс таў 
спа дае, за каз нік пра па нуе гас цям 
вы ву чэн не сля доў дзі кіх жы вёл. Па 
сло вах Іва на Ба ро ка, гі ды ці ка ва 
рас каз ва юць пра звя роў і іх па во-
дзі ны, і эк скур сіі гэ тыя на столь кі 
за хап ляль ныя, што мо гуць цяг нуц-
ца да шас ці га дзін.

Ёсць у «Ель ні» яшчэ ад но ці ка-
вае пры ста са ван не — ма гут ны ўсю-
ды ход ці, як тут ка жуць, ба ло та ход. 
Гэ та ма шы на ез дзіць па ба ло тах і 

азё рах, слу жыць для пра вя дзен ня 
ахоў ных ме ра пры ем стваў, эва ку-
а цыі ар га ні за ва ных груп ту рыс таў 
пры над звы чай ных сі ту а цы ях. Так, 
на ім ле тась ужо па спе лі вы ра та-
ваць з баг ны ча ла ве ка, яко му ста ла 
кеп ска з сэр цам. Для ба ло та хо да 
ця пер так са ма рас пра цоў ва юць 
экс клю зіў ны марш рут.

— Вя до ма, на ба ло та на гэ тай 
тэх ні цы мы лю дзей не па вя зём — 
гэ та вы клі кае бу ру пра тэс таў у на-
шых ка лег-эко ла гаў, — ка жа Іван 
Ба рок. — Але ёсць ці ка вы марш рут 
уз доўж ка на лаў з эле мен та мі эк-
стры му.

Праў да, кошт та кой па слу гі яшчэ 
не пра лі чы лі. Уво гу ле, пы тан не эка-
но мі кі для за каз ні ка па куль што 
за ста ец ца ба лю чым. Пер шыя свае 
не вя лі кія гро шы — 8 міль ё наў — 
за ра бі лі ле тась. Сё ле та, мяр ку юць 
су пра цоў ні кі, бу дзе больш, бо з 
ад крыц цём экас цеж кі коль касць 
ту рыс таў па вя лі чыц ца ў не каль кі 
ра зоў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мёр скі ра ён.

Ад пач нём?Ад пач нём?  ��

БА ЛО ТА ЯК «ФІШ КА» 
ШТО ЧА КАЕ АМА ТА РАЎ ЭКА ТУ РЫЗ МУ Ў МЁР СКІМ РА Ё НЕ?

Да вед ка:
Ланд шафт ны за каз нік рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня «Ель ня» ство ра-

ны ў 1968 го дзе і раз ме шча ны ў ме жах Мёр ска га і Шар каў шчын ска га 
ра ё наў Ві цеб скай воб лас ці. З 2002 го да за каз нік мае ста тус вод на-ба-
лот на га ўгод дзя між на род на га зна чэн ня. Ба ло та Ель ня мае 118 азёр 
і з'яў ля ец ца тэ ры то ры яй, важ най для пту шак, а так са ма клю ча вой 
ба та ніч най тэ ры то ры яй між на род на га зна чэн ня.

Края ві ды ба ло та Ель ня.

Адзін з ін тэр ак тыў ных стэн даў у ві зіт-цэнт ры.

Тэс ці ра ван не ба ло тас ту паў пры но сіць 
са праўд нае за да валь нен не.

БА ТЭ ў пер шым па ядын ку трэ ця га ква лі фі ка цый на га раў нда 
Лі гі чэм пі ё наў са сту піў вен гер ска му «Дэ брэ цэ ну».

Ня гле дзя чы на скеп тыч ны на строй боль шас ці ай чын ных ба лель-
шчы каў, бе ла рус кі клуб па чаў гас ця вы па яды нак з бес пе ра пын ных 
атак на ва ро ты са пер ні каў. Ба ры саў ча не дзей ні ча лі вель мі хут ка і на 
пра ця гу пер шых 15-ці хві лін упэў не на кант ра ля ва лі ход гуль ні, ад на-
ча со ва ства ра ю чы не бяс печ ныя мо ман ты ка ля чу жых ва рот. Праў да, 
у за вяр шаль най ста дыі бе ла рус кім фут ба ліс там не ча га не ха па ла. 
Маг чы ма, ад бі ла ся ад сут насць у стар та вым скла дзе Сяр гея Крыў ца і 
Аляк санд ра Паў ла ва — леп шых крэ а тыў ных гуль цоў БА ТЭ.

Блі жэй да кан ца пер ша га тай ма «Дэ брэ цэн» вы раў няў сі ту а цыю 
і так са ма па чаў па гра жаць ва ро там бе ла ру саў. Ад нак на пе ра пы нак 
ка ман ды пай шлі, не ад крыў шы лік.

У дру гой па ло ве іні цы я ты ва ў боль шай сту пе ні на ле жа ла гас па да-
рам. Склад ва ла ся ад чу ван не, што ба ры саў ча не прос та «на бе га лі ся». 
Свае кі ла мет ры па по лі яны пра цяг ва лі на мот ваць, а вось на асэн са-
ва ныя ата кі хлоп цаў дак лад на не ха па ла. БА ТЭ збіў ся на па ста ян ныя 
на ве сы з флан гаў, якія ста ран на пад піль ноў ва лі аба рон цы і гал кі-
пер «Дэ брэ цэ на». На 56-й хві лі не ва ра тар ба ры саў чан Сяр гей Чэр нік 
не ахай на згу ляў ру ка мі ў па дзен ні, вы праў ля ю чы па мыл ку ўлас ных 
аба рон цаў, і збіў чар на ску ра га на па да юча га венг раў Іб ра і ма Сі дзі бэ. 
Ар бітр пры зна чыў у ва ро ты БА ТЭ пе наль ці, які ўпэў не на рэа лі за ваў 
сам Сі дзі бэ.

Пас ля пра пу шча на га го ла трэ нер ба ры саў чан Аляк сандр Ер ма-
ко віч тэр мі но ва вы пус ціў на по ле Крыў ца і Паў ла ва. За бі ты ў гас цях 
гол знач на спрас ціў бы бе ла ру сам за да чу на гуль ню ў ад каз. Але да 
фі наль на га свіст ка БА ТЭ так і не здо леў ар га ні за ваць стап ра цэнт ную 
га ля вую маг чы масць ля ва рот «Дэ брэ цэ на». Ма ла та го, ба ры саў ча-
не маг лі пра пус ціць бо лей. Не каль кі ра зоў на па да ючыя вен гер ска га 
клу ба ства ра лі вель мі перс пек тыў ныя контр ата кі, якія па він ны бы лі 
за вяр шац ца га ла мі ў ва ро ты Чэр ні ка. Але свае маг чы мас ці за біць «з 
гуль ні» венг ры вы ка рыс та лі не ахай на.

Вы нік су стрэ чы на пас ля мат ча вай прэс-кан фе рэн цыі пра ка мен та ваў 
га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ:

— Нам спа да ба ла ся ўсё, акра мя лі ку на таб ло. Як мы і ча ка лі, матч 
ака заў ся вель мі скла да ным, на пру жа ным. Шка да, што не атры ма ла ся 
рэа лі за ваць мо ман ты, якія мы ме лі. Іх у та кіх па ядын ках шмат ства-
рыць не да юць. У лю бым вы пад ку ёсць яшчэ су стрэ ча ў ад каз, ёсць 
час, каб па ду маць, вы пра віць па мыл кі, якія сён ня бы лі. Ду маю, гуль ня 
ў Ба ры са ве так са ма атры ма ец ца цяж кай. У гэ тым су праць ста ян ні не 
ўсё яс на. І мы па ста ра ем ся вы брац ца з ня прос тай сі ту а цыі.

БА ТЭ прай граў, але па кі нуў за са бой шанц на агуль ны пос пех. У 
Ба ры са ве на шым фут ба ліс там аба вяз ко ва трэ ба бу дзе за бі ваць і не 
да ваць ад зна чыц ца венг рам. Пас ля пер ша га раў нда су праць ста ян ня 
гэ тая за да ча вы гля дае да во лі цяж кай — «Дэ брэ цэн» доб ра ўмее аба-
ра няц ца і заўж ды га то вы вы ка рыс таць маг чы масць для контр ата кі. 
У БА ТЭ, у сваю чар гу, з па зі цый ным на па дзен нем па куль што ёсць 
пэў ныя праб ле мы.

Па жа да ем на шым хлоп цам уда чы пад час гуль ні ў ад каз на «Ба ры-
саў-Арэ не»! І бу дзем спа дзя вац ца, што еў ра куб ка вая во сень на рэш це 
вер нец ца ў Бе ла русь.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Фут бол Фут бол   ��

НЕ ЗДО ЛЕ ЛІ... 

sіrenіtі7, by.trіbuna.com:
— Пра гуль ню БА ТЭ вель мі трап-

на ска заў Эй нштэйн: «Са мае вя лі кае 
глуп ства — гэ та ра біць тое ж са мае 
і спа дзя вац ца на ін шы вы нік». Два 
га ды ба ры саў ча не ка жуць: «Бу дзем 
пра ца ваць, ана лі за ваць і ра біць вы-
сно вы»… Ну нель га пры ві ваць ка-
ман дзе ўзроў ню БА ТЭ ка чан не мя ча. 
Бра ку шмат, гэ та ж не «Бар се ло на». 
А ця пер так пры вык лі ка чаць мяч, 
што ўво гу ле ня ма аб васт раль ных 
пра хо даў і пе ра дач у штраф ную… 
Трэ ба гу ляць, як ра ней з «Іро ні», да-
гэ туль па мя таю той матч.

RUN_BY, by.trіbuna.com:
— Над та шмат не зра зу ме лых 

на ве саў! Столь кі атак доб рых за-
вяр ша ла ся па да чай з флан га. Не-
ста ва ла доб рай пе ра да чы. Хут кі 
пра ход да штраф ной са пер ні ка — і 
ўсё! Крыў ца, ві да воч на, не ха па ла, 
ды і Паў ла ва… Ліх та ро ві ча, маг чы-
ма… Гуль ца з доб рым пры ёмам, 
аб васт раль ным па сам. Ды і ўсе 
стан дар ты БА ТЭ змар на ваў — то 
за над та муд ра ге ліс та, то спя ша юц-
ца не зра зу ме ла ку ды! Але хлоп цы 
ста ра лі ся. Ха гуш спа да баў ся сва-
ім за ра дам на ба раць бу. Ка ман ды 

роў ныя. Пра віль ных ра шэн няў Ер-
ма ко ві чу па стар та вым скла дзе, а 
гуль цам уда чы!

nabukodonozor, csakfocі.hu:
— Гэ ты БА ТЭ прос та ні я кі, у іх 

бы ло ўся го два нар маль ныя пра хо-
ды ў па чат ку гуль ні. Больш ні чо га 
да кан ца су стрэ чы яны не зра бі лі. 
Бе ла рус кая ка ман да за два га ды 
знач на асла бе ла, наш «Ло кі» быў 
ві да воч на мац ней шы. У «Дэ брэ цэ-
на» больш шан цаў, па він ны вы ка-
рыс тоў ваць іх і як мі ні мум вы хо дзіць 
у Лі гу Еў ро пы.

LowCostCowLost, csakfocі.hu:
— Шчы ра ка жу чы, не ба чу ні-

чо га скла да на га для БА ТЭ ў тым, 
каб за біць «Дэ брэ цэ ну» два га лы 
ў ся бе на ста ды ё не. Праб ле май 
для бе ла ру саў мо жа стаць толь кі 
тое, што яны са мі бу дуць гу ляць, 
як сён ня — без са праў ды сур' ёз на-
га ціс ку. БА ТЭ быў моц ным толь кі 
ў стар та выя хві лі ны, якія ста лі для 
на шых хлоп цаў цяж кі мі псі ха ла гіч-
на. Спа дзя ю ся, на шы хлоп цы доб ра 
пе ра ня суць па да рож жа, вый дуць на 
по ле ў Ба ры са ве з яс най га ла вой і 
атры ма юць рэ ванш за па ра жэн не 
двух га до вай даў насці.

Ура жан ні бе ла рус кіх і вен гер скіх заў зя та раў пас ля гуль ні:
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