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Б
алоты для нашага 
народа –  асаблівы 
прыродны комплекс. 
Ут в а р ы л і с я  я н ы 
на беларускіх зем
лях 6–8 тыс. год таму 

і спрадвеку давалі нашым прод
кам недасягальны для ворага пры
тулак, адорвалі карыснымі пра
дуктамі харчавання, кармамі для 
хатняй жывёлы і выкоўвалі сама
бытны характар людзей з балот, 
адлюстраваны, у прыватнасці, 
у эпічным рамане Івана Мележа 
«Людзі на балоце». У наш час бела
рускія балоты таксама адыгрыва
юць вельмі важную ролю, прычым 
не толькі ў жыцці нашай краіны… 
І людзей на балоце зараз хапае. 
Праўда, сёння гэта не толькі тутэй
шыя: да жыхароў навакольных 
вёсак, што традыцыйна навед
ваюцца туды ў грыбы і ягады, 
далучыліся экатурысты, у тым ліку 
замежныя, гаспадарнікі і прадпры
мальнікі, у пошуку перспектыў
ных ідэй, а галоўнае, навукоўцы 
самых розных галін ведаў. Гісторыкі 

знаходзяць там рэшткі старажыт
ных паселішчаў, што добра заха
валіся ў тоўшчы торфу. Арнітолагі 
назіраюць за рэдкімі відамі пту
шак і спрыяюць павелічэнню іх 
папуляцыі. А супрацоўнікі лаба
раторыі геабатанікі і картаграфіі 
расліннасці Інстытута эксперымен
тальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча 
НАН Беларусі вывучаюць жыццё 
балот у комплексе падчас штога
довых летніх экспедыцый і ствара
юць карты беларускіх балот, на якiх 
з кожным годам застаецца ўсё менш 
белых плям.

Сёння ў Беларусі ў прыродным 
ці блізкім да прыроднага стане за
хавалася 863 тыс. га балот (29,3% 
ад іх першапачатковай плошчы), 
630 тыс. га з якіх знаходзяцца 
ў межах асаблiва ахоўных пры
родных тэрыторый. Каля 313 тыс. 
га адпавядаюць крытэрыям ты
повых і рэдкіх біятопаў і маюць 
патрэбу ва ўстанаўленні рэжыму 
спецыяльнай аховы. Міжнарод
ны статус аховы маюць 314 тыс. 
га балот.

СТАРАЖЫТНАЯ  
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– Што да міжнароднай ціка-
васці да нашых балот, дык за-
раз у свеце стала модным шу-
каць і падтрымліваць ранімыя 
экасістэмы, –  лічыць намеснік 
дырэктара Інстытута экспе-
рыментальнай батанікі НАН 
Беларусі кандыдат біялагічных 
навук Дзмітрый Грумо. –  Аса-
бліва калі за мінімум сродкаў 
дасягаецца вялікі эфект па за-
хаваннi біялагічнай разнастай-
насці, як у выпадку з беларускімі 
балотамі. Але гэта не адзіная 
карысць ад іх. Галоўнае, што 
вялікія балоты краіны садзей-
нічаюць падтрымцы адпавед-
нага рэгіянальнага гідралагіч-
нага рэжыму для ўстойліва-
га функцыянавання прырод-
ных экасістэм. Акрамя таго, 
яны адфільтроўваюць і наза-
пашваюць прэсную ваду. Больш 
за 7 млрд м3, між іншым. Гэта 
дазваляе ў тым ліку «падсілкоў-
ваць» рэкі і азёры. Неяк мы зай-
маліся праектам па захаванні 

пятага па велічыні ў Еўропе ба-
лота Ельня, што на Віцебшчыне. 
У выніку меліярацыі яно моцна 
гарэла. Для фінансавання пра-
екта знайшлі інвестара –  кам-
панію па вытворчасці кока-колы, 
якая папярэдне пацікавілася эка-
намічным эфектам ад укладан-
няў. Мы падлічылі, што 100 тыс. 
дол., якія патрабаваліся для 

будаўніцтва дамбы, выратуюць 
балота з запасам адфільтрава-
най вады аб’ёмам 70% ад аб’ё-
му возера Нарач, што ўразіла 
інвестара значна больш, чым 
нейкая міфічная біялагічная 
разнастайнасць.

Наогул Беларусь знаходзiц
ца ва ўнікальнай сітуацыі, калі 

Расянка – драпежнiк свету раслiн
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ў суседніх краінах, асабліва ў Заход
няй Еўропе, балоты знішчаны, і гэ
тыя каштоўныя прыродныя сістэ
мы можна знайсці толькі ў нас. За
хаваліся яны і ў Расіі, але туды скла
даней трапіць. У выніку наша краіна 
мае такую адметную візітную картку.

Яшчэ адна каштоўная функ
цыя беларускіх балот –  газарэгу
лятарная. Дастаткова адзначыць, 
што балоты, якія захаваліся 
ў прыродным стане, штогод вы
водзяць з атмасферы каля 900 тыс. 
тон дыаксіду вугляроду і выдзяля
юць у яе 630 тыс. тон кіслароду, 
што дазваляе па праву называць 

гэтыя прыродныя комплексы лёг
кімі Еўропы. Але і гэта не апош
няя стваральная функцыя бела
рускіх балот.

Цяжкадаступныя для пранік
нення прыродныя сістэмы, яны 
сталі надзейным месцам пражы
вання рэдкіх відаў дзікіх жывёл, 
птушак і раслін, што знаходзяцца 
пад пагрозай знікнення.

На балотах Беларусі захава
лася каля 40% сусветнай папуля
цыі вяртлявай камышоўкі, 10% 
вялікага падорліка, 3% дупеля –  
відаў, што знаходзяцца пад па
грозай глабальнага знішчэння. 

Акрамя таго, там маюцца знач
ныя біялагічныя рэсурсы журавін, 
лекавых раслін, паляўнічых відаў 
дзікай жывёлы.

Багатая прыродная разнастай
насць, сканцэнтраваная ў такой 
экзатычнай экасістэме, як бало
та, не магла не прыцягнуць ува
гу турыстаў, у тым ліку замежных. 
Дарэчы, экскурсіі на тое ж балота 
Ельня распісаны на год наперад.

– Развіццё на балотах экату-
рызму стварыла новыя магчы-
масці для мясцовых жыхароў, –  
дзеліцца назіраннямі Дзмітрый 
Грумо. –  Калі старэйшае пакален-
не мае дадатковы заробак ад збору 
і рэалізацыі дароў прыроды, у пер-
шую чаргу журавін, дык маладзей-
шыя ствараюць аграсядзібы для 
прыёму турыстаў або атрым-
ліваюць сертыфікат гіда і водзяць 
экскурсіі па самых маляўнічых 
балотных кутках, балазе дзяку-
ючы ўкладанням замежных інве-
стараў па балотах пракладзены 
экасцежкі.

– Дарэчы, калі гуляеш па балоце 
з дасведчаным правадніком, ніякія 
сцежкі не патрэбны, –  далучаец-
ца да размовы старшы навуковы 
супрацоўнік лабараторыі канды-
дат біялагічных навук Наталля 
Зелянкевіч. –  Для нас, напрыклад, 
балотная расліннасць нібыта да-
рожная разметка для вадзіцеля: 
адразу папярэдзіць, куды не варта 
крочыць. Акрамя замежных ту-
рыстаў, між іншым, нашымі ба-
лотамі цікавяцца і тамтэйшыя 
арнітолагі, аматары бёрдвочынгу. 
У прыватнасці, заваяваў папуляр-
насць Жураўлiны фэст, што ўжо 
традыцыйна праходзіць у верас-
ні ў Міёрах. Там звычайна такое 
прадстаўніцтва замежных амба-
сад назіраецца, якое больш нідзе 
на нашай перыферыі не ўбачыш.

Карта балот Беларусi

Плошча балот, га

Парушанасць і патэнцыял узгарання тарфяных балот

выпрацаваныя або моцна асушаныя для разнастайнага выкарыстання тарфяныя балоты

часткова асушаныя тарфяныя балоты з захаванымi прыроднымі ўчасткамі

прыродныя тарфяныя балоты
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МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

«Чырвонакніжнікі», якія абралі 
беларускія балоты сваім домам, 
прыцягнулі ўвагу і еўрапейскіх 
навукоўцаў. У прыватнасці, ар
нітолагі Акадэміі навук атрымалі 
грант Еўрасаюза для аднаўлення 
папуляцыі вяртлявай камышоўкі, 
якая знаходзіцца на мяжы знікнен
ня. Між іншым, гэта пакуль адзі
ны выпадак, калі грошы Еўрасаюза 
выдзелілі не яго члену. Мэта пра
екта ў тым, каб перасяліць некато
рых асобін з беларускага заказніка 
«Званец», дзе знаходзіцца буйней
шая ў свеце папуляцыя гэтай рэд
кай птушкі, на літоўскае балота. Гэ
та не так проста. Калі перамясціць 
на новае месца дарослых, яны ўсё 
роўна вернуцца на роднае балота, 
бо спрацуе генетычная памяць. Та
му птушанят, што толькі вылупілі
ся, адбіралі ў бацькоў, кармілі ўруч
ную, пазней, ужо пасталелых, пе
равозілі ў Літву і выпускалі на ба
лоце. І зараз ажно дзевяць самцоў 
вярнуліся ўжо на новае месца, што 
дазваляе гаварыць пра аднаўленне 
гэтай папуляцыі ў Літве.

І ўсё ж самай прыцягальнай 
каштоўнасцю балот ва ўсе ча
сы быў торф, які назапашваўся 
ў іх нетрах на працягу тысяча
годдзяў і традыцыйна выкары
стоўваўся ў якасці паліва і ўгнаен
ня. Таму гісторыя меліярацыі ба
лот з мэтай яго здабычы налічвае 

некалькі стагоддзяў. Аднак шы
рокамаштабнае іх асушэнне бы
ло праведзена ў Беларусі ў асноў
ным у 1960–80я гг. Да 90х ра
боты па меліярацыі зямель былі 
згорнуты. У тым ліку і зза шкоды 
ад яе, якая да таго часу стала ўжо 
відавочнай.

– Тут пытанне дыскусійнае, –  
лічыць Дзмітрый Грумо. –  Біёла-
гі будуць гаварыць пра безумоўную 
шкоду меліярацыі, бо яна карэн-
ным чынам і не ў лепшы бок пе-
ратварыла прыроднае асяроддзе 
рэгіёна. Эканамісты і гаспадар-
нікі звернуць увагу на тое, што 
менавіта дзякуючы асушэнню ба-
лот Палессе здолела зрабіць эка-
намічны рывок.

– Меліярацыя вiдавочна па-
лепшыла ўмовы жыцця мясцовых 
жыхароў, бо даўней яны сяліліся 
на астравах паміж балот, паку-
тавалі ад спецыфічных захворван-
няў, уласцівых пераўвільготненым 

мясцовасцям, у госці да родзічаў 
ездзілі на лодках, не кажучы ўжо 
пра адсутнасць апошніх дасяг-
ненняў цывілізацыі, –  далучаецца 
да тэмы Наталля Зелянкевіч. –  
Галоўная праблема ў тым, што 
часцяком да асушэння балот па-
дыходзілі, так бы мовіць, агулам, 
без вывучэння канкрэтнай сіту-
ацыі на месцы, іншымі словамі, 
меліяравалі нерацыянальна, калі 
эканамічнага эфекту ўсяго нічо-
га, а балота пашкоджана.

– Так што, як біёлаг, я не з’яўля-
юся прыхільнікам меліярацыі, –  
падсумоўвае Дзмітрый Грумо. –  
Скажам так: балоты ў свой час 
дапамаглі нам, а цяпер мы павін-
ны дапамагчы балотам.

Такім чынам, сёння стаіць за
дача падтрымліваць існуючыя ба
лоты, а асушаныя, што ўжо вый
шлі з сельскагаспадарчага зваро
ту, аднаўляць і вяртаць у прырод
нае асяроддзе. Да таго ж нарэшце 

Колькасць відаў, унесеных у Чырвоную кнігу Беларусі 2015 г.

Від 
Усяго відаў, унесеных  

у Чырвоную кнігу Беларусі (2015)
Жывуць на балотах %

Птушкі 72 23 32

Насякомыя 70 21 30

Вышэйшыя сасудзістыя 
расліны

173 53 31

Iмхі 27 9 33

Уліковая пляцоўка на Прыпяцкіх балотахТорфараспрацоўка

81 |  №7 (197)  |  Июль 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



дасягнуты кансэнсус паміж пры
родаахоўнымі і гаспадарчымі ін
тарэсамі, балазе, аграрная вытвор
часць зараз развіваецца інтэнсіўна, 
што дазваляе не пашыраць плош
чу зямельных абшараў.

– Ды і менталітэт людзей 
змяніўся: «зялёныя тэндэнцыі» 
праніклі ў свядомасць абывацеляў, –  
лічыць Дзмітрый Грумо. –  Сёння 

наконт любога ператварэння ба-
лот, вырубкі лесу ўзнімаецца гра-
мадскасць. У прыватнасці, мы 
на працягу месяца назіралі за ды-
скусіяй у прэсе, калі ішло будаўні-
цтва дарогі праз Альманскія бало-
ты. І я лічу, што гэта нармальна, 
дыялог павінен быць у грамадстве, 
каб рашэнні прымаліся не толькі 
на карысць гаспадарнікам. Да ба-
лот трэба ставіцца з павагай, 

бо гісторыя нашай краіны так ці 
інакш звязана з імі. Нават калі 
мы не любім іх, на нашай мен-
тальнасці яны адбіліся. Жыццё 
нашых продкаў сярод балот, у не-
каторай ізаляванасці, выхавала 
назіральнасць і павагу ў адносінах 
да прыроды; пастаянны непакой 
ад загадкавага і небяспечнага су-
седства выпрацаваў насцярожа-
насць перад невядомым; нашыя 
славутыя нетаропкасць і памяр-
коўнасць таксама адтуль –  на ба-
лоце небяспечна спяшацца.

На шчасце, з 90х гадоў у краі
не змянілася парадыгма адносін 
да балот з чыста спажывецкай 
да апякунскай і партнёрскай. Так, 
задача лабараторыі геабатанікі 
і картаграфіі расліннасці Інсты
тута эксперыментальнай батанікі 
НАН Беларусі, у прыватнасці, –  
спрыяць захаванню балот: раз
ведваць на прадмет наяўнасці 
ўнікальных аб’ектаў, дакумен
тальна абгрунтоўваць мэтазгод
насць і ствараць асаблiва ахоўныя 
тэрыторыі, у тым ліку на міжна
родным узроўні, так званыя Рам
сарскія ўгоддзi.

А што да нашай галоўнай 
балотнай каштоўнасці, торфу, 
маштаб яго здабычы значна па
меншыўся. Яго выкарыстанне 
ў якасці паліва ўжо не так акту
альна, хаця ў пасляваенны час ён 
выручыў людзей. Сёння, напры
клад, у трэндзе вытворчасць з тор
фу грунтоў –  прадуктаў з мініму
мам выняцця зыходнага матэры
ялу, але з высокім дабаўленым 
коштам.

Трэба асоба адзначыць, што за
раз рыхтуецца Закон аб балотах. 
Ён стане сапраўдным прарывам 
для прыродаахоўнікаў, якія змо
гуць яшчэ больш дзейсна дапама
гаць балотам.

Карта Рамсарскіх угоддзяў Беларусi

Кацярына АГЕЕВА

Рамсарскія ўгоддзі:

1007. Біялагічны заказнік «Спораўскі»

1090. Рэспубліканскі ландшафтны  
заказнік «Сярэдняя Прыпяць»

1091. Заказнік «Альманскія балоты»

1216. Котра

1217. Асвейскі

1218. Ельня

1219. Званец

1611. Прастыр

1927. Бярэзінскі біясферны запаведнік

2138. Астравы Дулебы–Заазер'е

2139. Морачна

2140. Стары Жадзен

2141. Выганашчанскае

2195. Выдрыца

2196. Казьянскі

2197. Прыпяцкі

2244. Пойма ракі Днепр

2250. Сервеч

2251. Вілейты

2252. Прыбужскае Палессе

2261. Дражбітка-Свіна

2262. Пойма ракі Іпуць

2263. Балота Дзікае

2266. Галубіцкая пушча

2267. Падвялікі Мох

2268. Свіслачска-Бярэзінскі
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Б
усел пасябраваў  з на  -
шымі продка мі ў ста-
ражытныя часы, калі 
заўважыў, што яму 
лягчэй пракарміцца 
на абшарах паблізу 

чалавечага жылля, таму і сяліцца 
стаў побач. Чалавеку гэта спада-
балася: руплівыя буслы знішчалі 
на яго зямлі шкоднікаў. З таго часу 
яны так і жылі непадалёк: чалавек 
і бусел. Прыгожая добразычлівая 
птушка стала ўпадабанай гераіняй 
фальклору. Ёсць нават меркаванне, 
што яе густоўнае аблічча натхніла 
ў свой час стваральнікаў белару-
скага арнаменту, якія выкарысталі 
менавіта спалучэнне белага, чор-
нага і чырвонага колераў.

Аднак у апошнія стагоддзі бе-
лакрыламу кампаньёну ўсё цяжэй 
стала прыстасоўвацца да ладу 
і рытму жыцця свайго даўняга 
суседа. Буйны рост прамысло-
васці, інтэнсіфікацыя сельскай 

БЕЛАКРЫЛЫ КАМПАНЬЁН  
І СУЧАСНЫЯ ВЫКЛІКІ  

ПРЫРОДЗЕ   
МАЛАЯ  

РАДЗІМА  
Ў СІМВАЛАХ
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гаспадаркі, урбанізацыя, іншымі 
словамі, тэхнагенныя ўздзеян-
ні, унеслі значныя, часцей нега-
тыўныя карэктывы ў традыцый-
ны парадак жыцця гэтай птушкі. 
Дастаткова сказаць, што ў Заход-
няй Еўропе, напрыклад, ізалява-
ныя папуляцыі белага бусла на-
працягу многіх гадоў скарачалі-
ся і ў другой палове ХХ стагод-
дзя знаходзіліся на мяжы поўнага 
знікнення. У нулявых сітуацыя 
значна выправілася, але ў апош-
нія некалькі гадоў з-за кліматыч-
ных змен і няспыннага пагаршэн-
ня натуральных месцапражыван-
няў колькасць буслоў зноў пачала 
памяншацца.

Наогул, у свеце іх налічваец-
ца больш за 250 тысяч пар, пры-
кладна кожная дзясятая з якіх 
выводзіць птушанят у Беларусі. 
Па колькасці гняздуючых буслоў 
наша краіна ўступае толькі Іспаніі, 
Украіне і Польшчы, плошча якіх 
значна большая. Аднак тэндэн-
цыі, што фатальна адбіліся калісь-
ці на заходнееўрапейскай папу-
ляцыі, непазбежна развіваюц-
ца і ў нас. Працэс гэты неабход-
на адсочваць і кантраляваць, каб 
своечасова дапамагчы свайму ста-
радаўняму сябру прыстасавацца 
да новай, больш агрэсіўнай для 

яго рэчаіснасці. Вывучэннем ста-
ну і праблем папуляцыі белых бу-
слоў у Беларусі займаецца лабара-
торыя арніталогіі Навукова-прак-
тычнага цэнтра па біярэсурсах 
НАН Беларусі.

– Умовы пражывання белага бу-
сла на розных участках гнездавога 
арэала, у тым ліку і на тэрыторыі 
нашай краіны, істотна адрозніва-
юцца, –  гаворыць загадчыца лаба-
раторыi кандыдат біялагічных 
навук Ірына Самусенка. –  Паста-
яннае назіранне за колькасцю і по-
спехам размнажэння буслоў можа 
шмат расказаць пра стан нава-
кольнага асяроддзя і дазволіць апе-
ратыўна рэагаваць на негатыў-
ныя змены экалагічных абставін.

З гэтай мэтай з 1934 г. дзей-
нічае адна са старэйшых міжна-
родных праграм арніталагічна-
га маніторынгу –  Міжнародныя 
ўлікі колькасці белых буслоў, што 
арганізоўваюцца кожныя 10 гадоў. 
Наша краіна прымае ў іх удзел 
з канца 1950-х. Апошні раз гэта 
мерапрыемства прайшло ў 2014–
2015 гг. Паводле яго вынікаў су-
працоўнікамі лабараторыі бы-
ла зроблена карта, якая адлю-
строўвае рассяленне буслоў у ме-
жах краіны.

– Нераўнамернае размеркаванне 
буслоў на Беларусі растлумачыць 
проста, –  каменціруе Ірына Са-
мусенка. –  Больш за ўсё іх гняз-
дуецца на вільготных тэрыто-
рыях, напрыклад у далінах рэк, 
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асабліва –  у пойме Прыпяці, што 
раней разлівалася ўвесну на не-
калькі дзясяткаў кіламетраў. 
У прыватнасці, самая вялікая 
колькасць буслоў –  каля 800 гняз-
дуючых пар –  жыве ў Пінскім раёне. 
Але нават у прырэчных рэгіёнах 
сітуацыя змяняецца: у мясцінах 
на вялікай адлегласці ад гарадской 
цывілізацыі колькасць буслоў па-
ступова зніжаецца, бо маладзей-
шыя вяскоўцы паступова ад’яз-
джаюць, старыя дажываюць, та-
му зямля горш абрабляецца, менш 
становіцца хатняй жывёлы, сена-
косаў. Кармоў для бусла на былых 
поймавых сенажацях дагэтуль ха-
пае, але ў высокай траве яму цяж-
ка знайсці і злавіць здабычу. Вось 
і перасяляюцца белакрылыя птуш-
кі ў іншыя рэгіёны. І не яны адны. 

Беларусь заўсёды лічылася 
птушыным раем, бо тут вялікая 
прыродная разнастайнасць, роз-
ныя біятопы. Ёсць падобнасць 
стэпаў і нават выдма на поў дні 
краіны. Таму ў нас адчуваюць ся-
бе ўтульна многія, у тым ліку рэд-
кія віды птушак. Але чалавек па-
рушыў іх традыцыйныя месцы 
пражывання, і яны вымушаны 

перабірацца часам у нязвычнае 
для сябе асяроддзе, як тыя ж буслы.

Дачка біёлага, Ірына Самусен-
ка дапамагала бацьку яшчэ падчас 
адных з першых у нашай краіне 
ўлікаў буслоў і памятае, як з ад-
ной кропкі на ўзвышшы было бач-
на 20–30 гнёзд. З якой цікавасцю 
яна назірала за ўзаемаадносінамі 
і звычкамі птушак. Зараз на тым 
месцы ў пойме Прыпяці закінутая 
тэрыторыя, а птушкі перасялілі-
ся следам за людзьмі, у тым ліку 
ў населеныя пункты, у пошуках 
больш лёгкага жыцця. Але на но-
вых месцах яны часам сутыкаюц-
ца з небяспекай, да якой не гатовы. 
Шмат птушак, у прыватнасці, гіне 
на дарогах пад коламі машын. Але 
галоўная праблема ў тым, што су-
часныя буслы абралі ў якасці пад-
мурка для сваіх гнёзд апоры ліній 
электраперадачы. Больш за палову 
птушак сёння селяцца ў гэтых не-
бяспечных месцах і ўсё менш вы-
біраюць для буслянкі традыцый-
ныя вясковы дах або дрэва.

– Птушкі калечацца і гінуць 
ад высокага напружання, ад удараў 

Колькасць геняздуючых пар на 100 км2; 
па вынiках анкетных улiкаў 2014 г.

Пераважныя месцы гнездавання буслоў па рэгіёнах Беларусі

Гняздо на
дрэве даху слупе воданапорнай  

вежы
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аб правады, у выніку кароткага за-
мыкання, –  расказвае Ірына Саму-
сенка. –  Часам гнёзды вымушаны 
скідаць энергетыкі, каб папярэдзі-
ць аварыйныя сітуацыі ў сістэме 
падачы электраэнергіі. Яны ж, 
дарэчы, і прыдумалі, як дапамаг-
чы буслам. Па прыкладзе пінскіх 
калег у Івацэвіцкім, Мастоўскім, 
Браслаўскім, Маларыцкім і ін-
шых раёнах мясцовыя энергеты-
кі пачалі манціраваць на слупах 
ЛЭП спецыяльныя платформы для 
буслянак на 1–1,5 метра вышэй 
правадоў. І хаця колькасць такіх 
платформ для краіны пакуль ад-
носна невялікая, падобная прак-
тыка з’яўляецца добрым прыкла-
дам вырашэння праблемы. Трэба 
дадаць, што і такія абсталява-
ныя месцы патрабуюць дагля-
ду з боку чалавека: праз 2–3 гады 
вяршыню гнязда трэба здымаць, 
каб вялікая буслянка не замінала 
дзейнасці электралініі. Напэўна, 
менавіта гэта перашкаджае афі-
цыйнаму прызнанню такой прак-
тыкі па ўсёй краіне. Разам з тым 
пабудова штучнай буслянкі з пе-
рыядычнай яе рэканструкцыяй 
(аблягчэннем) выглядае значна 

таннейшай справай, чым паста-
яннае разбурэнне існуючых на слу-
пах ці нанова пабудаваных гнёзд.

Тым, хто жадае дапамагчы бе-
ламу буслу, адрасаваны і адука-
цыйныя праграмы лабараторыі, 
дзе арнітолагі падрабязна расказ-
ваюць, як зрабіць зручнае месца 
для буслінага гнязда на даху, слу-
пе, дрэве. Старадаўняе суседства 
прывучыла людзей успрымаць бу-
сла як блізкую істоту, што мае па-
трэбу ў апецы. Такія цесныя ста-
сункі нараджаюць шмат гісторый 
і легенд, якія арнітолагі выслу-
хоўваюць ад мясцовых жыхароў 
падчас экспедыцый. Вяскоўцы 
часцяком лічаць буслоў, што жы-
вуць побач, ці то ні членамі сям’і, 
назіраюць за іх звычкамі і стасун-
камі, хваляцца «сваімі» птушкамі 
перад суседзямі.

Адну з гісторый расказалі мін-
чане, што выхадныя звычайна 
праводзяць у прыгараднай вёсцы 
і сёлета назіралі за такім сюжэтам. 
Неяк бацька буслінай сям’і не вяр-
нуўся ў гняздо: відаць, здарылася 
бяда. Некалькі дзён самачка стая-
ла ў гняздзе, углядаючыся ў неба 

і слухаючы галоднае шчоўкан-
не буслянят. Схуднела ўшчэнт, 
бо не магла пакінуць малых, каб 
злятаць за ежай, схуднелі і тыя. 
Раптам у гняздо прыляцеў малады 
бусел, нешта яны там пашчоўкалі 
дзюбамі і ён паляцеў кудысцi. «Мо 
да бацькоў, параіцца», –  з надзеяй 
разважалі тутэйшыя. А гараджа-
не ледзь перажылі працоўны ты-
дзень і на чарговыя выхадныя 
з цяжкім сэрцам паехалі ў вёску. 
А там усё добра: у асірацелае гняз-
до вярнуўся той самы малады бу-
сел, мітусіцца, прыносіць здабычу. 
«Відаць, бацькі дазволілі сысціся 
з удавой», –  радаваліся ўсе.

– За стагоддзі суседства людзі 
прызвычаіліся «ачалавечваць» бу-
слоў. А ў жыцці птушак усё больш 
мэтазгодна адбываецца, –  тлу-
мачыць Ірына Самусенка. –  У канцы 
ХХ –  пачатку ХХІ ст. у нас назіраў-
ся ўстойлівы рост колькасці буслоў. 
Яны становяцца палаваспелымі 
ў 3–4 гады, прылятаюць на гнез-
даванне ў родныя месцы і пачына-
юць будавацца самастойна, звычай-
на –  не далей за некалькі дзясяткаў 
кіламетраў ад бацькоўскага гнязда. 
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Спачатку могуць праінспектаваць 
і яго, але калі бацькі жывыя, яны 
паступяць па-еўрапейску: маўляў, 
пасталеў –  вырашай свае праблемы 
сам. Бывае, моладзь спрабуе адвая-
ваць бацькоўскае гняздо, але больш 
вопытная пара здольная за сябе 
пастаяць. Тады «нахабныя патом-
кі» селяцца непадалёк або далуча-
юцца да адзінокай суседкі, як у дад-
зеным выпадку. Такім чынам утва-
раюцца бусліныя калоніі, у межах 
якіх птушкі маюць зносіны з дапа-
могай клёкату, якому дапамагаюць 
разнастайныя позы. Прынамсі, па-
чуццё прыязнасці, трывогі ці гола-
ду яны здольны перадаць адзін ад-
наму. Нават чалавечую гамонку 
ў пэўнай ступені разу меюць, до-
бра ведаюць гаспадароў сядзіб, по-
бач з якімі жывуць. Дарэчы, самая 
вялікая ў краіне колькасць буслоў 
заўважана ў вёсцы Малішава Жыт-
кавіцкага раёна, акурат на мяжы 
Брэсцкай і Гомельскай абласцей. 
У адносна невялікай палескай вёс-
цы на плошчы каля 1 км2 штогод 
гняздзіцца ад 30 да 50 пар.

З’явіліся свае буслы нават у Мін-
ску. Тут, у прыватнасці, апошнія 
гадоў сем у раёне Мінскага заа-
парка прызвычаіліся зімаваць 

некалькі птушак. Стаяць у Свіслачы 
ў 30-градусны мароз, шукаюць ма-
люскаў ці дробную рыбінку на мел-
каводдзі, або пераляцяць і пад-
сілкуюцца ў качак, якія адкрыта 
ўтрымліваюцца ў заапарку. Пакуль 
гэта выпадкі адзінкавыя, бо без да-
памогі людзей буслам у нашых шы-
ротах у вялікім горадзе не пражыць.

– Тры гады таму мы пачалі вы-
вучаць цікавы аспект паводзін бу-
слоў у гарадскіх ўмовах, –  расказ-
вае Ірына Самусенка. –  У Іспаніі 
і Партугаліі ўтварылася аселая 
папуляцыя буслоў, якая не адля-
тае ў Афрыку, а застаецца на зі-
моўку. У Іспаніі такіх птушак ужо 
больш за палову папуляцыі. Гэ-
та звязяна з пацяпленнем кліма-
ту і наяўнасцю гарадскіх смет-
нікаў, дзе птушкі могуць харча-
вацца круглы год. І такіх буслоў 
становіцца ўсё больш. Польскія 
калегі прапанавалі праверыць, ці 
характэрная такая з’ява для на-
шых прыродных умоў. Мы пачалі 
назіраць за бусламі. Я была ўпэўне-
на, што ў нас буслоў на сметніках 
хіба што адзінкі. Але аказалася, 
што ў перыяд гнездавання з кра-
савіка па жнівень толькі мінскія 
сметнікі наведваюць да 40 асобін. 

На пінскім сметніку з канца чэрве-
ня да паловы жніўня каля 200 бу-
слоў харчуецца пастаянна, на гро-
дзенскім –  больш за 400. Шукаюць 
яны там мяса, што не даядае чала-
век, рэш ткі каўбасы, іншыя аб’едкі, 
якіх у сувязі з ростам добрабыту 
людзі выкідаюць усё больш. У Поль-
шчы гэтая з’ява ўзнікла ў 1990-я гг. 
У нас –  у апошняе дзесяцігоддзе.

Такім чынам, як бы там ні бы-
ло, старадаўнія сябры па-раней-
шаму жывуць побач. Нават пры-
носяць карысць адзін аднаму, 
і не толькі ў сферы матэрыяльных 
інтарэсаў. За стагоддзі пражыван-
ня ў блізкім суседстве ў чалавека 
і бусла сфарміравалася падобная 
сістэма духоўных каштоўнасцей. 
А некаторым узорам паводзінаў 
высакародных птушак можна на-
ват павучыцца.

– Буслы –  выдатныя сем’яні-
ны, –  дзеліцца ўражаннямі Ірына 
Самусенка. –  Прыемна назіраць, 
як самец і самка чысцяць адзін ад-
наму пер’е, як кранальна ставяц-
ца да свайго патомства: крыламі 
закрываюць гадаванцаў ад сонца, 
пояць вадой і разам з тым умеюць 
своечасова адпусціць ад сябе, калі 
тыя стануць на ногі. Дарэчы, ужо 
першую сваю восеньскую вандроўку 
на поўдзень юны бусел робіць са-
мастойна. Маршрут і неабход-
ныя навыкі для гэтага засвоены, 
відаць, на генетычным узроўні. І гэ-
та не адзіная загадка бусла, якую 
чалавеку яшчэ трэба разгадаць.

А яшчэ нам варта паклапаціц-
ца аб бяспецы і камфорце свайго 
старадаўняга кампаньёна, выму-
шанага цярпець ад дасягненняў 
цывілізацыі.

Кацярына АГЕЕВА, фота Ірыны САМУСЕНКА
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ад вялікіх горных масіваў? Выраслі 
з зямлі? Упалі з неба? Доўгі час для 
людзей гэта было таямніцай, якая 
нараджала легенды. Але, магчыма, 
правільны адказ на гэта пытанне 
паспрыяў бы з’яўленню не менш 
прыгожага падання. Падання пра 
каменных вандроўнікаў.

Валуны на нашай зямлі –  чу
жаземцы. Навукоўцы высветлілі, 
што іх састаў істотна адрозніваец
ца ад будовы мясцовых парод, але 

К
амяні –  вялікія і малень
кія –  з самых старажыт
ных часоў ляжаць 
на нашай раўніннай 
беларускай зямлі. Нашы 
продкі назвалі іх калісь 

валунамі, адушавілі, сакраліза
валі, заклалі традыцыю шана
вання, якая не знікла ў хрыс
ціянскі перыяд, а ў пэўных мяс
цінах працягваецца нават цяпер. 
Як з’явіліся яны тут, удалечыні 

сведкі  
з’яўлення  
нашых прашчураў

КАМЕН- 
НЫЯ  
ЧУЖА- 
ЗЕМЦЫ– 
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валася 600–560 тыс. гг. таму і зай
мала большую частку беларускіх 
земляў, спыніўшыся па лініі Мала
рыта –  Пінск –  Старобін –  Глуск –  
Бабруйск –  Быхаў –  Чавусы –  Дры
бін. Валуны, прынесеныя ім, на ад
крытай паверхні амаль не сустра
каюцца, настолькі глыбока яны 
ляжаць пад пластамі даўнейшых 
тысячагоддзяў. Наступны, бярэ
зінскі, ледавік пакінуў валуны, 
што часам сустракаюцца на схі
лах рачных далін. За ім ішоў дня
проўскі – 350–280 тыс. гадоў на
зад і захапіў амаль усе нашы землі. 
Прынесеныя ім камяні сустра
каюцца амаль паўсюдна. Сожскі 
ледавік, які часам аб'ядноўваюць 
з дняпроўскім, 220–130 тыс. гадоў 
назад дасягнуў Палесся, а 70–10 
тыс. гадоў таму на нашых землях 
панаваў апошні –  паазерскі. Яго 
мяжа ішла па паўночных схілах 
Гародзенскага ўзвышша, далей 
да паўднёваўсходняй мяжы 
з Літвой, па лініі Астравец –  
Докшыцы –  Лепель –  Ор
ша, затым праз правы борт 
даліны Дняпра. Ён пакінуў 
на поўначы Беларусі вялікую 
колькасць валуноў рознай 
формы і памераў. Дарэчы, 
валунамі лічацца каменні 
дыяметрам больш за 10 см. 

Часам яны ўтвараюць цэлыя 
скопішчы. Найбольш знач
ныя з іх знойдзены на Гара
доцкім, Браслаўскім, Свян

цянскім, Лукомльскім, Аш
мянскім, Мінскім, Аршан

скім, Гародзенскім, Ваўкавыскім, 
Наваградскім і Капыльскім уз
вышшах і градах.

У 1980я гг. на Эксперымен
тальнай базе па вывучэнні ле
давіковых валуноў пачала збірац
ца Калекцыя камянёў, якая павін
на была прадэманстраваць гісто
рыю іх з'яўлення ў Беларусі. Так 
быў закладзены Мінскі парк 

ўласцівы складу паўночных зем
ляў. Так пачала выкрышталізоў
вацца ледавіковая тэорыя, згод
на з якой каменныя пароды ў свой 
час перанеслі ледавікі. Імі шмат 
разоў пакрывалася тэрыторыя 

сучаснай Беларусі. Яны рухалі
ся пераважна са Сканды

наўскага паўвострава. 
Першае і самае ста

ражытнае зледзя
ненне назвалі 

нараўскім, 
яно адбы
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Пугачоўскі Вялікі камень у Шчучынскім раёне (другі па памерах у Беларусі)

валуноў. Будаваўся ён у выгля
дзе карты нашай краіны. Самыя 
высокія ўзгоркі на ёй імітуюць 
Мінскае ўзвышша. Меншыя –  уз
вышшы і грады рэльефу апошня
га ледавіка. Межы сожскага і па
азерскага ледавікоў умоўна адлю
страваны ланцужкамі невялікіх 
камянёў. Рэкі на каменнай карце 
зрабілі ў выглядзе сцежак. На мес
цы абласных цэнтраў пасадзілі 
па тры елачкі.

– У 1986 годзе быў завершаны 
першы этап стварэння парку, –  
расказвае Алена Муратава, на-
вуковы супрацоўнік Геалагічна-
га музея, які зараз курыруе парк. –  
На жаль, сёння мы маем не ўсё, 
што планавалася зрабіць, а неш-
та і ўвогуле згублена: парк адкры-
ты для наведвання, людзі пры-
ходзяць сюды адпачываць і ча-
сам паводзяць сябе як варвары. 
Так, зніклі асобныя елкі –  на кар-
це не стала Віцебска і Гомеля, 

і наадварот –  з’явіліся стыхій-
ныя сцежкі-рэчкі, бо людзі ходзяць 
па парку так, як ім зручна, пару-
шаючы першапачатковую задуму.

А між іншым Мінскі парк валу
ноў з’яўляецца цудоўным нагляд
ным дапаможнікам для вывучэн
ня гісторыі і геаграфіі не толькі 
Беларусі, але і іншых краёў.

– Валуны збіралі з усёй Беларусі 
і вывучалі якасны састаў, каб зразу-
мець, адкуль яны да нас патрапілі, –  
тлумачыць Алена Муратава. –  На-
прыклад, парфір кварцавы –  з Алан-
скіх астравоў, яшмападобная 
парода –  з Сярэдняй Швецыі, сар-
на-парфір –  з Фінляндыі. Памеры іх 
вельмі розныя. Дарэчы, самы вялікі 
валун, які знайшлі на тэрыторыі 
Беларусі, мае 11 метраў у даўжы-
ню, 5 –  у шырыню і 3 –  у вышыню. 
Самы вялізны валун на тэрыто-
рыі парку важыць 16 тон.

Усяго тут больш за 2 ты
сячы валуноў. Самыя распаўсю

джаныя –  гранітныя, з трох мі
нералаў, прапорцыі і камбінацыі 
якіх не супадаюць, бо прырода 
любіць разнастайнасць. Таму і на
зываюцца яны пасвойму: пар
фіры, дыярыты, гнейсы, пясчанікі, 
кварцы. І ўсе адпавядаюць ма
цярынскім пародам, ад якіх іх 
адарваў ледавік і прынёс на на
шы землі.

– У раёне горада Брэста на ка-
меннай карце нашага парку ўзве-
дзена збудаванне з камянёў, падоб-
нае на дальмен, але гэта не даль-
мен, –  раскрывае сакрэт Але-
на Муратава. –  Такое скопішча 
валуноў знайшлі пад Выбаргам. 
На тэрыторыі Беларусі нічога 
падобнага не было, хаця магло 
быць. Таму і збудавалі такую кан-
струкцыю з асветніцкай мэтай. 
Я часта чую, як падчас экскур-
сій з гэтай нагоды апавядаюцца 
цікавыя, але непраўдападобныя 
гісторыі.
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Камень «Дзед» у Музеі валуноў Культавы камень з ямкамі ў в. Пласток Любанскага раёна

МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

Гэта натуральна, бо настолькі 
старажытныя аб’екты, сучаснікі 
мамантаў, не могуць не абуджаць 
фантазію.

Дарэчы, легенды і паданні –  
яшчэ адзін вялізны пласт вы
вучэння валуноў. Даследчыкі 
класіфікуюць камяні на гістарыч
ныя і прыродныя. З гістарычнымі 
звязаны легенды, абрадавыя дзе
янні і шанаванні людзей. А пры
родны камень –  прыгожы эле
мент ландшафту, які не мае (па
куль) прыгожай гісторыі. Хутчэй 
за ўсё, падчас палявых работ яго 
вывернуў з зямлі трактар, і ён так 
і ляжыць, не звяртаючы на сябе 
асаблівай увагі.

Большасць гістарычных валу
ноў і па сённяшні дзень засталася 
на сваіх спрадвечных месцах. Ка
мяні ж, якім пагражала знішчэн
не, вывезлі і размясцілі ў Мінскім 
парку валуноў. Там між іншым 
такіх экспанатаў толькі некалькі, 

сярод якіх самы знакаміты –  Дзед, 
ці Старац. Ён са старажытных 
часоў ляжаў на багністым бера
зе ракі Свіслач у Мінску, у раёне 
былой Ляхаўскай слабодкі. Пра 
яго з'яўленне апавядае прыго
жая легенда, запісаная ў свой час 
гісторыкам мастацтва Міхаілам 
Кацарам. Нібыта на вялікім уз
вышшы, дзе сёння стаіць Тэатр 
імя Янкі Купалы, ляжаў вяліз
ны камень. Аднойчы сустрэлі
ся каля яго Лесавік з Вадзяніком 
і паспрачаліся, хто здолее данес
ці камень да скрыжавання да
рог. Лесавік яго нават і з месца 
не зрушыў, а Вадзянік лёгка пад
хапіў і панёс з гары. Пазайздрос
ціў тады Лесавік і зрабіў саперніку 
падножку. Упаў камень, пакаціў
ся са схілу гары і спыніўся на бе
разе ракі, прабіўшы ў гэтым мес
цы гаючую крынічку. Мясцовыя 
жыхары, са слоў якіх была запіса
на гэта легенда, сцвярджалі, што 

на месцы, дзе ляжаў камень, уз
нікла язычніцкае капішча, на якое 
ўказвае і яшчэ адна прыкмета –  
вялізны дуб Волат, які рос побач 
да 1905 года. Журналістка і спе
цыяліст у вобласці нематэрыяль
най культурнай спадчыны Рэгіна 
Гамзовіч, якая ў дзяцінстве жыла 
ў доме непадалёк ад каменя, рас
павядае, што да Дзеда нават пас
ля вайны хадзілі людзі з прось
бамі дапамагчы ў розных жыц
цёвых справах, вельмі шанавалі 
яго і народныя лекаркі. Пера
везлі Дзеда ў Мінскі парк валу
ноў, калі будавалі на гэтым мес
цы другую галіну метро, тады ж 
выправілі і рэчышча ракі Свіслач. 
У парк да знакамітага валуна і ця
пер прыходзяць людзі, але часцей 
называ юць яго ўжо інакш…

– Звычайна ў сельскай мясцо-
васці традыцыя больш устойлі-
вая, але мы бачым, што яна жы-
вая і ў горадзе, –  кажа этнолаг, 
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загадчык сектара захавання фаль-
клорнай спадчыны Цэнтра дасле-
даванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Бела-
русі Юрый Внуковіч. –  Я пытаў-
ся ў людзей у парку: маўляў, што 
гэта за камень? Яны адказваюць, 
што камень Шчасця. Пра Дзеда 
нічога не чулі. Так часам здараец-
ца –  валун перанеслі на новае мес-
ца, і гісторыя яго змянілася.

… Але ён паранейшаму дае 
людзям надзею на лепшае. Дарэчы, 
хоць вывучэнне камянёў ляжыць 
на памежжы гісторыі, геалогіі, 
археалогіі і фалькларыстыкі, ме
навіта апошняя галіна ведаў 
у наш час найбольш дынамічна 
назапашвае новыя звесткі пра 
старажытных каменных чужа
земцаў, што знаходзіліся ў цэн
тры сакральнага жыцця нашых 
прашчураў.

– Нас цікавяць у першую чаргу 
паданні і абрадавыя дзеянні, звяза-
ныя з валунамі, –  расказвае Юрый 
Внуковіч. –  Звесткі пра іх збіра-
ем падчас палявых даследаван-
няў, што даюць сапраўды жывы 
матэрыял. Звычайна, калі я еду 
з экспедыцыяй, дык спачатку ў пя-
ці дамах толькі аднаго населенага 
пункта занатую звесткі ад жы-
хароў старэйшага ўзросту, а по-
тым яшчэ і ў суседняй вёсцы ўда-
кладню. А калі мы і аналагі маем, 
дык з вялікай доляй верагоднасці 
можам сцвярджаць, што па дзеі, 
звязаныя з тым ці іншым валу-
ном, сапраўды мелі месца. Аднак 
даводзіцца выслухоўваць і прыду-
маныя гісторыі, узятыя з мастац-
кай літаратуры, прэсы ці пера-
казаныя з другіх-трэціх вуснаў. 
У міфалогіі так бывае скрозь. Я ж 
стаўлюся да народнай спадчыны, 
як навуковец, крытычна.

Немагчыма таксама дакладна 
трактаваць і асаблівыя прыкме
ты, што маюцца на некаторых Іна НАРКЕВІЧ

валунах. Напрыклад, на паверх
ні камянёўследавікоў ёсць па
глыбленні ў выглядзе слядка –  ці 
то чалавека, ці то жывёлы. Сляд
кі могуць быць як натуральнага, 
так і штучнага паходжання, і ча
сам даволі складана ўстанавіць, 
адкуль яны ўзяліся. Ляжаць такія 
камяні пераважна ў нізінах, непа
далёк ад балот, што дае падставу 
меркаваць пра іх сувязь з хтаніч
ным, падземным светам.

Ёсць валуны з адтулінамі, 
што з’явіліся на іх у першым ты
сячагоддзі н. э., функцыя якіх 
таксама дакладна не вызначана. 
Самая распаўсюджаная на ця
перашні час тэорыя амерыкан
скага архео лага літоўскага па
ходжання Марыі Гімбутас звяз
вае ўзнікненне адтулін з земля
робчымі абрадамі, якія павінны 
былі паспрыяць урадлівасці гле
бы. Прынамсі, ляжаць яны пера
важна каля палёў.

Сустракаюцца на беларускіх 
землях і зачараваныя камяні, ка
мяніпярэваратні, з якімі звязаны, 
у прыватнасці, вельмі папуляр
ны сюжэт пра чалавека, які араў 
на свята, таму быў пакараны і ака
мянеў разам са сваімі валамі. Рас
паўсюджаны таксама сюжэт пра 
вяселле, якое сустрэлася з лютым 
змеем і акамянела, або пра два 
вяселлі, што не падзялілі дарогу, 
праклялі адзін аднаго і таксама 
ператварыліся ў каменне.

– Культавыя камяні –  тра-
дыцыя язычніцкая, –  тлумачыць 
Юрый Внуковіч. –  Калі да нас 
прыйшло хрысціянства, то най-
больш адметныя валуны, з ша-
наваннем якіх царкве было цяжка 
змагацца, надзяляліся хрысціян-
скай сімволікай –  высякалі на іх 
адпаведныя знакі, крыжы, надпісы. 
Чалавек працягваў хадзіць да ка-
меня, але ўжо звяртаўся да хрыс-
ціянскай святыні.

– Сёння традыцыі шанавання 
камянёў часам дапаўняюцца но-
вымі, якія сутнасна не пярэчаць 
старажытным, –  працягвае 
даследчык. –  Напрыклад, на гро-
дзенскай трасе ляжыць валун, які 
згодна з шыльдачкай з’яўляецца 
геалагічным помнікам. Калі пра-
кладалі шасэ ў 1980-х гг., яго вы-
капалі і ўсталявалі побач. Пару 
гадоў таму я спыніўся каля яго 
і заўважыў, што з кожнай адтулі-
ны тырчаць грошы. Відаць, кіроў-
цы звяртаюцца да гэтага каменя, 
прыносяць падарункі: ідзе нату-
ральны працэс шанавання. А бы-
ваюць і з’явы, адваротныя фаль-
кларызацыі. Напрыклад, прыяз-
джаю ў пэўную мясціну, пытаюся, 
як тутэйшы валун называецца, 
адкуль пра гэта вядома? А мне 
адказваюць, што ў раённай газе-
це прачыталі… І атрымліваецца, 
што чалавек, які ўсё жыццё жыў 
у гэтай мясцовасці і ведаў легенду, 
што пераказвала не адно пакален-
не, пачынае лічыць версію прод-
каў няправільнай: маўляў, у газе-
це ці кніжцы –  правільная. Такім 
чынам узнікае пагроза арыгіналь-
най легендзе.

Тым не менш, некаторыя аб’ек
ты народнага шанавання, да якіх 
адносяцца і валуны, разам з улас
цівым ім аўтэнтычным інфарма
цыйным арэолам у наш час раз
глядаюцца ў якасці патэнцыяль
ных аб’ектаў гісторыкакультур
най спадчыны. Прынамсі сёння 
ў Беларусі больш за 200 камянёў, 
якія акрамя геалагічнага маюць 
гістарычнае значэнне. Гэта грун
тоўны пласт ведаў, праз які ціка
ва вывучаць сваю краіну.
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З
годна з архіўнымі дадзе-
нымі, бульба з’явілася 
на беларускіх землях 
яшчэ да падзелу Рэчы 
Паспалітай, у час кіра-
вання караля поль-

скага і вялікага князя літоўскага 
Аўгуста ІІІ Саксонца. Яна патра-
піла сюды з Еўропы, куды ў дру-
гой палове ХVІ ст. яе завезлі 
іспанцы з Паўднёвай Амерыкі. 
Па прыкладзе еўрапейскага маг-
нацтва тутэйшая шляхта спачатку 
вырошчвала бульбу на кветніках 
сваіх маёнткаў. Але пасля некаль-
кіх неўрадлівых для збожжа гадоў 
новую культуру пачалі цаніць 
і як каштоўны прадукт харча-
вання. Аднак сялянства пэўны 
час ставілася да бульбы падазрона, 
бо па няведанні некаторыя ўжылі 
яе ягады ці недаспелыя клубні 
і атруціліся. Гісторыі вядомы 
так званыя бульбяныя бунты, 
што мелі месца, у прыватнасці, 
на прасторах Расійскай імперыі, 
куды клубняплод завёз і загадаў 

вырошчваць Пётр І. На бела-
рускіх землях, дзе гэтая куль-
тура з’явілася гадоў на 50–70 
раней, яна ўжо трывала ўвай-
шла ў рацыён і стала папуляр-
най настолькі, што праз некалькі 
стагоддзяў выступіць галоўным 
гарантам харчовай бяспекі краіны, 
якую прызнаюць сусветным ліда-
рам па вытворчасці і ўжыванні 
бульбы на душу насельніцтва, яе 
жыхароў прынамсі ў краінах-су-
седках будуць з сімпатыяй мена-
ваць бульбашамі, а самі беларусы 
з удзячнасцю назавуць бульбу 
другім хлебам.

Трэба адзначыць, што лідзіра-
ваць у гэтай справе нашы землі 
пачалі яшчэ ў складзе Расійскай 
імперыі: яны давалі прыклад-
на 25% валавага збору бульбы 
ў дзяржаве.

– Гэтаму паспрыяла шмат 
фактараў, –  тлумачыць гене-
ральны дырэктар Навукова-прак-
тычнага цэнтра НАН Беларусі 
па бульбаводстве і плодаагарод-

Галоўны гарант  
харчовай бяспекі.  
Выпрабаванне рынкам  
і сусветнай модай

МАЛАЯ  
РАДЗІМА  

Ў СІМВАЛАХ
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ніцтве, кандыдат сельскагас-
падарчых навук Вадзім Махань-
ко, –  у першую чаргу, нашы кліма-
тычныя ўмовы, што спадабаліся 
лацінаамерыканскай культуры. 
А яшчэ, думаю, менталітэт бе-
ларусаў. Мы не схільны занадта 
драматызаваць і рэзка ўспрымаць 
цяжар і нягоды, што часам кла-
дуцца на нашы плечы. Дзякуючы 
такім якасцям, тутэйшыя до-
бра ўспрынялі бульбу, паставіліся 
да яе спакойна і цярпліва, бо гэта 
асаблівая культура. Вось яблыня, 
напрыклад. Мы маем магчымасць 
за ёй назіраць, бачым, як яна цвіце, 
праводзім ахоўныя мерапрыемст-
вы, сочым, як паспяваюць яблычкі, 
прыкідваем, які ўраджай закладзе-
ны, тое ж –  са збожжам. А бульбу 
нельга ацаніць загадзя –  усё адбы-
ваецца пад зямлёй, перспектывы 
вызначыць складана. Трэба про-
ста чакаць.

Вадзім Леанідавіч ведае гэта 
не па чутках. Сын хлебаробаў, ён 
скончыў Беларускую дзяржаўную 
сельскагаспадарчую акадэмію, 
з 1991 г. працуе ў НПЦ, які 90 год 
таму пачынаўся як Цэнтральная 
бульбяная станцыя на вуліцы 
Парніковай у Мінску.

– Цудоўныя там падабраліся 
кадры, была створана выдатна 

прадуманая структура, што 
ў прынцыпе і зараз захавалася, –  
расказвае Вадзім Маханько пра 
папярэднікаў. –  З 1928 г. пачаліся 
генетычныя і фібралагічныя дасле-
даванні, былі закладзены прак-
тычныя і тэарэтычныя асновы 
селекцыі пад кіраўніцтвам наша-
га выбітнага бульбавода Пятра 
Альсміка, Героя Сацыялістыч-
най Працы, акадэміка, лаўрэата 
шматлікіх прэстыжных прэмій. 
Такі сур’ёзны падыход выліўся ў вы-
датныя сарты, запатрабаваныя 
ва ўсім Савецкім Саюзе. У паў-
галодныя 1930-я гг. менавіта 

гэты прадукт зарэкамендаваў 
сябе як надзейны гарант харчо-
вай бяс пекі. Думаю, так званы га-
ладамор не закрануў беларусаў ме-
навіта дзякуючы бульбе, выдат-
ныя мясцовыя сарты якой у гады 
Вялікай Айчыннай вайны ратавалі 
як адну з галоўных каштоўнасцей. 
Эвакуіраваць іх у тыл у сціслыя 
тэрміны было немагчыма. Таму 
Альсмік з калегамі хавалі іх тут, 
на акупаванай тэрыторыі: у пар-
тызанскіх атрадах, на вясковых 
падворках.

Пасля вайны на выратава-
ных узорах работа працягнулася. 
Пэўны час яна вялася ў Лошыцы, 
у створаным там БелНІІ буль-
баводства і агародніцтва. Паз-
ней установа пераехала ў Са-
махвалавічы, дзе знаходзіцца 
і сёння. Кансалідацыя творчых 
намаганняў цудоўных прафесія-
налаў, а таксама выдатная база 
для правядзення даследаванняў 
і заняткаў селекцыяй дазволіла 
атрымаць славутыя сарты «Ло-
шицкий», «Темп», «Белорусский 
ранний» і «Огонек», якія спе-
цыялісты і гаспадарнікі ацанілі 
як сарты- шэдэўры. Да пачатку 
80-х гг. яны займалі трэцюю част-
ку пасадачных плошчаў бульбы 
ў Савецкім Саюзе.
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МАЛАЯ РАДЗІМА Ў СІМВАЛАХ

– Сакрэт поспеху не толькі 
ў самім сорце, –  тлумачыць Ва-
дзім Маханько, –  ён прадстаўляе 
каштоўнасць, калі селекцыянер 
можа дадаць і тэхналогію выро-
шчвання, і насенне. У Беларусі бы-
ло створана навукова-вытворчае 
аб’яднанне «Бульба», якое займа-
лася паскораным размнажэннем 
лепшых сартоў, і менавіта дзя-
куючы вялікай колькасці насення, 
атрыманага там, яны так шыро-
ка распаўсюдзіліся. Дагэтуль ніво-
днаму заходняму сорту не ўдало-
ся заняць такіх вялікіх плошчаў 
у свеце, якія займалі нашы «Темп» 
і «Лошицкий».

Трэба адзначыць, што безда-
корная рэпутацыя беларускай 
бульбы захавалася да нашых дзён: 
гандляры постсавецкай прасторы 
і сёння абавязкова паведамляюць 
для рэкламы: бульба –  беларуская. 
Яе адмысловы смак робіць самымі 
смачнымі і тутэйшыя дранікі, ха-
ця падобную страву гатуюць гас-
падыні многіх краін.

– Смак беларускай бульбы –  рэч 
невыпадковая, –  сцвярджае Ва дзім 
Маханько. –  У селекцыянераў у Са-
вецкім Саюзе была спецыялізацыя. 
Прыбалты, напрыклад, выводзілі 
раннія сарты. Беларускім бульба-
водам было даручана атрыман-
не клубняплодаў з павышаным 
або высокім утрыманнем крух-
малу. За кошт яго наша бульба 
мае пэўную структуру, яна не ва-
дзяністая, добра разварваецца, 
мае непаўторны смак, які ацанілі 
і палюбілі ва ўсім Саюзе.

Перыяд 90-х гг. стаў цяж-
кім выпрабаваннем для галі-
ны: на пост савецкай прасто-
ры парушыліся гаспадарчыя 
і транспартныя сувязі, фінансавая 
сістэма. Як вынік у Беларусі рэз-
ка знізілася, з 50 да 10%, вытвор-
часць бульбы ў грамадскім сек-
тары. Астатняя вырошчвалася 

прыватнікамі, дачнікамі, вяскоў-
цамі, хто меў 1–2 гектары зямлі. 
Іншымі словамі, усе, у каго была 
магчымасць, вырошчвалі бульбу. 
Так яна ў чарговы раз стала ў цяж-
кі час гарантам харчовай бяспекі 
сям’і. Дарэчы, калі ўжываць ад-
ну бульбу, запіваючы яе вадой, 
можна падтрымліваць у чаканні 
лепшых часоў хай і не зусім паўна-
цэннае, але жыццё. Бо гэты кара-
няплод з’яўляецца крыніцай клят-
чаткі, калію, вітамінаў, бялку, што 
па сваім складзе нагадвае бялок 
жаночага малака. Але для таго, каб 
вярнуць «другому хлебу» статус 
харчовага гаранта ў дзяржаўным 
маштабе, запатрабаваліся вялікія 
намаганні беларускіх бульбаво-
даў і гаспадарнікаў ва ўмовах са-
мастойнай краіны, пранікнення 
рыначных адносін і новага густу 
патэнцыяльных спажыўцоў гэта-
га прадукту.

– У межах СССР было плана-
ванне і вытворчасці, і размерка-
вання бульбы: кожная беларуская 
гаспадарка дакладна ведала, колькі 
і якіх сартоў трэба вырасціць і ку-
ды паставіць, –  прыгадвае Вадзім 
Леанідавіч. Пасля распаду Саюза 
незалежным дзяржавам з уласнымі 

валютамі, фінансавымі сістэмамі, 
а таксама са сваімі рэаліямі і пры-
ярытэтамі давялося самастой-
на вырашаць надзённыя прабле-
мы. Многія постсавецкія краіны 
аддалі перавагу ўласнай вытвор-
часці. Узбекістан, да прыкладу, 
павялічыў плошчы пад бульбай 
утрая ў параўнанні з савецкім пе-
рыядам, ды і пастаўшчыкоў насен-
нага матэрыялу знайшоў бліжэй. 
Так спачатку беларускія вытвор-
цы бульбы страцілі прывычныя 
рынкі. Аднак паступова гаспа-
дарчыя сувязі аднаўляюцца. З го-
ду ў год растуць пастаўкі нашай 
семянной бульбы ў Расію, сёння яе 
буйнымі спажыўцамі з’яўляюцца 
таксама Украiна і Малдова. На-
ладзілася і былое супрацоўніцтва 
з селекцыянерамі Германіі, Чэхіі, 
Польшчы. З’явіліся новыя партнё-
ры: абмен насенным матэрыялам 
і вопытам зараз ідзе і з Паўднёвай 
Амерыкай, і з ЗША. У прыватнас-
ці, мы атрымліваем калекцыйныя 
ўзоры з цэнтра бульбы з Перу, ра-
дзімы гэтай культуры.

На рынкавай прасторы высвет-
лілася, што ў кожнай краіны ма-
юцца свае традыцыі і прыхіль-
насці ў адносінах да бульбы. Так, 
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спажыўцы поўдня Еўропы ад-
даюць перавагу караняплодам 
з чырвонай лупінай, Вялікабры-
таніі і Паўднёвай Амерыкі –  буль-
бе з белай мякаццю, Германіі 
і Францыі –  з жоўтай. У заход-
няй Польшчы любяць клубня-
плоды з жоўтай мякаццю, якія 
не разварваюцца, ва ўсходняй –  
белыя разварыстыя. Беларускія 
гаспадыні да сярэдзіны 80-х гг. 
выбіралі разварыстую бульбу з бе-
лай мякаццю, пазней, калі селек-
цыянеры стварылі жоўтыя сар-
ты, большасць аддала перава-
гу ім. І неразварыстая бульба за-
раз больш запатрабаваная, бо ў ёй 
менш крухмалу, а значыць, ад яе 
не патаўсцееш. Дарэчы, дыето-
лагамі даказана, што ад бульбы 
не паўнеюць, вагу набіраюць ад яе 
спалучэння з мясам.

– Задаволіць усе сусветныя за-
патрабаванні да бульбы –  адна 
з праблем, якую нам давялося вы-
рашаць пры выхадзе на міжнарод-
ны рынак пасля развалу Савецкага 
Саюза, –  расказвае Вадзім Махань-
ко. –  І гэта не толькі колер лупі-
ны або мякаці. Пэўныя пажадан-
ні і да формы караняплода. Сёння 
асабліва запатрабавана падоўжа-
ная бульба. І не толькі таму, што 
з яе добра атрымліваецца бульба 
фры. З пункту гледжання эрга-
номікі падоўжаныя клубні звычай-
ным нажом чысцяцца значна хут-
чэй і лягчэй. Строгія патрабаван-
ні таксама да глыбіні «вочак»: яны 
павінны быць паверхневыя. Таму 
акрамя традыцыйных напрамкаў 
давялося распрацоўваць тэарэ-
тычныя і практычныя падыхо-
ды да атрымання сартоў, якімі 
мы раней не займаліся. Напры-
клад, тыя ж раннія і ўльтраран-
нія. Гэту праблему беларускія се-
лекцыянеры вырашылі: шэраг но-
вых сартоў ужо занесены ў Рэестр 
або праходзяць дзяржвыпрабаванні. Кацярына Агеева

Пачатак беларускім сартам но-
вага пакалення палажыў «Старт». 
Ён мае цудоўную авальную фор-
му, паверхневыя «вочкі», высокую 
ўраджайнасць, а галоўнае –  за-
хоўваецца лепш астатніх. З чырво-
най лупінай хутка знайшла свайго 
спажыўца «Журавінка». З ранніх –  
«Уладар» і «Лілея» –  самая папу-
лярная ў дачнікаў, дзякуючы гене-
тычнай устойлівасці да фітафта-
розу, як, дарэчы, і сярэдняплодны 
сорт «Рагнеда». Выдатную ўра-
джайнасць прадэманстраваў па-
пулярны сорт «Маніфест». Але 
рэкардсменам па занятай плошчы 
вырошчвання стаў сорт «Брыз».

– Адзначу, што для беларускіх 
селекцыянераў на першым месцы 
стаіць нават не ўраджайнасць, –  
сцвярджае Вадзім Леанідавіч. –  Га-
лоўнае, каб прадукт не меў сла-
бых бакоў, іншымі словамі, не быў 
схільны да хвароб. Менавіта такія 
сарты зараз займаюць самыя 
вялікія плошчы ў свеце. Атрым-
ліваць здаровы насенны матэры-
ял нам дапамагае сучасная тэх-
налогія in vitro, якая ажыццяўляе 
яго паскоранае размнажэнне ў не-
даступным для інфекцый асярод-
дзі прабіркі.

Ва ўмовах рынкавай канкурэн-
цыі галоўным для беларускіх се-
лекцыянераў стаў эканамічны 
аспект, які запатрабаваў дакладна-
га прагназавання развіцця рынка 
і ўліку прыхільнасцяў сусветнага 
спажыўца. Так, тэндэнцыі, што 
назіраюцца сёння, вызначылі ас-
ноўныя накірункі дзейнасці бе-
ларускіх бульбаводаў. Акрамя 
традыцыйных напрамкаў нашы 
селекцыянеры сёння займаюц-
ца вывядзеннем ранніх і ўльтра-
ранніх сартоў, вельмі запатраба-
ваных дачнікамі, тэхнічных сар-
тоў, неабходных для крухмальнай 
прамысловасці краіны і блізкага 
замежжа, а таксама сартоў для 

вытворчасці бульбы фры, чыпсаў 
і сухога пюрэ. На павестцы дня 
і вывядзенне моднай сёння ў свеце 
бульбы з рознакаляровай мякац-
цю: фіялетавай, чырвонай, ружо-
вай, якая не толькі дазваляе гаспа-
дыням эфектна сервіраваць стол, 
але і вызначаецца ў разы вышэй-
шым утрыманнем антыаксідантаў.

– Вынік працы, што мы распа-
чалі сёлета, чакаем гадоў праз 15, 
і, упэўнены, нам будзе што пра-
панаваць спажыўцу, –  адзначае 
Вадзім Маханько. –  Да таго ча-
су, спадзяюся, вырашыцца і асноў-
ная праблема айчыннага бульба-
водства, якая ад нас не залежыць. 
У Беларусі цяпер больш свабодная, 
ліберальная эканоміка і мытнае 
заканадаўства, чым у той жа За-
ходняй Еўропе, адкуль мы можам 
завозіць і харчовую бульбу, і на-
сенную. Аднак ніводны клубень 
з нашай краіны не можа трапіць 
на тэрыторыю Еўрасаюза, які аб-
грунтоўвае такую забарону нібы-
та недастаткова дасканалым 
узроўнем вытворчасці тут. Але 
на самой справе гэта па сутнас-
ці абарона свайго рынку. Думаю, 
трэба паклапаціцца і пра тутэй-
шы рынак: і беларускіх вытвор-
цаў насення бульбы, і еўрапейскіх 
паставіць у роўныя ўмовы. Наша 
Міністэрства сельскай гаспадар-
кі зараз спрабуе паправіць гэты 
дысбаланс.

З часам, думаецца, і ў бульбя-
ны сусветны рынак наша краі-
на ўвой дзе як раўнапраўны яго 
ўдзель нік і канкурыраваць будзе 
паспяхова, і да капрызаў бульбя-
ной моды прызвычаіцца… Аднак 
у незалежнасці ад гэтых непаз-
бежных падзей бульба, несумнен-
на, застанецца гарантам харчовай 
бяспекі, улюбёнай стравай і част-
кай гісторыі беларусаў.
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К алісь слуцкія паясы 
славіліся ў Еўропе 
нароўні з мейсен-
скім фар форам, бру-
сельскімі карункамі 

і венецыянскім шклом. Многія 
вядучыя ткацкія мануфактуры 
імкнуліся іх падрабіць: гісторыі 
вядомы нават гучныя судовыя 
працэсы з гэтай нагоды. З’яўля-
ючыся па сутнасці экзатычным 
атрыбутам усходняй культуры, 
яны ўвабралі мясцовы каларыт, 
узбагаціліся адмысловымі прыё-
мамі ткацтва і ў сваю чаргу паў-
плывалі на некалькі пакален-
няў тутэйшых прадстаўнікоў 
розных сацыяльных слаёў, сталі 
шэдэўрамі айчыннага дэкаратыў-
на-прыкладнога мастацтва, прад-
метам нацыянальнага гонару.

…Калі зменіцца мода, пра іх за
будуцца на некалькі дзесяцігод
дзяў і ўзгадаюць зноў, дзякуючы 
прыгожай памылцы беларускага 
літаратурнага класіка. Нарэшце 
ў ХХІ ст. яны адродзяцца і атры
маюць другое жыццё намаганнямі 
таленавітых людзей, узброеных 
інавацыйнымі тэхналогіямі.

Дарэчы, пояс з’яўляецца адным 
з найважнейшых элементаў во
праткі любога народа, бо заклю
чае ў сабе абрадавыя, дэкаратыў
ныя функцыі і нават інфарма
цыю пра яго ўладара, у прыват
насці стан, да якого ён належыць. 
Першыя шаўковыя паясы тра
пілі на нашы землі ў якасці ваен
ных трафеяў, што прывозілі воі
ны Рэчы Паспалітай пасля ба
талій на Усходзе. Паясамі зруч
на было падпяраз ваць кунтушы, 
тагачасную вопратку шляхты. Іх 
так і пачалі называць –  «кунту
шовыя». І завязвалі іх пасвойму: 
канцы аздобілі ўлюбёным мяс
цовым упрыгажэннем –  махрамі, 

Першы  
нацыянальны  
брэнд: гісторыя,  

легенды,  
сучаснае  
жыццё
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МАЛАЯ  
РАДЗІМА  

Ў СІМВАЛАХі давалі свабодна звісаць у адроз
ненне ад усходняй манеры хаваць 
іх пад пояс. Так шаўковыя пая
сы прыжыліся ў нашай культу
ры, сталі папулярным аксесуарам 
мужчынскага арыстакратычнага 
касцюма. Аднак вырабы з яскра
вага сонечнага Усходу не вельмі 
гарманіравалі з мясцовым кала
рытам, і прадпрымальная шляхта 
арганізавала іх вытворчасць тут.

Першая мануфактура па іх 
вырабу, так званая персіярня, 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
была адкрыта князямі Патоц
кімі ў горадзе Станіславе, сучас
ным ІванаФранкоўску (Украіна). 
Там паступова пачаў фарміравац
ца той варыянт кунтушовага по
яса, што стане надзвычай запа
трабаваным у Еўропе, у тым ліку 
і дзякуючы ідэям таленавітых 
майстроў і ткачоў, якія прахо
дзілі навучанне на мануфакту
ры. Сярод іх быў ураджэнец Кан
станцінопаля (сучасны Стамбул) 
з армянскімі і венгерскімі кара
нямі Аванэс Маджаранц, цi Ян 
Маджарскі, як сталі называць яго 
на нашых землях, куды ён прыехаў 
па запрашэнні Міхала Казіміра 
Радзівіла «Рыбанькі», які даручыў 
майстру арганізаваць вытворчасць 
паясоў спачатку ў Нясвіжы, а за
тым на Слуцкай ткацкай ману
фактуры. Маджарскі зрабіў гэта 
ў самыя сціслыя тэрміны дзякую
чы свайму прафесіяналізму, а так
сама кемлівасці і майстэрству мяс
цовых ткачоў, што прызвычаіліся 
выконваць самыя мудрагелістыя 
заказы, бо ў свой час рабілі касцю
мы і дэкарацыі для опернай і ба
летнай труп, якія трымалі тага
часныя ўладары Слуцка.

– Самае дзіўнае, што кунту-
шовыя паясы ў тыя гады выра-
бляліся на многіх мануфакту-
рах Рэчы Паспалітай: у Варша-
ве, Кракаве, Гродне – Тызенгаузаў, 

у Ружанах – Сапегаў. Але менавіта 
слуцкія сталі феноменам нацыя-
нальнага декаратыўна-прыкладно-
га мастацтва і ўвайшлі ў сусвет-
ную гісторыю культуры, –  разва-
жае дырэктар Музея старажыт-
набеларускай культуры Цэнтра 
даследаванняў беларускай культу-
ры, мовы і літаратуры НАН Бела-
русі, кандыдат мастацтвазнаў-
ства, дацэнт Барыс Лазука. –  
Да ведама, кунтушовыя паясы та-
го часу, у тым ліку і слуцкія, мелі 
пэўныя параметры і кампазіцыю. 
Пры шырыні 35–40 см яны дасягалі 
даўжыні да чатырох метраў і былі 
двухбаковымі. Па кампазіцыі мелі 
тры часткі: дзве «галавы» на кан-
цах з узорамі з кветак, лісця, роз-
ных сімвалаў і паміж імі –  асноў-
ная частка, так званы сярэднік, 
затканы аднатоннымі ці арнамен-
таванымі папярэчнымі палосамі 
або запоўнены іншымі арнамента-
ванымі матывамі. Акаймоўвалі іх 
вузкія бардзюры з раслінным арна-
ментам. Гэтых памераў і кампазі-
цыі прытрымліваліся ўсе вытвор-
цы кунтушовых паясоў. І сыравіна 
ў іх была аднолькавая. Але далей 
пачынаўся працэс ткацтва. І ме-
навіта Маджарскімі, Янам, а паз-
ней яго сынам Лявонам, была ад-
крыта тая дзіўная гармонія пра-
парцыянальных суадносін, форм, 

плоскасцей, бардзюраў, памераў 
«галоў» і сярэдніка, спалучэнняў 
палос, адметная арнаментацыя 
і многае іншае, што з’яднала ўсё ў 
адзіны прадмет дэкаратыўна-пры-
кладнога мастацтва i ператвары-
ла яго ў сапраўдны твор маста-
цтва. Асаблівым попытам кары-
сталіся золата- і сярэбранатка-
ныя, так званыя літыя паясы, калі 
гатовы выраб пракатвалі праз 
спецыяльныя валікі-прасы («ка-
ляндры»), каб расплюшчыць та-
нюткія залатыя ці сярэбраныя 
дроцікі, якімі абкручвалі шаўко-
выя ніткі. Паверхня такіх выра-
баў станавілася ідэальна роўнай 
і бліскучай, быццам адлітай з ме-
талу. Кожны пояс, вытканы Мад-
жарскімі, быў унікальным, бо ад-
нолькавых яны не рабілі. Больш 
за тое, Маджарскія першымі пра-
панавалі падбіраць пояс у колер 
касцюма мужчыны-арыстакрата 
і ў адпаведнасці з побытавай сіту-
ацыяй. На іх вырабах не толькі 

Адна з экспазіцый Музея гісторыі слуцкіх паясоў пры РУП «Слуцкія паясы»
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абодва бакі пояса былі «правыя», 
але і кожны з іх дзяліўся на дзве 
паловы са сваёй колеравай гамай. 
Такім чынам, на свята такі пояс 
павязваўся наверх чырвонай з зо-
латам часткай, з сумнай наго-
ды –  чорнай са срэбрам, а для што-
дзённай носкі –  зялёнай або шэрай 
часткай.

Барыс Лазука лічыць слуцкія 
паясы асаблівай з’явай айчынна
га мастацтва, што дае яскравае 
ўяўленне пра багатую арыста
кратычную культуру нашай краі
ны, аб якой доўгія дзесяцігоддзі 
не прынята было ўзгадваць зза яе 
дачынення да культуры заможных 
класаў. Дарэчы, у выніку рэкан
струкцыi, якая зараз праводзіцца 
ў музеі, што ён узначальвае, ўпер
шыню арыстакратычная культу
ра Беларусі будзе паказана максі
мальна шматгранна.

– Нельга гаварыць, што бела-
руская культура –  гэта толькі 
народная культура. Гэта катэ-
гарычна няправільна, –  акрэ-
слівае сваю пазіцыю Барыс Лазу-
ка. –  Для мяне нацыянальным 
маркерам з’яўляецца народны кас-
цюм, беларускі рушнік, што на-
радзіўся яшчэ ў паганскі перыяд, 

і слуцкі пояс як бездакорны ўзор 
майстэрства і густу тутэйшых 
рамеснiкаў, што стваралі свае 
тканыя шэдэўры ў супрацоўні-
цтве з заказчыкамі, адукаванымі 
прадстаўнікамі мясцовай арыста-
кратыі. Дарэчы, па вялікім рахун-
ку, слуцкі пояс па сутнасці мае 
тую ж структуру і кампазіцыю, 
што і ручнік. Так усходні аксесу-
ар, развіваючыся на нашых зем-
лях, паступова набыў выгляд га-
лоўнага атрыбута народнай куль-
туры –  ручніка. Між іншым, у ад-
ной са сваіх кніжак я паспрабаваў 
прааналізаваць арнаментацыю 
слуцкіх паясоў, вызначыць, што 
ў іх дэкоры часцей за ўсё сустра-
каецца. І акрамя традыцыйных 
усходніх сімвалаў: кветкі ружы, 
граната, лускі –  знайшоў і нашы 
нацыянальныя: мясцовыя лісточкі, 
галінкі, парасткі, звыклыя для нас 
расліны. А яшчэ на асобных паясах 
разгледзеў нават выявы чалавека 
ў кунтушы, са стрэльбай у руках.

А вось «… цвятка радзімы, ва
сілька», як пісаў класік, на слуцкім 
поясе і няма. Падобная кветачка 
з зубчатымі пялёсткамі – хутчэй 
за ўсё папулярны ўсходні сімвал –  
гваздзік. Між іншым, у славутым 

вершы Максіма Багдановіча бы
ла не толькі недакладнасць, звя
заная з мастацкім выкарыстан
нем вобраза кветкі валошкі, але 
і гістарычная памылка. Справа 
ў тым, што на слуцкай мануфак
туры за ткацкімі станкамі праца
валі выключна мужчыны, бо гэта 
была вельмі цяжкая работа, якая 
патрабавала акрамя іншага і спе
цыяльнай пад рыхтоўкі. Ды і свае 
карэктывы ў малюнкі яны не мелі 
права ўносіць, бо паясы ткаліся, 
як правіла, пад заказ, і Маджарскія 
ўзгаднялі эскізы з будучымі ўла
дальнікамі вырабаў. Так што во
пыт работы за вясковымі кроснамі 
было проста немагчыма перанесці 
на мануфактурную вытворчасць.

Але менавіта гэтыя памылкі 
Максіма Багдановіча выратавалі 
слуцкія паясы ад забыцця, калі 
мода ў Расійскай Імперыі, да якой 
у выніку падзелаў Рэчы Па
спалітай адышлі гэтыя землі, па
вярнулася да французскага стылю 
і пядпяразаныя кунтушы насілі 
толькі самыя шчырыя патрыё
ты кшталту Радзівілаў, падкрэ
сліваючых сваю апазіцыю да афі
цыйнай улады. Пазней Савецкая 
ўлада суаднесла гэты аксесуар 

Сучасны станок на РУП «Слуцкія паясы», на якім ткуць паясы з захаваннем усіх традыцый
Фрагмент арыгінальнага слуцкага пояса. 
Віды нітак: шаўковая і залатная
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мужчынскага касцюма з класам 
эксплуататараў, і толькі прыгожы 
верш класіка, што ўслаўляў працу 
прыгонных дзяўчат, звярнуў ува
гу тагачасных ідэолагаў на забыты 
нацыянальны брэнд. Слуцкія пая
сы пачынаюць збіраць і вывучаць. 
У 1939 г. унікальная калекцыя іх 
узораў з Нясвіжскага замка была 
перададзена ў Дзяржаўную кар
цінную галерэю Беларусі, самыя 
цэнныя экспанаты якой, у тым 
ліку слуцкія паясы, зніклі ў па
чатку вайны.

Дарэчы, за 100 гадоў існавання 
Слуцкай мануфактуры там бы
ло выткана каля пяці тысяч па
ясоў. Сёння ў розных музейных 
калекцыях Беларусі захоўваюцца 
12 старажытных узораў. Такім чы
нам, абсалютная большась слуц
кіх паясоў знаходзіцца ў музей
ных і прыватных калекцыях све
ту. Праўда, калінікалі з’яўляюцца 
людзі, што прапануюць спецыялі
стам як быццам гістарычныя ўзо
ры старажытнага аксесуара, зной
дзеныя нібыта ў бабуліных куфрах. 
Аднак такія гісторыі існуюць 

на ўзроўні паданняў, на канкрэт
ныя факты ніхто не спасылаецца. 
Хаця ў гады ліхалецця сяляне ча
сам хавалі найбольш прыгожыя 
рэчы сваіх паноў. Так што тэарэ
тычна ўсё магчыма…

Шанц на другое жыццё ста
ражытны беларускі брэнд атрымаў 
у 2012 г., калі была зацверджана 
Дзяржаўная праграма адраджэн
ня тэхналогій і традыцый вытвор
часці слуцкіх паясоў і развіцця 
вытворчасці нацыянальнай су
венірнай прадукцыі. У яе межах 
было вырашана стварыць у Слуц
ку музей. Сфарміраваць яго кан
цэпцыю і вобраз было даручана 
вопытнаму музейшчыку Барысу 
Лазуку, сярод найбольш цікавых 
ідэй якога стала шкляная сцяна 
паміж музеем і цэхам па вытвор
часці паясоў, што дазваляе непа
срэдна назіраць за працэсам тка
цтва слуцкіх паясоў, сакрэт вы
рабу якіх, дарэчы, лічыўся незва
ротна страчаным. Разгадаць яго 
было даверана спецыялістам Ві
цебскага дзяржаўнага тэхнала
гічнага універсітэта.

– Наша ВНУ –  адзіная ў краіне, 
якая займаецца распрацоўкай 
і праектаваннем тканін з новымі 
складанымі структурамі, –  тлу-
мачыць прафесар кафедры дызайну 
і моды Галіна Казарноўская. –  Нам 
прапанавалі вывучыць структу-
ру гістарычнага пояса і сфарму-
ляваць тэхнічнае заданне для рас-
працоўшчыкаў ткацкага стан-
ка. Да ведама, яго аналага, што 
выкарыстоўваўся калісь на слуц-
кай персіярні, у свеце не захавала-
ся. Таму трэба было стварыць су-
часнае абсталяванне, якое б маг-
ло ткаць не горш за аўтэнтычнае. 
Гэта было не проста, бо слуцкі по-
яс мае вельмі складаную структу-
ру і мноства сакрэтаў. Дапамог 
іх разгадаць электронны мікра-
скоп, які дазволіў выявіць да сотні 
ткацкіх эфектаў. Сярод прыёмаў, 
дарэчы, заўважылi вельмі падобны 
на нацыянальную ручную тэхніку 
пераборнага ткацтва на дошчач-
ках. Было таксама высветлена, 
што каб зрабіць пояс двухбако-
вым, неабходна выканаць 94 пера-
пляценні. Вельмі знаходліва былі 

Па матывах слуцкіх паясоў Сучасная копія слуцкага пояса
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саветам з удзелам гісторыкаў 
НАН Беларусі. Між іншым унікаль-
ны станок запрацаваў у Слуцку 
ў 2013 г. і ні разу не спыняўся. Слуц-
кія паясы сёння ткуць па заказах 
музеяў, дзяржаўных органаў і роз-
ных устаноў для прадстаўнічых 
мэт, іх таксама набываюць пры-
ватныя асобы. Выпускаецца і раз-
настайная сувенірная прадук-
цыя шырокага цэнавага дыяпазо-
ну ў стылістыцы старажытнага 
брэнда: закладкі, дэкаратыўныя 
пано з фрагментамі пояса, фут-
ляры для акуляраў, мабільных 
тэлефонаў, жаночыя шалікі. На-
огул, я бачу вялікі патэнцыял ста-
ражытнага брэнда. Яго фрагмен-
ты можна выкарыстоўваць у тым 
ліку ў якасці аздаблення вопраткі. 
Гэту тэму я ўвяла ў курс лекцый, 
праводзяцца лабараторныя ра-
боты, падчас якіх студэнты 
на камп’ютарах ствараюць ма-
люнкі паводле стылістыкі паясоў. 
Адзначу, што яны з вялікай ціка-
васцю ставяцца да гэтай тэмы, 
якая абуджае іх фантазію, фар-
міруе густ і выклікае пачуццё го-
нару за нашу гістарычна-культур-
ную спадчыну.

Пры багацці сучасных тэх
налогій, што выкарыстоўваюц
ца сёння ў тэкстыльнай вытвор
часці, надрукаваць копію слуц
кага пояса на штучным шоўку або 
вышыць яго фрагмент на ільня
ной тканіне –  не складана, ды 
і такі сувенір будзе танны, улічва
ючы, што сучасны тканы слуцкі 
пояс каштуе ад 1,5 тыс. дол. Спе
цыялістам не падабаецца такая 
прымітывізацыя старажытнага 
брэнда. Але, магчыма, для яго па
пулярызацыі, у тым ліку за ме
жамі дзяржавы, пасля стагоддзяў 
забвення такія падыходы пакуль 
маюць рацыю.

выраблены і так званыя залат-
ныя ніткі, выкарыстаныя ў самых 
раскошных узорах слуцкіх паясоў. 
Між іншым, ювелірная работа 
па вырабу такіх нітак была пад 
сілу толькі жанчынам з іх лоўкімі 
пальчыкамі. Адзначу, што ў асоб-
ных слуцкіх паясах утрымлівала-
ся каля 200 грамаў золата, таму 
і каштавалі яны часам як некаль-
кі пародзістых коней або маёнтак 
з сотняй прыгонных.

Галіна Васільеў на Казар
ноўская –  патомная тэкстыль
шчыца: усе яе блізкія працавалі 
на «Віцебскіх дыванах» і пе
радалі ёй цікавасць да работы 
з тканінай. Прафесію яна атры
мала ў Маскоўскім тэкстыльным 
інстытуце пад кіраўніцтвам вы
датных педагогаў. Работа над 
адраджэннем тэхналогіі вытвор
часці слуцкіх паясоў стала для 
яе чарговым экзаменам на пра
фесіяналізм, які жанчына вытры
мала бліскуча: разгаданыя і рас
працаваныя ёю алгарытмы тэх
налогіі вырабу старажытнага 
брэнду былі пераведзены на мо
ву праграміравання яе калегай, 
загадчыцай кафедры Наталляй 
Абрамовіч.

– Для адраджэння вытворча-
сці слуцкіх паясоў неабходна было 
спецыяльнае абсталяванне, рас-
працаванае паводле нашых ідэй, –  
працягвае Галіна Казарноўская. –  
Тэндэр выйграла нямецкая фірма 
«Mageba», якая займалася вырабам 
найскладанейшага тэкстыльнага 
абсталявання. Аднак станкоў для 
тканін з разраду шэдэўраў сусвет-
нага дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва фірма раней не ства-
рала. Таму заказ для Слуцка стаў 
унікальным: зробленаму немцамі 
станку ўдаецца ўзнаўляць гіста-
рычную вязь слуцкіх паясоў. Для 
большага падабенства было пра-
панавана выкарыстаць у сучас-
най тэхналогіі прыёмы і ручно-
га, і машыннага ткацтва, што 
запатрабавала вельмі складана-
га праграмнага забеспячэння. Ад-
нак вынік таго заслугоўваў. Вядо-
ма, структура сучаснага пояса 
ад гістарычнага адрозніваецца, 
затое малюнак, колеравая гама 
і кампазіцыя –  адзін да аднаго. Су-
часныя паясы адпавядаюць гіста-
рычным, тэхналогія ў кожнага 
індывідуальная. Перад запускам 
у вытворчасць кожны праходзіў за-
цвярджэнне навукова-экспертным Кацярына АГЕЕВА

Галіна Казарноўская і Наталля Абрамовіч
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Б
ела вежс к у ю п у ш ч у 
нярэдка параўноўваюць 
з машынай часу, бо гэты 
ўнікальны рэліктавы лес 
на па    ме ж  жы Беларусі 

і Поль шчы –  адна з нямногіх мяс-
цін на карце Еўропы, што выгля-
дае так, як і тысячу гадоў таму. 
Яна ўнесена ў спіс самых каштоў-
ных скарбаў планеты пад нума-
рам 33 і афіцыйна прызнана най-
старажытнейшым раўнінным 
лесам на кантыненце. Але пушча 
ўражвае не толькі як помнік пер-
шатворнай прыроды. На працягу 
стагоддзяў яна была надзейным 
прытулкам для тутэйшых сялян: 
карміла, бараніла ад непагадзі, 
хавала ад ворагаў. Апрача таго, 
пад яе зялёным і кронамі раз-
гортвалася гістарычная хроніка 
нашай зямлі.

Іпацьеўскі летапіс яшчэ 
ў 983 г. занатаваў наведванне 
Белавежскай пушчы кіеўскім кня-
зем Уладзімірам Святаслававічам. 
Гэта была першая згадка пра яе 
ў пісьмовых крыніцах. З таго часу 
ўлады розных дзяржаў, у склад 
якіх па ходзе гісторыі яна тра-
пляла, як правіла, рабавалі яе 
падчас раскошных каралеўскіх 
забаў, у якія яны ператварылі 
паляванне. У выніку еўрапейскі 
тур знік з пушчы яшчэ ў 1610 г., 
высакародны алень –  у 1705-м, 
тарпан –  у 1710-м, буры мядз-
ведзь –  у 1878-м. Апошні зубр, 
які жыў на свабодзе, быў забіты 

Генетычная маці  
беларускіх лясоў:  
подых  
мінуўшчыны  
і надзея  
на будучыню
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ў 1919-м, калі пушча цалкам зна-
ходзілася ў валоданні Польшчы. 
Пакутавала Белавежская пушча 
і ад войнаў. У прыватнасці, за два 
гады германскай акупацыі падчас 
Першай сусветнай вайны з пушчы 
для гаспадарчых патрэб захоп-
нікамі было вывезена 4,5 млн м3 

драўніны самых каштоўных парод. 
Белавежская пушча ўвайшла 
і ў найноўшую гісторыю краіны: 
тут у паляўнічай сядзібе «Віскулі», 
у самым сэрцы старажытнага лесу, 
8 снежня 1991 г. былі падпісаны 
дакументы аб распадзе Савецкага 
Саюза і стварэнні СНД.

У нашы дні сапраўднымі гас-
падарамі пушчы сталі навукоўцы, 
якія стараюцца не толькі падтры-
маць і захаваць рэліктавы лес, але 
і выкарыстаць яго для дапамогі 
іншым зялёным масівам.

– Гены белавежскіх дрэў мац-
нейшыя за любыя іншыя ў Беларусі. 
Яны трывалыя і разнастайныя, –  
расказвае дырэктар Інстытута 
лесу НАН Беларусі ,  канды-
дат сельскагаспадарчых навук, 
дацэнт Аляксандр Кавалевіч. –  
Высветлілася гэта падчас гене-
тычнай пашпартызацыі флоры 

ў запаведных мясцінах. Па выніках 
селекцыйнай ацэнкі лепшыя 
пушчанскія дрэвы атрымалі 
пашпарты. Мы ўзялі з іх чаранкі, 
прывілі і стварылі новыя леса-
насенныя плантацыі. Гэты 
матэрыял у далейшым можна 
выкарыстоўваць для ўсіх бела-
рускіх ці нават замежных лясоў.

П а р а д о к с  у  т ы м ,  ш т о 
Белавежскую пушчу знішчалі 
на працягу стагоддзяў, а яна 
ўсё гэта вытрывала і захавалася 
да нашых дзён. Сосны з ружа-
ватым стрыжнам і «камізэль-
кавай» карой, дубы-патрыярхі, 
стагадовыя елкі –  своеасаблівая 
візітоўка пушчы. І гэта не кажучы 
пра такія рэдкія віды, як скальны 
дуб і белая піхта, што растуць тут 
з незапамятных часоў. Ці ні гэтая 
жыццеўстойлі васць і здольнасць 
да адраджэння спрадвеку жывілі 
беларусаў…

У сродках масавай інфарма-
цыі пушчу любяць называць 
куточкам старажытнага лесу 
ў цэнтры Еўропы. Аднак трэба 
разу мець, што гэта паўнаварта-
сны вялікі лясны масіў, анала-
гаў якому не існуе. Больш за 150 

тыс. га нацыянальнага парку 
«Белавежская пушча» раскінуліся 
ў Брэсцкай і Гродзенскай аблас-
цях, крыху меншы па памерах 
Белавежскі нацыянальны парк –  
на тэрыторыі Польшчы. Дарэчы 
пры ўстанаўленні пасля Другой 
сусветнай вайны дзяржаўнай 
мяжы паміж дзвюма краінамі 
на беларускай частцы пушчы 
практычна не засталося базы 
для навуковай работы і аргані-
зацыйнай дзейнасці. Іх давялося 
ствараць нанова, выкарыстоўва-
ючы свае падыходы. З таго часу 
погляды на метады падтрымкі 
пушчы ў парадку ў навукоўцаў 
краін-суседак не заўсёды супа-
далі, але галоўнай каштоўнасцю 
па абодва бакі ад мяжы адна-
душна лічылі, вядома, дрэвы. 
Вялікія, дужыя, з гісторыяй.

Пра знакамітыя белавежскія 
дубы-волаты, якім па некалькі 
соцень гадоў, ведаюць многія. 
Аднак моцныя ў пушчы і сосны, 
якія займаюць большую частку 
яе тэрыторыі.

– Увогуле навукоўцы былі 
вельмі здзіўлены тым фактам, 
што мясцовыя стараўзроста-
выя насаджэнні аказаліся самымі 
разнастайнымі ў генетычным 
плане ў параўнанні з усімі дрэ-
вамі на Беларусі, –  падкрэслівае 
Аляксандр Іванавіч. –  Таму пры-
ярытэтны напрамак навуковай 
дзейнасці ў пушчы –  кланіраванне 
дрэваў. Адбіралі лепшыя, апісвалі 
і бралі пупышкі з самых верхалінак 
(трэба было ўзняцца на вышыню 
больш за 30 метраў!). Матэрыял 
з іх уводзілі ў культуру клетак, 
каб атрымаць «дрэва з прабіркі». 
Складаней за ўсё клан ір аваць 
дарослыя дрэвы, аднак менавіта 
яны самыя цікавыя для навукоў-
цаў, паколькі гэта –  магчымасць 
вывесці не нашчадкаў з насення, 
а фактычна вырасціць блізнят h
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МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

цяперашніх пяцісотгадовых дубоў. 
У гэтым напрамку ідзе карпат-
лівая праца, якая патрабуе часу, 
сродкаў і сіл.

Між іншым каштоўнасць бела-
вежскіх лясоў людзі зразумелі 
яшчэ напачатку XV ст. З 1409 г. 
адносна пушчы дзейнічаў асаблівы 
ахоўны статус, які цягам стагод-
дзяў то мяняўся, то адмяняўся, 
то зноў уступаў у сілу. У наш час 
пушча падзелена на чатыры зоны: 
запаведная, рэгулюемага кары-
стання, гаспадарчая і рэкрэа-
цыйная. Аднак гэта толькі част-
кова спрашчае ахову. Як і любы 
іншы лес, Белавежская пушча 
не застрахаваная ад сюрпрызаў 
прыроды –  бураломаў, пажараў, 
нашэсцяў шкоднікаў. Навукоўцы 
і спецыялісты задаюцца пытан-
нямі: ці секчы дрэвы, якія асадзіў 
караед, як змагацца з хваробамі, 
лезці ці не ў прыродныя працэсы? 
Менавіта тут беларускія і польскія 
метады вядзення лясной гаспа-
даркі адрозніваюцца.

– Калі ў нас з’явіліся ў яловым 
дрэвастоі п ершыя ачагі кара-
еда-друкара , супрацоўнікамі 
парку былі своечасова правед-
зены санітарна-аздараўленчыя 
мерапрыемствы, –  тлумачыць 
Аляксандр Іванавіч. –  Гэта даз-
воліла захаваць ў Белавежскай 
пушчы яліну еўрапейскую. На жаль, 
з польскага боку, пакуль ачагі 
шкодніка ял іны был і няз нач-
ныя, мерапр ыемствы  па і х 
ліквідацыі не былі  праведзены 
ў поўным аб’ёме, што прывяло 
да гібелі практычна ўсёй яліны. 
Гэта вялікая праблема не толькі 
Белавежскай пушчы, але і іншых 
нацыянальных паркаў.

Разам з тым трэба разумець, 
што пушча знаходзіцца на стыку 
нават не дз вюх, а трох краін. 
Беларусы, палякі і ўкраінцы разу-
меюць яе каштоўнасць і імкнуцца 

працаваць супольна ў пытаннях 
бяспекі старажытнага лесу. Але 
ўсе прадугледзець немагчыма.

– Па статыс тыцы 70 % 
захворвання ў дрэў прыпадае 
на грыбкі і толькі 30% –  на вірусы. 
Усё часцей у беларускіх лясах заўва-
жаюць інвазійныя віды, якія мы 
нават зарэгістраваць не заўсёды 
паспяваем, –  дзеліцца занепакое-
насцю навуковец. –  Што да вяр-
шыннага караеда, які некалькі 
гадоў таму асадзіў сосны па ўсёй 
Беларусі, дык ён –  другасны шкод-
нік. Прыходзіць толькі на тыя 
дрэвы, якія  ўж о па сл аблены я. 
Сігнал для яго –  своеасаблівы пах 
пры адсутнасці жывіцы ў хвойных. 
А пранікнуць у падсушанае дрэва 
для караеда не праблема. На наш 
погляд, напады шкоднікаў можа 
папярэдзіць толькі якасны маніто-
рынг лесу.

Экаактывісты хвалююцца 
і наконт таго, ці адаб’ецца на рэлік-
тавых лясах змяненне клімату, 
пра якое апошнім часам так шмат 
гавораць заходнія навукоўцы.

– Пачнём з таго, што рэальных 
доказаў глабальных кліматычных 
перамен няма, –  лічыць Аляксандр 
Кавалевіч. –  Ёсць толькі непа-
цверджаныя гіп отэ зы. Разам 

з тым сёння сталі заўважна час-
цейшымі прыродныя анамаліі –  
занадта спякотнае ці вільгот-
нае лета, бураломы, непрадка-
зальна моцныя маразы ці нечакана 
сухая зіма. Нельга абмінаць і той 
факт, што ў некаторых мясцінах 
межы кліматычных зон сапраўды 
мяняюцца. Ці маглі мы яшчэ гадоў 
20 таму вырошчваць у Беларусі 
кавуны і персікі? Затое елкі ў нас 
раслі па ўсім Палессі, а цяпер іх 
там амаль не заст алося. Але 
стан Белавежскай пушчы пакуль 
заста ецца нязменным. Аднак 
ёсць досыць сур’ёзная праблема 
лясоў на поўдні Беларусі –  зніжэнне 
ўзроўню грунтавых вод як вынік 
меліярацыі ў м інулым стагод-
дзі. Планавалася стварыць каля 
васьмі соцень азёр, вадасховішчаў, 
сажалак, каб пры неабходнасці 
можна было скідваць туды наза-
пашаную ваду. Але справу да канца 
не давялі. Да таго ж змяніўся пры-
родны рэжым размеркавання вады. 
Раней назапашванне адбывалася 
ў зімовы перыяд, а цяпер рэкі ўсё 
часцей не замярзаюць і зносяць 
талую ваду. А гэт а пагражае 
і пушчанскім доўгажыхарам.

Па падліках экспертаў сярэдні 
ўзрост белавежскіх дрэў –  90 гадоў, 
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у запаведных частках –  200–300. 
Гэта пры тым, што існуюць тут 
і старажылы, якім па 400–600 гадоў. 
Каля дзвюх тысяч дрэў- гігантаў 
зна ходзіцца ў Белавежска й 
пушчы!

– Рост драўняных каранёў 
сасны адбываецца прыкладна 
да 25 гадоў –  расказвае Аляксандр 
Іванавіч. –  Па сля ён спыня-
ецца. А цяпер уявіце, што ўзро-
вень вады ўпаў –  забеспячэнне ёю 
паслабляецца. Вядома, у пушчы 
ёсць невялічкія лясныя рачулкі. 
Зараз праводзіцца сур’ёзная праца 
па другасным забалочванні пэў-
ных мясцовасцей. Аднак мініміза-
ваць наступствы добра, але яшчэ 
лепш –  папярэджваць іх. Працэсамі, 
якія адбываюцца ў пушчы, можна 
і трэба кіраваць, толькі рабіць 
гэта прафесійна і без фанатызму. 
У рэшце планета мяняецца, і гэта 
натуральна. Дрэвы, як і чалавек, 
прыстасоўваюцца да новых умоў. 
Калі імкнуцца жорстка «закансер-
ваваць» працэсы, што адбываюцца 
ў пушчы, то можна наклікаць бяду. 
Больш разумна, на мой погляд, для 
захавання прыродных багаццяў 
пушчы клапаціцца пра дынаміч-
ную падтрымку ўнікальнага лесу 
з дапамогай усё таго ж маніто-
рынгу, які мы лічым прыярытэ-
там у сваёй дзейнасці.

Да нацыянальных багаццяў, 
дарэчы, можна аднесці і фауну 
Белавежскай пушчы, бо не зубрам 
адзіным яна славіцца. Хаця гісто-
рыкі сведчаць, што першыя туры-
сты з’явіліся ў гэтых мясцінах 
у сярэдзіне ХІХ ст. менавіта каб 
паглядзець на загадкавую куча-
равую жы вёлін у –  вялізнага, 
але пужлівага зубра. Каб госці 
маглі іх лепш разгледзець, аргані-
зоўваліся аблавы: тысячы сялян 
бегалі па лесе, выганяючы зуброў 
на ўзлес ак. На шча сце, неўза-
баве тут збудавалі вальеры для Ганна КУРАК

жывёлы, і ўтомныя для мясцо-
вага люда экскурсіі гасцей пушчы 
спыніліся…

Зубр быў  візітнай карткай 
Белавежс кай пушчы на пра-
цягу доўгіх стагоддзяў. Вядома, 
што на ўладара тутэйшых лясоў 
палявалi  і Ягайла, і Стэфан 
Баторый,  і Мікалай ІІ. Трафеі 
масай больш за тону ішлі на ежу 
для войска, а скура ўпрыгожвала 
пакоі першых асоб. У выніку напа-
чатку ХХ ст. быў забіты апошні 
зубр з мясцовага сямейства. Але 
дзякуючы намаганням навукоўцаў 
пасля вайны папуляцыю жывёлы 
атрымалася аднавіць. Сёння коль-
касць пушчанскіх зуброў –  каля 
шасці соцень.

Мала хто ведае, што зубр даўно 
разышоўся па ўсёй краіне –  яго 
можна ўбачыць у Налібокскай 
пушчы, у Палескім запаведніку 
і нават пад Асіповічамі.

Да таго ж Белавежскія лясы 
славяцца і больш рэдкімі відамі 
прадстаў нікоў еўрапейскай 
фауны. Напрыклад, тут водзіцца 
рысь. Вялізны дзікі кот з пэндз-
лікамі на вушах рэдка трапля-
ецца на вочы людзям: днём 
спіць у запаведных гушчарах, 
а на паляванне выходзіць ноччу. 
Здабычай рысі становяцца нават 
алені, якія ў чатыры разы перавы-
шаюць яе па масе, але не могуць 
супрацьстаяць спрытнасці. З кож-
ным годам дзікіх катоў у нацыя-
нальным парку становіцца ўсё 
менш, –  канстатуюць супра-
цоўнікі п ушчы. Аднак шанец 
на павелічэнне папуляцыі ёсць. 
Два гады таму былі заўважаны 
сляды гэтай драпежніцы з трыма 
кацяняткамі.

Асаблівую ўвагу прыцягваюць 
і пушчанскія ваўкі. Нягледзячы 
на стэрэатыпна адмоўны вобраз 
жывёлы, паблізу Белавежскіх 
лясоў не  было зафіксавана 

аніводна г а нападзення ваўка 
на чалав е ка. Больш за тое, 
за жыццё м  некалькіх шэрых 
асобін з пушчы можна назіраць 
у рэжыме  анлайн, дзякуючы 
ашыйнікам з GPS-перадатчыкамі 
і фотапасткам. Шэра-бурыя дра-
пежнікі м аюць цікавыя бела-
рускія імёны –  Мікола, Міхась, 
Руды, Алесь (у го нар дырэктара 
Нацыянальнага парка Аляксандра 
Бурага). Вядома, усё гэта прыва-
блівае сучасных турыстаў, якія 
рады хаця б на час пакінуць мега-
полісы і далучыцца да жыцця 
прыроды пад засенню рэлікта-
вага лесу.

– З памкненнямі прыцягнуць 
у пушчу як мага больш турыстаў 
трэба быць асцярожней, –  мяркуе 
Аляксандр Кавалевіч. –  Сёння яна 
і так адно з самых папулярных 
месцаў на карце Беларусі. Штодня 
сюды прыязджаюць сотні белару-
саў і замежнікаў, каб надыхацца 
неймаверна чыстым паветрам, 
прайсціся па запаведных сцеж-
ках, палюбавацца на дзікіх жывёл, 
завітаць у госці да Дзеда Мароза. 
Аднак збольшага –  усё гэта забавы. 
Нам не хапае, на мой погляд, аду-
кацыйных праектаў. Тут трэба 
аддаць належнае палякам. У гэтай 
сферы яны нас пераўзышлі. Дзяцей 
у белавежскі лес возяць часцей 
не з забаўляльнай мэтай, а выха-
ваўчай. Ш кольнікі і  мола дз ь 
на практыцы знаёмяцца з ляс-
нымі дзівосамі, і многія адчуваюць 
сябе не турыстамі, а пачатковымі 
навукоўцамі, якія ў поўнай меры 
далучаюцца да вывучэння пушчан-
скіх скарбаў. Астатнія ж наглядна 
засвойваюць каштоўныя экала-
гічныя ўрокі. Спадзяемся, у хут-
кім часе і мы распачнем нешта 
падобнае на сваім баку.




