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«Шу ка ем ад на дум цаў ся род не абы яка вых»«Шу ка ем ад на дум цаў ся род не абы яка вых»
З кім у Ма гі лё ве ўзгад ня юць вы сеч ку дрэў і на вош та ў го ра дзе за глыб ле ныя кан тэй не ры для смец ця

За каз ні кі «Спо раў скі» і «Зва нец» — амаль адзі ныя 

ў Бе ла ру сі мес цы, дзе за ха ва ла ся боль шая част ка 

су свет най па пу ля цыі са май рэд кай у Еў ро пе пеў чай 

птуш кі — вярт ля вай ча ро таў кі. Яшчэ два дзе ся ці год дзі 

та му яна су стра ка ла ся не менш чым у 20 кра і нах, а ця-

пер яе коль касць ска ра ці ла ся аж но на 95 %. Асноў ная 

пры чы на та кіх змен — за рас тан не ні зін ных ба лот і па-
плаў ных лу гоў рас лін нас цю, упэў не ны спе цы я ліс ты.

Ка лісь ці ба ло ты вель мі ак тыў на вы ка рыс тоў ва лі ся мяс цо-
вы мі жы ха ра мі: яны па сві лі там ска ці ну, на рых тоў ва лі се на. 
Да па ма га лі па зба віц ца ад «ліш няй» рас лін нас ці і дзі кія жы-
вё лы: ла сі, ка зу лі, але ні і г.д. Ад нак з ця гам ча су як лю дзі, так 
і жы вё лы па кі ну лі ба ло ты, і апош нія па ча лі хут ка за рас таць. 
Па ско ры лі пра цэс яшчэ і бія ген ныя эле мен ты, якія сця ка юць 
сю ды з най блі жэй шых ва да ёмаў. У та кіх умо вах боль шая 
част ка рэд кіх пту шак, у тым лі ку і вярт ля вая ча ро таў ка, 
жыць не мо гуць. Та му су пра цоў ні кі за каз ні каў «Спо раў скі» 
і «Зва нец» узя лі ся за вы ра шэн не праб ле мы.

Ак тыў ныя дзе ян ні па вы да лен ні рас лін нас ці рас па ча лі ся 
яшчэ пад час пра ек та «Клі ма-Іст», у рам ках яко га бы ла за-
куп ле на не аб ход ная тэх ні ка. Ад нак, па сло вах ды рэк та ра 
за каз ні ка «Спо раў скі» Ва дзі ма Пра та се ві ча, для ра бо ты 
ёсць не так шмат ча су, па куль не пач нец ца се зон гнез да-
ван ня — та му аб ста ля ван ня вель мі час та не ха пае.

— Каб за бяс пе чыць птуш кам кам форт нае іс на ван не, толь-
кі на тэ ры то рыі на ша га за каз ні ка не аб ход на ачыс ціць ка ля 2 
тыс. га, і дзесь ці 4,5 — у «Зван цы», — да даў спе цы я ліст.

Да па маг чы з гэ тым па ві нен пя ці га до вы пра ект «Устой-
лі вае кі ра ван не ляс ны мі і вод на-ба лот ны мі эка сіс тэ ма мі 
для да сяг нен ня шмат мэ та вых пе ра ваг» («Вет ландс»), які 
фі нан су ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным фон дам і рэа лі зоў-
ва ец ца Пра гра май раз віц ця ААН су мес на з Мі ніс тэр ствам 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Па 
сло вах ар га ні за та раў пра ек та, за куп ле ная тэх ні ка аба вяз ко-
ва бу дзе лёг кая і з ін шы мі якас ця мі, не аб ход ны мі для ра бо ты 
ме на ві та на ні зін ных ба ло тах.

Ад нак «Чым ка сіць?» — не адзі нае пы тан не для су пра цоў ні-
каў за каз ні каў, ёсць яшчэ і ін шае — «Ку ды дзець ско ша нае?».

— Штось ці мы вы ка рыс тоў ва ем на се на, штось ці — на 
пад сціл ку, ад нак гэ та не вя лі кая коль касць, боль шая част ка 
за ста ец ца. У нас з'я ві ла ся ідэя ра біць са ско ша на га бія гу мус 
пры да па мо зе ка лі фар ній ска га чар вя ка, і ўжо ёсць проб ная 
пля цоў ка. Спа дзя ём ся, што за ка зы на ўгна ен не бу дуць. Мы 
гля дзім на перс пек ты ву, а не так: пра ект скон чыў ся, зна-
чыць, і ра бо та так са ма, — па дзя ліў ся Ва дзім Пра та се віч.

Акра мя перс пек ты вы ў про да жы ар га ніч на га ўгна ен ня, 
ды рэк тар за каз ні ка «Спо раў скі» ба чыць яе ў яшчэ ад ным 
кі рун ку — ту рыс тыч ным. І для гэ та га ёсць пад ста ва: з кож-
ным го дам ах вот ных па гля дзець на пту шак ста но віц ца ўсё 
больш і больш. Асаб лі ва лю бяць ад па чы ваць у «Спо раў скім» 
еў ра пей скія ту рыс ты, але пры яз джа юць бёрд вот ча ры і з 
Аме ры кі, з Ка на ды, а ў Шат лан дыі, на прык лад, ужо ёсць 
на ват фан-клуб за каз ні ка.

— Па куль, на жаль, бе ла ру саў вель мі ма ла. У асноў ным 
гэ та ар ні то ла гі ці ін шыя спе цы я ліс ты су меж ных га лін. Праў-

да, апош нім ча сам за гляд ва юць да нас і га рад скія школь ні кі. 
Па трэ бен час, у Еў ро пе бёрд вот чынг так са ма не ад ра зу 
з'я віў ся, — пад крэс ліў спе цы я ліст. — Што да ты чыц ца за-
меж ных ту рыс таў, то ім аба вяз ко ва трэ ба да ваць га ран тыі. 
Ска жаш, што на 99 % яны ўба чаць птуш ку — дак лад на 
пры едуць, у ас тат ніх вы пад ках — ужо не факт.

У «Спо раў скім» мож на па гля дзець не толь кі на вярт ля-
вую ча ро таў ку — на гэ тай тэ ры то рыі жы ве ка ля 40 рэд кіх 
ві даў пту шак, на ся ко мых, рас лін. Ся род іх — вя лі кі ар лец, 
ду пель і г. д, Та му так важ на пад трым лі ваць гэ та ба ло та і 
ін шыя ана ла гіч ныя мес цы ў доб рым ста не.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА

— Ця пер вя дуц ца ра бо-

ты па фар мі ра ван ні но ва га 

пар ку ад па чын ку га ра джан 

Пад ні кол ле. А што ад бы ва-

ец ца ў Пя чэр скім ле са пар-

ку, які да ня даў ня га ча су 

быў адзі най тэ ры то ры яй у 

ме жах го ра да, пры зна ча-

най для баў лен ня воль на га 

ча су на пры ро дзе?

— Ра шэн нем Ма гі лёў-
ска га гар вы кан ка ма ў 2017 
го дзе зя мель ны ўчас так для 
аб слу гоў ван ня Пя чэр ска га 
ле са пар ку пе ра ве дзе ны з 
ка тэ го рыі зем ляў на се ле-
ных пунк таў у зем лі ляс но га 
фон ду. У су вя зі з ад сут нас-
цю не аб ход ных пра ва вых 
да ку мен таў ін спек цыя пры-
пы ні ла ра бо ты на тэ ры то рыі 
Пя чэр ска га ле са пар ку да 
за цвяр джэн ня ле са ўпа рад-
ка валь на га пра ек та. Ця пер 
КПУП «Ма гі лёў зе лян буд» 
рас пра ца ва ла гэ ты нар ма-
тыў ны да ку мент, які прай-
шоў дзяр жаў ную эка ла гіч-
ную экс пер ты зу. Згод на 
з пра ек там, пра вод зяц ца 
ачыст ка ад за хлам ле нас ці 
тэ ры то рыі ле са пар ку, вы-
ба рач ныя са ні тар ныя руб кі. 
Су цэль ныя са ні тар ныя руб кі 
па вод ле ма тэ ры я лаў ле са-
ўпа рад ка ван ня не пра ду гле-
джа ныя.

Сва і мі ру ка мі ін спек цыя 
мо жа да лё ка не ўсё, а вось 
пры цяг нуць да су пра цоў ніц-
тва спе цы я ліс таў, каб спра ва 

бы ла па стаў ле на на пра фе-
сій ныя рэй кі, — гэ та ў на шых 
сі лах. Мы шу ка ем ад на дум-
цаў ся род не абы яка вых, тых, 
хто лю біць свой го рад.

Так, па па тра ба ван ні ін-
спек цыі «Ма гі лёў зе лян буд», 
уста но ва якая аб слу гоў вае 
Пя чэр скі ле са парк, за пра сі-
ла спе цы я ліс таў Ін сты ту та 
экс пе ры мен таль най ба та ні-
кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча НАН 
Бе ла ру сі, каб яны аб сле да-
ва лі ле са парк. Вы свет лі ла-
ся, што дрэ вы па ку ту юць 
на ка ра е да. Гэ та по шасць, 
як вя до ма, рас паў сю дзі ла ся 
па ўсёй Еў ро пе. Хво рыя дрэ-
вы пад ля га юць вы ба рач най 
са ні тар най вы сеч цы, і ка лі яе 
не пра вес ці, то вель мі хут-
ка ў пар ку не за ста нец ца 
зда ро вых дрэў — вось гэ та 
мы тлу ма чы лі на сель ніц-
тву. На ву коў цы з Ін сты ту та 
экс пе ры мен таль най ба та ні-
кі вы яві лі ў пар ку не каль кі 
чыр ва на кніж ні каў. Уво сень 
рых ту ец ца яшчэ ад но аб сле-
да ван не. Зноў жа ак ты віс-
ты пра па ну юць увесь парк 
пры няць пад ахо ву, але на-
коль кі гэ та ра цы я наль на для 
мес ца ма са ва га ад па чын ку 
га ра джан? На мой по гляд, 
ста тус асаб лі ва ахоў най 
пры род най тэ ры то рыі не аб-
ход ны для асоб ных участ каў 
пар ку. Пы тан не аб пры сва-
ен ні ста ту су ААПТ бу дзе раз-
гля дац ца пас ля пра вя дзен ня 

на ву коў ца мі аб сле да ван ня. 
Ця пер у шта це «Ма гі лёў зе-
лян бу да» ўве дзе на па са да 
спе цы я ліс та па ле са ўпа рад-
ка ван ні.

— Вы сеч ка дрэў ажыц-

цяў ля ец ца не толь кі ў пар-
ку. І ня рэд ка гэ та пры яры-
тэт ная тэ ма мяс цо вых ак-
ты віс таў. Ці атрым лі ва ец ца 
зна хо дзіць з імі агуль ную 
мо ву?

— На жаль, пры бу даў-
ніц тве тых ці ін шых аб' ек-
таў да во дзіц ца ах вя ра ваць 
дрэ ва мі. Мы пра па ну ем за-
бу доў шчы ку пра вес ці кам-
пен са цый ныя па сад кі дрэў, 
а не вы пла ту за зне се ныя. 
Усё прос та: знес лі тры дрэ-
вы — па са дзі лі дзе вяць, ад-
ра зу за ўваж ны.

Ін спек цыя ак тыў на су-
пра цоў ні чае з гра мад скас-
цю, якой не абы яка ва, у якім 
ася род дзі мы жы вём. На-
прык лад, у го ра дзе ство ра-
на іні цы я тыў ная гра мад ская 
гру па «Вы ра ту ем Пя чэр скі 
ле са парк». Мы ста ра ем ся 
зна хо дзіць уза е ма па ра зу-
мен не. Так, пас ля пра ве-
дзе ных кан суль та цый прад-
стаў ні кі іні цы я тыў най гру пы 
вы ка за лі мер ка ван не, што 
пра вя дзен не ра бот па вы-
да лен ні су ха стой ных, за-

ра жа ных шкод ні ка мі дрэў і 
кус тоў не аб ход на. Між тым 
пры ачыст цы ўчаст каў ле су 
ад за хлам ле нас ці маг чы ма 
па шко джан не жы во га над-
гле ба ва га по кры ва, што, у 
сваю чар гу, мо жа пры вес ці 
да зні шчэн ня мес цаў рос ту 
рас лін, уклю ча ных у Чыр-
во ную кні гу Бе ла ру сі. Па 
вы ні ках су мес на га аб сле да-
ван ня пры ня та ра шэн не не 
пра во дзіць у мер ка ва ных 
мес цах рос ту чыр ва на кніж-
ні каў ра бо ты па ачыст цы ле-
су ад за хлам ле нас ці да та го 
ча су, па куль на ву коў цы не 
пра вя дуць ацэн ку Пя чэр-
ска га ле са пар ку ў якас ці па-
тэн цый най ААПТ. А па куль 
су хая і хво рая рас лін насць 

вы да ля ец ца не па срэд на ў 
мес цах ма са ва га на вед ван-
ня на сель ніц твам (уз доўж 
пра гу лач ных да рог, сце жак, 
по бач з бу дын ка мі і г. д.).

— За глыб ле ныя кан тэй-

не ры для смец ця даў но не 

на він ка ў Еў ро пе. Рас ка-

жы це, Ігар Ва сіль е віч, як 

яны з'я ві лі ся ў ва шым го-

ра дзе?

— Па ўсёй кра і не за-
вар ва юць смец цеп ра во ды 
ў шмат па вяр хо вых да мах. 
Гэ та пра віль на, але ўзні кае 
пы тан не: а ку ды па дзець ад-
хо ды? Вя до ма ж, па пра ек це 
два ро вых тэ ры то рый у ста-
рым жы лым шмат па вяр хо-
вым фон дзе кан тэй нер ныя 
пля цоў кі не пра ду гле джа ны. 
Ра зам з Апе ра та рам дру гас-
ных ма тэ ры яль ных рэ сур-
саў вы ра шы лі вы ка рыс таць 
во пыт кра ін Еў ро пы і ўжо 
ўста ля ва лі ў го ра дзе 85 за-
глыб ле ных у грунт смец це-
вых кан тэй не раў для збо ру 
цвёр дых ка му наль ных ад хо-
даў і ДМР.

Асноў ны прын цып гэ та-
га ме та ду — вер ты каль нае 
раз мя шчэн не кан тэй не ра, 
які на 2/3 зна хо дзіц ца пад 
зям лёй, а на па верх ні за-
ста юц ца толь кі кам пакт ныя 
і пры го жыя смец цеп ры ём ні-
кі. Асноў ныя пе ра ва гі гэ тай 

тэх на ло гіі — на за па шван не 
і ча со вае за хоў ван не ад хо-
даў — бяс спрэч ныя. Так, за-
глыб ле ны кан тэй нер аб' ёмам 
5 м3 роў ны па ёміс тас ці 7 
ме та ліч ным кан тэй не рам і 5 
еў ра кан тэй не рам. Пад улас-
най ва гой смец це пра су ец ца 
і да мо ман ту вы ва зу зай мае 
аб' ём мен шы, чым звы чай на. 
Гер ме тыч насць кан тэй не раў 
пра ду хі ляе за брудж ван не 
на ва коль на га ася род дзя, не 
пра пус кае не пры ем ныя па хі, а 
па ні жа ная тэм пе ра ту ра грун-
ту на глы бі ні пе ра шка джае 
рас паў сюдж ван ню бак тэ рый. 
Спе цы яль нае веч ка пра ду хі-
ляе до ступ ба дзяж ных жы вёл 
і пту шак. Кан струк цыя кан-
тэй не раў за бяс печ вае чыс ці-
ню на пля цоў цы: смец це пры 
вы груз цы не рас сы па ец ца і 
не раз ля та ец ца. Апа раж нен-
не кан тэй не раў ад бы ва ец ца 
пры да па мо зе смец ця во заў, 
за бяс пе ча ных кра на ва-ма ні-
пу ля тар най уста ноў кай, пры 
гэ тым сам смец ця воз мо жа 
не пад' яз джаць да мес ца вы-
груз кі ўшчыль ную.

Жы ха ры ста ноў ча аца ні-
лі та кія кан тэй не ры. Ця пер 
за глыб ле ныя кан тэй не ры 
ўста лёў ва юц ца ка ля кож най 
но ва бу доў лі. Экс пе ры мент 
атры маў ся, і да кан ца го да 
ў го ра дзе з'я віц ца яшчэ 60 
та кіх кан тэй не раў.

Так са ма ха чу ад зна чыць, 
што ў го ра дзе 80 га раж ных 
ка а пе ра ты ваў, якія на 100 % 
ахоп ле ны да мо ва мі на вы-
ваз ЦКА. І ў цэ лым мы кант-
ра лю ем вы ка нан не пры ро-
да ахоў на га за ка на даў ства 
на та кіх тэ ры то ры ях. Ад ным 
сло вам, ро бім усё маг чы-
мае, каб па вя лі чыць бы та-
вую куль ту ру на сель ніц тва і 
пе ра ка наць лю дзей бе раг чы 
пры ро ду.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

Ра монт ха так для вярт ля вай ча ро таў кі
Як пра ект «Вет ландс» да па ма гае за ха ваць рэд кіх пту шак

Ма гі лёў — го рад пры го жы, на ват, мож на ска заць, 

свя точ ны. За се зон тут вы са дзі лі паў та ра 

міль ё на штук кве так! Тра ды цый ная для на шай 

кра і ны чыс ці ня на ву лі цах і доб ра ўпа рад ка ван не 

пар каў — усё гэ та пра ца мно гіх га рад скіх струк тур. 

А Ма гі лёў ская га рад ская ін спек цыя пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя ня рэд ка 

вы сту пае ар га ні за та рам і ка ар ды на та рам пра ек таў, 

на кі ра ва ных на ства рэн не кам форт на га ася род дзя 

ў го ра дзе. Пра су пра цоў ніц тва з га рад скі мі 

служ ба мі і ак ты віс та мі-эко ла га мі рас па вёў 

на мес нік на чаль ні ка Ма гі лёў скай ін спек цыі 

Ігар БА РОДЗЬ КА.


