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Су пра цоў ніц тва на шай кра і ны і Шве цыі ў пры ро да ахоў най 

сфе ры ак тыў на раз ві ва ец ца: рэа лі зу юц ца су мес ныя пра ек ты 

па во да ачыст цы і во да ад вя дзен ні ў бе ла рус кіх га ра дах, ад-

крыў ся бія га за вы комп лекс у Ба ра на ві чах. Сё ле та Шве цыя 

вы дзе ліць 11 млн еў ра на рэа лі за цыю ў Бе ла ру сі эка ла гіч ных 

пра ек таў. Па шы ра ю чы сфе ры су пра цоў ніц тва, Мінп ры ро ды 

су мес на са швед скі мі парт нё ра мі пра вя лі се мі нар «Smаrt 

сіtу: кі ра ван не ад хо да мі, эка но мі ка за мкнё на га цык ла», для 

ўдзе лу ў якім за пра сі лі прад стаў ні коў дзярж ор га наў, пар ла-

мен та ры яў, мяс цо вай вы ка наў чай ула ды, ВНУ і на ву кі, біз-

нес-су поль нас ці, гра мад скас ці з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

«У Бе ла ру сі 

сі ту а цыя не ўні-

каль ная, наш лад 

жыц ця спры яе 

з'яў лен ню ве лі-

зар най коль кас ці 

ад хо даў. Зям ля 

не вы трым лі вае 

та кіх гор смец ця, 

та му не аб ход-

ная пе ра пра цоў-

ка, — за яві ла пад час ад крыц ця се мі на ра Над звы чай-

ны і Паў на моц ны Па сол Шве цыі ў Бе ла ру сі Крыс ці на 

ЮХА НЕ САН. — Ад хо ды — гэ та рэ сурс, які мо жа быць вы-

ка ры ста ны для эка на міч на га рос ту і даб ра бы ту гра ма дзян. 

Мы да сяг ну лі та кой глы бо кай пе ра пра цоў кі ад хо даў, што 

на ват ім парту ем іх з Нар ве гіі і Вя лі ка бры та ніі. Спа дзя ю ся, 

што се мі нар бу дзе па чат кам па глыб ле на га аб ме ну во пы-

там па між Шве цы яй і Бе ла рус сю ў гэ тай га лі не, а так са ма 

ў ін шых кі рун ках, звя за ных з кан цэп цы яй Smаrt Сіtу (ра-

зум ны го рад. — Аўт.)».

Мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК вы со ка аца ніў су пра цоў ніц тва 

са Шве цы яй у га лі не эка ло гіі. Ён на га даў, што пра ве дзе ны 

ле тась се мі нар-трэ нінг «Sуmbіо Сіtу» у Брэс це вы клі каў 

вя лі кую ці ка васць гра мад скас ці.

«Бе ла русь вы зна чы ла стра тэ гію са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця кра і ны на най блі жэй шую перс пек ты ву. Адзін 

з пры яры тэ таў — ахо ва на ва коль на га ася род дзя з вы ка-

ры стан нем най леп шых прак тык між на род най су поль нас-

ці, — ад зна чыў Анд рэй Ху дык. — Мы імк нём ся не толь кі 

па леп шыць агуль ны стан на ва коль на га ася род дзя, але і 

рэ фар ма ваць па ды хо ды да вы ра шэн ня роз ных са цы яль на-

эка на міч ных праб лем, вы ка рыс тоў ваць між на род ны во пыт. 

Мы ары ен ту ем ся на эка ла гіч ныя нор мы Еў ра са ю за, пра цу ем 

над гар ма ні за цы яй за ка на даў ства. Бе ла русь — пер шая на 

пост са вец кай пра сто ры дзяр жа ва, якая ўка ра ні ла прын цып 

па шы ра най ад каз нас ці вы твор цаў, а так са ма рас пра ца ва ла 

сіс тэ му мер па пе ра хо дзе на зя лё ную эка но мі ку».

Ця пер у Бе ла ру сі, па сло вах на мес ні ка мі ніст ра 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ге на дзя ТРУ БІ ЛЫ, 

уз ро вень вы ка ры стан ня ка му наль ных ад хо даў да сяг нуў 

17 % — гэ та ў 1,7 ра за вы шэй, чым у 2012-м. Каб да маг чы-

ся та ко га вы ні ку, МЖКГ удас ка наль вае сіс тэ му кі ра ван ня 

ка му наль ны мі ад хо да мі. У 2017 го дзе за цвер джа на На-

цы я наль ная стра тэ гія па абы хо джан ні з цвёр ды мі ка му-

наль ны мі ад хо да мі і дру гас ны мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі 

на пе ры яд да 2035 го да, якая пра ду гледж вае па вы шэн не 

ўзроў ню вы ка ры стан ня ад хо даў да 50 %.

Анд рэй Ху дык пад крэс ліў, што на шай кра і не над звы чай 

ці ка вы во пыт Шве цыі, дзе ўзро вень вы ка ры стан ня ка му-

наль ных ад хо даў скла дае ка ля 99 %. «Вель мі ці ка ва, што 

ста іць за гэ тай ліч бай: эка на міч нае сты му ля ван не, тэх на-

ло гіі, эка ла гіч нае вы ха ван не або штраф ныя санк цыі?» — 

за даў ся пы тан нем мі ністр. У перс пек ты ве і на шай кра і не 

ха це ла ся б да сяг нуць та кіх па каз чы каў. Ён так са ма ад зна-

чыў, што ў Бе ла ру сі пра во дзіц ца дзяр жаў ная па лі ты ка па 

лі бе ра лі за цыі біз не су і ства рэн ні спры яль на га ін вес ты цый-

на га клі ма ту, і ў гэ тай су вя зі асаб лі ва ці ка вы во пыт Шве цыі 

па ўза е ма дзе ян ні дзяр жа вы, біз не су і гра ма дзян.

Экс пер ты Швед ска га эка ла гіч на га на ву ко ва-да след ча га 

ін сты ту та рас ка за лі, што ў іх кра і не пе ра пра цоў кай смец ця 

па ча лі зай мац ца ў 1966 го дзе. Ра бо та бу да ва ла ся на прын цы-

пах пры ват на-дзяр жаў на га парт нёр ства. Па чат ко вы ка пі тал 

скла даў 1 млн до ла раў: 50 % — до ля дзяр жа вы, 50 — біз не су. 

З 1975 го да ў Шве цыі бы ла рас пра ца ва на но вая па лі ты ка па 

абы хо джан ні з ад хо да мі. За раз менш за 1 % ад хо даў пад-

ля га юць за ха ван ню на па лі го нах. Спе цы я ліс ты са Шве цыі 

кан суль та ва лі ка лег прак тыч на з усіх кра ін Ус ход няй Еў ро пы. 

Ця пер вя дуць ці ка выя пра ек ты ў Кі таі і Ін дыі. На іх дум ку, для 

Бе ла ру сі ў гэ ты пе ры яд най больш пры яры тэт ны аду ка цый ны 

склад нік, та му што не важ на, коль кі ёсць гро шай, ка лі лю дзі, 

прад пры ем ствы не ве да юць, як іх вы ка рыс таць. Ме на ві та 

та му Мінп ры ро ды пра во дзіць се рыі се мі на раў-трэ нін гаў, у 

тым лі ку за пра ша ю чы за меж ных экс пер таў, каб на шы спе-

цы я ліс ты пе рай ма лі най леп шы су свет ны во пыт.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ



У Год малой Радзімы кі-

раў ніц твам дзяр жа вы асаб-

лі вая ўва га ўдзя ля ец ца пы-

тан ням на вя дзен ня па рад ку і 

вы ка нан ня пры ро да ахоў на га 

за ка на даў ства — і гэ та да-

ты чыц ца не толь кі аб' ек таў 

жыл лё ва га фон ду кра і ны, 

тэ ры то рый прад пры ем-

стваў, гра мад скіх мес цаў, 

але і ўні каль ных пры род ных 

комп лек саў. Мно гія з та кіх 

пры род ных аб' ек таў ма юць 

асаб лі вае эка ла гіч нае, на ву-

ко вае і эс тэ тыч нае зна чэн ні. 

І каб за ха ваць іх, у кра і не іс-

нуе і раз ві ва ец ца сет ка асаб-

лі ва ахоў ных пры род ных тэ-

ры то рый, у да чы нен ні да якіх 

уста ноў ле ны асаб лі вы рэ жым 

ахо вы і вы ка ры стан ня.

Вы ка нан не па тра ба ван-

няў пры ро да ахоў на га за-

ка на даў ства на ААПТ зна-

хо дзіц ца на спе цы яль ным 

кант ро лі Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя. 

Кі раў нік ве дам ства Анд рэй 

Ху дык пе рад дзяр жаў ны мі ін-

спек та ра мі па ахо ве пры ро-

ды па ста віў за да чу сё ле та ва 

ўсіх рэ гі ё нах кра і ны вы явіць 

і не да пус ціць дзей насць, 

якая мо жа на нес ці шко ду 

пры род ным комп лек сам і 

аб' ек там і су пя рэ чыць мэ-

там і за да чам, па стаў ле ным 

пад час аб вя шчэн ня ці пе ра-

ўтва рэн ня асаб лі ва ахоў ных 

пры род ных тэ ры то рый.

Пер шыя па ру шэн ні эка-

ла гіч на га за ка на даў ства на 

ААПТ, на жаль, не пры му сі-

лі ча каць ся бе. Рас кі да ныя 

плас ты ка выя бу тэль кі, по лі-

эты ле на вая плён ка, рэшт-

кі буд ма тэ ры я лаў і ста рое 

адзен не — пад час па ля вых 

ме ра пры ем стваў ін спек та ры 

па ахо ве пры ро ды вы яві лі на 

тэ ры то рыі за каз ні ка «Ся ля-

ва», што ў Круп скім ра ё не 

Мін скай воб лас ці, са праўд ны 

дзе ю чы мі ні-па лі гон.

Пры гэ тым, згод на з Па-

ла жэн нем аб рэс пуб лі кан-

скім ланд шафт ным за каз ні-

ку «Ся ля ва», за цвер джа ным 

па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

ад 2 лі пе ня 2014 го да № 648, 

на яго тэ ры то рыі за ба ро не-

на раз мя шчэн не ад хо даў, 

за вы клю чэн нем ча со ва га 

іх тры ман ня да пе ра воз кі 

на аб' ек ты за ха ван ня, абяс-

шкодж ван ня ці вы ка ры стан-

ня. Ня гле дзя чы на за ба ро ну, 

Круп скае КУП «Жыл цеп ла-

буд» пра цяг ва ла экс плу а та-

цыю мі ні-па лі го на вёс кі Дуб-

роў ка. Па фак це вы яў ле на га 

па ру шэн ня па ча ты ад мі ніст-

ра цый ны пра цэс.

— Усе спе цы я лі за ва ныя 

служ бы і ад каз ныя асо бы 

па він ны ўсвя до міць — па-

тра ба ван ні пры ро да ахоў на-

га за ка на даў ства, у тым лі ку 

тыя, што да ты чац ца ахо вы 

і вы ка ры стан ня асаб лі ва 

ахоў ных пры род ных тэ ры то-

рый, не аб ход на вы кон ваць 

без ага во рач на. У ад ва рот-

ным вы пад ку ўсе ві на ва тыя 

па ня суць ад па вед ную ад каз-

насць, — ад зна чы лі ў Мін-

пры ро ды.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА



Га лоў ная мэ та Схе мы — за бяс пе-

чыць пад тры ман не эка ла гіч най 

раў на ва гі, за ха ван не бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці, 

устой лі вае раз віц цё тэ ры то рый. 

Яе рэа лі за цыя так са ма да па мо-

жа жы вё лам бес пе ра шкод на пе-

ра мя шчац ца з ад ной пры род най 

тэ ры то рыі ў дру гую, па збя га ю чы 

ча сам гі бель най су стрэ чы з ча ла-

ве кам і ство ра ны мі ім аб' ек та мі.

Што та кое эка сет ка?
На цы я наль ная эка ла гіч ная сет ка — 

гэ та сіс тэ ма пры род на-тэ ры та ры яль-

ных комп лек саў са спе цы яль ны мі рэ-

жы ма мі пры ро да ка ры стан ня, якая за-

бяс печ вае на ту раль ныя пра цэ сы ру ху 

жы вых ар га ніз маў і іг рае важ ную ро лю 

ў пад тры ман ні эка ла гіч най раў на ва гі і 

за бес пя чэн ні ўстой лі ва га раз віц ця тэ-

ры то рый (рэ гі ё на, кра і ны, кан ты нен-

та), за ха ван ні на ту раль ных эка ла гіч-

ных сіс тэм, бія ла гіч най і ланд шафт най 

раз на стай нас ці. У склад на цы я наль най 

эка сет кі ўва хо дзяць 93 аб' ек ты агуль-

най пло шчай 3,37 млн га (гэ та 16,2 % 

тэ ры то рыі кра і ны).

На цы я наль ная эка ла гіч ная сет ка 

скла да ец ца з зон яд раў, эка ла гіч ных 

ка лі до раў і ахоў ных зон.

Яд ры фар мі ру юць асаб лі ва ахоў ныя 

пры род ныя тэ ры то рыі (ААПТ) (іх част кі), 

а так са ма пры род ныя тэ ры то рыі, якія пад-

ля га юць спе цы яль най ахо ве (іх част кі).

Эка ла гіч ныя ка лі до ры за бяс печ ва-

юць су вязь па між зо на мі яд раў. Яны 

ства ра юць маг чы мас ці для рас паў-

сюдж ван ня і міг ра цыі ві даў дзі ка рос лых 

рас лін і дзі кіх жы вёл. 

У ахоў ныя зо ны ўклю ча юц ца пры-

род ныя тэ ры то рыі, што пад ля га юць 

спе цы яль най ахо ве, не ўклю ча ныя ў 

зо ны яд раў і эка ла гіч ныя ка лі до ры. 

Сва бод ная да ро га
Як рас ка за лі ў Мі ніс тэр стве пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя, на ААПТ і пры род ных тэ ры-

то ры ях, якія пад ля га юць спе цы яль най 

ахо ве, уклю ча ных у на цы я наль ную эка-

ла гіч ную сет ку (яд рах і част ках эка ла-

гіч ных ка лі до раў), за ста лі ся дзей ні чаць 

рэ жы мы ахо вы і вы ка ры стан ня, уста-

ноў ле ныя для іх пад час аб вя шчэн ня 

(вы дзя лен ня) ці пе ра ўтва рэн ня.

Асноў ныя зме ны за кра нуць эка-

ла гіч ныя ка лі до ры. Каб за бяс пе чыць 

сва бод нае рас ся лен не і міг ра цыю 

дзі кіх жы вёл, пла ну ец ца рэа лі за цыя 

шэ ра гу ме ра пры ем стваў. Так, пры 

пра пра цоў цы пра ект най да ку мен та-

цыі пад час пра ек та ван ня, уз вя дзен ня, 

рэ кан струк цыі ўчаст каў аў та ма біль-

ных да рог не аб ход на бу дзе пла на ваць 

ме ра пры ем ствы па пра ду хі лен ні гі бе-

лі зем на вод ных і ка пыт ных у мес цах іх 

ма са вай міг ра цыі — бу даў ніц тва кан-

струк цый для про пус ку зем на вод ных і 

пра ду хі лен ня іх вы ха ду на аў та да ро гі. 

З гэ ты мі ж мэ та мі пры пра ек та ван ні і 

бу даў ніц тве мас тоў ця пер не аб ход на 

пра ду гледж ваць па шы рэн не мас та-

вых пра све таў пры пра хо джан ні над 

пой ма мі рэк з ахо пам за лі ва е май 

част кі пой мы, а так са ма спе цы яль-

ныя на кі ра валь ныя сет ка ва тыя кан-

струк цыі для пра ду хі лен ня вы ха даў 

ка ля вод ных жы вёл і ска ра чэн ня іх 

смерт нас ці ўздоўж пой мен ных участ-

каў ва да цё каў.

Для за бес пя чэн ня сва бод най міг-

ра цыі пра хад ных і міг ры ру ю чых рыб 

(ву гор рач ны, сём га, ла сось, кум жа, 

лешч, сцер лядзь і інш.) за пла на ва на 

асна шчэн не пла цін на рэ ках спе цы яль-

ны мі ры бап ра пуск ны мі збу да ван ня мі.

Акра мя та го, на ўсіх эле мен тах, якія 

ўва хо дзяць у на цы я наль ную эка ла гіч-

ную сет ку, за ба ро не на раз мя шчэн не 

аб' ек таў тры ман ня, за ха ван ня і вы ка-

ры стан ня ад хо даў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА



Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва  

ПА ЗБА ВІЦ ЦА ПА ЗБА ВІЦ ЦА 
АД АДХОДАЎ ПАД НУЛЬАД АДХОДАЎ ПАД НУЛЬ
Мінп ры ро ды і па соль ства Ка ра леў ства Шве цыя 
ў Бе ла ру сі ра зам пра цу юць над па вы шэн нем 
уз роў ню кі ра ван ня ад хо да мі ў на шай кра і не

Год малой РадзімыГод малой Радзімы  

НА СМЕ ЦІ ЛІ... У ЗА КАЗ НІ КУ
Част ку асаб лі ва ахоў най пры род най тэ ры то рыі 

ка му наль ні кі вы ка рыс тоў ва лі пад мі ні-па лі гон ад хо даў
Арт. 15.9 Ко дэк са аб ад-

мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях «Па ру шэн не 
рэ жы му ахо вы і вы ка ры-
стан ня асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый» 
цяг не на кла дан не штра фу 
ў па ме ры ад 4 да 35 ба за-
вых ве лі чынь на фі зіч ную 
асо бу, да 500 ба за вых ве-
лі чынь — на юры дыч ную 
асо бу.

На дзён наеНа дзён нае  

Без пе ра шкод для жы вой пры ро дыБез пе ра шкод для жы вой пры ро ды
У Бе ла ру сі за цвер джа на Схе ма на цы я наль най эка ла гіч най сет кі
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— Кан такт ныя заа пар кі 

з'я ві лі ся ў нас ка ля двух 

га доў та му. Ча му толь кі 

за раз Мінп ры ро ды вы-

сту пае з іні цы я ты вай аб іх 

за ба ро не?

— З пра па но вай за ба-

ра ніць вы ка ры стан не дзі кіх 

жы вёл у кан такт ных заа-

пар ках мы вый шлі ад ра зу, 

як толь кі та кія звя рын цы 

з'я ві лі ся. Та ды ж мы ўнес лі 

па праў кі ў пра ект за ко на, які 

прый шоў да нас на ўзгад-

нен не. Мы лі чым, што вы-

ка ры стан не дзі кіх звя роў у 

кан такт ных заа пар ках — гэ-

та ня пра віль на, бо апрыё ры 

пры ру чыць іх, каб яны кам-

форт на ся бе ад чу ва лі ў ня-

во лі, не маг чы ма. На шчас-

це, у нас ня шмат вы пад каў, 

ка лі жы вё лы ку са лі лю дзей, 

але яны ўсё ж ёсць. І гэ та 

не та му, што жы ха ры заа-

пар каў ней кія ня пра віль ныя. 

Яны прос та дзі кія па сва ёй 

пры ро дзе!

— Пе ра со ва чыя звя-

рын цы ўжо так са ма не 

пер шы год пла ну ец ца за-

ба ра ніць?

— А вось гэ тае па тра ба-

ван не мы іні цы я ва лі ня даў-

на. Пад ста вай па слу жы лі 

па ру шэн ні, за ўва жа ныя ў 

Туль скім пе ра со вач ным 

заа пар ку. Не абы яка выя лю-

дзі пра ін фар ма ва лі нас пра 

тое, што жы вё лы ўтрым лі-

ва юц ца там у не на леж ных 

умо вах, і мы ад ра зу ж вы-

еха лі на мес ца з пра вер кай. 

Вы свет лі ла ся, што ўсе пра-

бы валь ні кі звя рын ца трап-

ля юць пад дзе ян не між на-

род на га да га во ра СІ ТЭС і 

на іх па трэб ны да зволь ныя 

да ку мен ты. Да ку мен таў 

нам не прад' яві лі, а ўмо вы 

ўтры ман ня жы вёл бы лі ві-

да воч на па ру ша ныя. Гэ та-

му звя рын цу быў вы пі са ны 

штраф па двух ар ты ку лах, 

а так са ма вы да дзе ны прад-

пі сан ні па лік ві да цыі ўсіх 

па ру шэн няў. За раз мы вы-

свят ля ем, вы ка на лі яны іх ці 

не. Як ба чы це, мы са свай го 

бо ку дзей ні ча ем апе ра тыў-

на. Але рас пра цоў шчы ка мі 

за ко на не з'яў ля ем ся, та му і 

паў плы ваць на час яго пры-

няц ця не мо жам.

— Ці час та да вас па сту-

па юць скар гі на кан такт-

ныя і пе ра со вач ныя звя-

рын цы?

— Мы ўдзяч ныя ўсім 

не абы яка вым лю дзям за 

свое ча со вае ін фар ма ван не 

і скар га мі гэ та не лі чым. Ста-

ра ем ся рэ ага ваць на ўсе за-

клі кі гра мад скас ці, па коль кі 

не заў сё ды мо жам ве даць, 

што ад бы ва ец ца ў ад да ле-

ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Вя-

до ма, лю бая за ява па він на 

пад ма цоў вац ца фак та мі, 

а не прос та фра за мі «та му 

што гэ та ня пра віль на» або 

«мне гэ та не па да ба ец ца». 

У цэ лым, па доб ных зва ро-

таў не так шмат, але гэ та 

з улі кам, што пі шуць нам, 

у асноў ным, ка лек тыў на. 

Так, на конт кан такт ных заа-

пар каў за апош нія два га ды 

мы атры ма лі шэсць зва ро-

таў і пры клад на столь кі ж — 

да тыч на пе ра со вач ных звя-

рын цаў у кан цы 2017 го да.

У вы ні ку пра ве рак мы 

прый шлі да вы сно вы, што 

ні кан такт ныя, ні пе ра со-

вач ныя заа пар кі не мо гуць 

за бяс пе чыць дзі кім жы вё-

лам на леж ныя ўмо вы, якія 

пра пі са ны ў на шым за ка на-

даў стве.

— А што гэ та за ўмо вы?

— У па ста но ве Мінп ры ро-

ды № 16 пра пі са ны нор мы па 

ўтры ман ні дзі кіх жы вёл. Ка лі 

ка заць прос та, то кож на га 

жы ха ра заа пар ка вар та за-

бяс пе чыць па іл кай, мес цам 

для карм лен ня, спе цы яль-

ным на ве сам, ку ды ён мо жа 

сха вац ца. У ра цы ё не па він-

на пры сут ні чаць не аб ход ная 

коль касць бял коў і ві та мі наў, 

пры гэ тым ежа па він на ад-

па вя даць той, якую жы вё ла 

атрым лі вае ў дзі кай пры ро-

дзе. Усё гэ та мы пра вя ра ем. 

Так са ма мы звяр та ем ува гу 

на вы ка нан не па тра ба ван-

няў на конт тэм пе ра ту ры, 

віль гот нас ці і ўльтра фі я ле ту. 

Мно гія не звяр та юць ува гі на 

асвят лен не, ду ма ю чы, што 

гэ та ні хто не за ўва жыць. За 

та кія па ру шэн ні мы вы піс-

ва ем штра фы, якія знач на 

вы шэй за кошт уль тра фі я-

ле та вай лям пы.

— Ці шмат штра фаў бы-

ло вы пі са на апош нім ча-

сам, і ці пра ду гле джа ны 

но вым пра ек там ін шыя 

па ка ран ні?

— На са май спра ве дзі-

кіх жы вёл у кан такт ных і 

пе ра со вач ных звя рын цах у 

нас не так шмат, і прак тыч-

на ўсіх мы ве да ем «у твар». 

Та му штра фы вы піс ва юц ца 

рэд ка. Мы ста ра ем ся вес ці 

ак тыў ную пра па ган дысц кую 

ра бо ту. Што да ты чыц ца па-

ка ран няў, то па куль па за-

ка на даў стве пра ду гле джа-

ны толь кі штра фы, так са ма 

жы вё ла мо жа ад бі рац ца 

ў вы пад ку яе не за кон на га 

пра во зу на тэ ры то рыю на-

шай кра і ны. У но вым за ко не 

пра ду гле джа на кан фіс ка цыя 

і ў вы пад ку па ру шэн ня па-

тра ба ван няў утры ман ня.

— Што бу дзе з дзі кі мі 

жы вё ла мі, якія ўсё жыц цё 

пра жы лі ў заа пар ку, пас ля 

ўступлення но ва га за ко на 

ў сі лу?

— Яны і да лей бу дуць 

жыць у заа пар ках, толь кі ін-

шых, якія змо гуць за бяс пе-

чыць для іх усе не аб ход ныя 

ўмо вы. Паў та ру ся, у нас ця-

пер у звя рын цы не так шмат 

дзі кіх жы вёл, каб з гэ тым уз-

нік лі праб ле мы.

— Ча му па праў кі ўно-

сяц ца не ў іс нае пры ро да-

ахоў нае за ка на даў ства, а ў 

но вы за ко на пра ект?

— За кон «Аб абы хо джан-

ні з жы вё ла мі» за кра нае не 

толь кі дзі кіх звя роў, а жы вёл 

у цэ лым. Кан такт ныя і пе-

ра со вач ныя заа пар кі — гэ-

та кам бі на цыя ўсіх жы вёл, 

і каб вы ра шыць праб ле му 

комп лекс на, мы ўно сім свае 

пра па но вы ва ўжо пад рых-

та ва ны за ко на пра ект.

Ка ця ры на ЦІТОВА



Пры го жыя, а га лоў нае, пер-

шыя квет кі так і пры ваб лі ва-

юць «пе ра ход ных» ганд ля-

роў. Толь кі ў ле се за цві туць 

пер ша цве ты, як з усіх ба коў 

та бе пра па ну юць на быць 

яр кі бу ке цік з пра ле сак ці 

дух мя ны пу чок ча рам шы. 

І кож ны год аба рон цы пры-

ро ды ста ра юц ца спы ніць не-

за кон ны ган даль, каб за ха-

ваць рэд кія рас лі ны, якія і ў 

ле се цві туць менш за ме сяц, 

а ў са рва ным вы гля дзе пра-

жы вуць не больш за два дні. 

Та му ве дай це, ка лі куп ля е це 

бу ке цік чыр ва на кніж ні каў — 

пад трым лі ва е це зні шчэн не 

пры ро ды.

Вя до ма, вы рас ціць пер ша цве ты 

мож на і до ма, але ганд ля ры вы бі-

ра юць больш прос ты шлях — узяць 

іх з ле су. Па сло вах за гад чы ка 

сек та ра ка даст ру рас лін на га 

све ту Ін сты ту та экс пе ры мен-

таль най ба та ні кі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Але га 

МАС ЛОЎ СКА ГА, толь кі 5 % з усіх 

ву ліч ных ганд ля роў ма юць не аб-

ход ныя да ку мен ты для про да жу, 

ас тат нія з'яў ля юц ца не ле га ла мі. І 

са мы дзейс ны спо саб ба раць бы з 

імі — не па вы шаць по пыт на та кі 

та вар.

— Сён ня вы ку пі це бу ке цік, 

а заўт ра гэ ты ганд ляр вы не се з 

ле су яшчэ больш кве так, а по бач 

з'я вяц ца та кія ж не ле га лы. Не сак-

рэт, што ка лі ёсць по пыт — ёсць і 

пра па но ва, — ад зна чыў Алег Мас-

лоў скі. — Вось ва Укра і не, на прык-

лад, ты мі, хто ганд люе чыр ва на-

кніж ні ка мі, зай ма юц ца гра мад скія 

ар га ні за цыі: штра фы яны, вя до ма, 

не вы піс ва юць, а вось пры са ро міць 

мо гуць. Лі чу, што і ў нас трэ ба пра-

во дзіць пра фі лак тыч ныя раз мо вы, 

а не толь кі штра фа ваць. Па коль кі 

на ўсіх ін спек та раў не хо піць.

У Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі 

ўклю ча ны па куль толь кі дзе сяць 

ві даў пер ша цве таў: раў на плод-

нік пы люш ні ка вы, сон рас чы не ны 

(сон-тра ва), сон лу га вы, чу бат ка 

пус тая, чу бат ка пра меж ка вая, 

фі ял ка баг на вая, ме ду ні ца вуз-

ка ліс тая, ме ду ні ца мя кень кая, 

гу сі ная цы бу ля па кры ва льца вая і 

ча рам ша. Акра мя гэ та га, ёсць ві-

ды са Спі са рас лін і гры боў, якія 

ма юць па трэ бу ў пра фі лак тыч най 

ахо ве, бо пры ма са вым зні шчэн ні і 

яны мо гуць па поў ніць шэ ра гі чыр-

ва на кніж ні каў. Са мыя вя до мыя з 

іх: пра лес ка вы са ка род ная, пер-

ша цвет вы со кі, воўч нік звы чай ны, 

бе ла ка пыт нік гіб рыд ны, пад снеж-

нік бе ла снеж ны.

— Пер ша цве ты вель мі ўраз-

лі выя рас лі ны, па коль кі яны рас-

цві та юць пер шыя і жы вуць уся го 

два-тры тыд ні. За гэ ты ка рот кі 

пе ры яд ім па трэб на па спець на-

за па сіць на сен не на на ступ ны год, па куль не за глу шыць тра ва. А ма-

са вы збор пер ша цве таў пад ры вае 

коль касць іх па пу ля цый і здоль-

насць да ве ге та цыі. Яны не па спя-

ва юць раз мно жыц ца, — пад крэс ліў 

спе цы я ліст. — Та му не трэ ба ўво-

гу ле ча паць пер ша цве ты. Ёсць жа 

шмат са до вых кве так, а пер ша цве-

та мі лю буй це ся ў пры ро дзе!

За раз ву чо ныя імк нуц ца за ха-

ваць вяс но выя рас лі ны на тых тэ-

ры то ры ях, дзе яны амаль знік лі. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца буй ных 

га ра доў — асноў ных мес цаў ганд-

лю. Для та го каб вы свет ліць, якія 

аб' ек ты трэ ба ўзяць пад ахо ву ў 

пер шую чар гу, на ву ко вы су пра-

цоў нік Ін сты ту та экс пе ры мен-

таль най ба та ні кі НАН Бе ла ру сі 

Анас та сія ЛЯЎ КО ВІЧ на ву чы ла ся 

«прад каз ваць» лёс пер ша цве таў. 

Пры да па мо зе ма тэ ма тыч ных раз-

лі каў яна мо жа вы лі чыць, коль кі 

рас лін за ста ло ся на той ці ін шай 

тэ ры то рыі, а так са ма якія з іх зна-

хо дзяц ца ў кры тыч ным ста не.

* * *
Мінп ры ро ды па пя рэдж вае, што 

ў ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь «Аб рас лін ным све це», 

за ба ра ня юц ца са ма воль ныя кан-

фіс ка цыі і пе ра сад кі дзі ка рос лых 

рас лін, якія ад но сяц ца да ві даў, 

уклю ча ных у Чыр во ную кні гу, з 

ася род дзя іх рос ту, іх не за кон-

ны аба рот, а так са ма вы да лен не 

і ўчы нен не ін шых дзе ян няў, якія 

мо гуць пры вес ці да іх гі бе лі, ска-

ра чэн ня коль кас ці або па ру шэн ня 

ася род дзя іх рос ту.

За па ру шэн не гэ тых па тра-

ба ван няў ві на ва тыя асо бы пры-

цяг ва юц ца да ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці ў ад па вед нас ці з ар-

ты ку лам 15.8 Ко дэк са аб ад мі-

ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і 

ка ра юц ца штраф ны мі санк цы я мі ў 

па ме ры ад двац ца ці да пя ці дзе ся ці 

ба за вых ве лі чынь.

Ка ця ры на КІРЭЕВА 



Бра ты мен шыяБра ты мен шыя  

У све це рас лінУ све це рас лін  

Не куп ляй це пер ша цве ты!Не куп ляй це пер ша цве ты!
Не вя лі кі бу ке цік — 
знач ны «ўнё сак» 

у зні шчэн не пры ро ды

«Яны прос та дзі кія «Яны прос та дзі кія 
па пры ро дзе!»па пры ро дзе!»
ЧА МУ ЯНО ТУ НЕ МЕС ЦА Ў КАН ТАКТ НЫМ ЗАА ПАР КУ

Доб рая на ві на: Мінп ры ро ды вы сту пі ла з пра па но-

вай за ба ра ніць вы ка ры стан не дзі кіх жы вёл у кан-

такт ных і пе ра со вач ных заа пар ках. За ба ро ну пла-

ну юць уклю чыць у пра ект За ко на «Аб абы хо джан ні 

з жы вё ла мі», які ўжо даў но аб мяр коў ва ец ца. Ча му 

яе не ўня суць ва ўжо іс нае пры ро да ахоў нае за ка-

на даў ства, і што бу дзе з яно та мі, мядз ве дзя мі і іх 

дзі кі мі са бра та мі пас ля пры няц ця да ку мен та — на 

гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад ка за ла кан суль тант ад дзе-

ла бія ла гіч най і ланд шафт най раз на стай нас ці Мі ніс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Тац ця на ЖА ЛЯЗ НО ВА.
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