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Знай дзі су мнік!
Мін скі ра ён — адзін з лі да раў па рас-

паў сю джа нас ці су мні ка ка над ска га. Ме-

на ві та на тэ ры то рыі ста лі цы і ў ра ды у-

се 60—70 кі ла мет раў ад яе ад зна ча на 

80 % усёй па пу ля цыі гэ тай ін ва зій най 

рас лі ны ў на шай кра і не.

Яшчэ ня даў на і тэ ры то рыя аг ра га-

рад ка Ха це жы на, што по бач з тра сай 

Мінск—Грод на, не ра да ва ла сва ім 

знеш нім вы гля дам. На ёй па ся лі лі ся 

ад ра зу два агрэ сіў ныя ві ды.

— У 2009 го дзе на гэ тым участ ку 

быў сфар мі ра ва ны квар тал жы лой за-

бу до вы, част ка зя мель за ста ла ся для 

доб раў па рад ка ван ня і азе ля нен ня, — 

уво дзіць у курс спра вы стар шы ня 

Ха це жын ска га сель вы кан ка ма Юрый 

СТУ КАЎ. — На ёй і па ча лі рас ці су мнік 

ка над скі і бар шчэў нік Са сноў ска га.

У рам ках ме ра пры ем стваў па на-

вя дзен ні па рад ку на зям лі тэ ры то рыю 

за ма ца ва лі за ААТ «На лан». На пра-

ця гу трох-ча ты рох га доў яна рэ гу ляр на 

скош ва ла ся. Ле тась сель вы кан кам су-

мес на з прад пры ем ствам і мяс цо вы мі 

жы ха ра мі вы са дзіў на част цы тэ ры то рыі 

ду бы і яб лы ні. У вы ні ку пра тое, што тут 

ка лісь ці бы лі за рас ці су мні ку, на гад ва-

юць толь кі кво лыя па раст кі, што вы пад-

ко ва трап ля юц ца на во чы, ды адзі ноч-

ныя асо бі ны бар шчэў ні ку і су мні ку на 

ўскрай ку ле су.

— Тэх на ло гія, ужы тая на гэ тай тэ-

ры то рыі, — част ка комп лекс на га пла-

на, — рас каз вае за гад чык сек та ра 

кадастра рас лін на га све ту Ін сты ту-

та экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя 

В. Ф. Куп рэ ві ча, кан ды дат бія ла-

гіч ных на вук Алег МАС ЛОЎ СКІ. — 

Ён пра ду гледж вае не толь кі вы да лен не 

агрэ сіў на га ві ду, але і сяў бу шмат га до-

вых траў. У вы ні ку на шчыль ным га зо не 

су мнік не вы трым лі вае кан ку рэн цыі і 

вы цяс ня ец ца аба ры ген ны мі ві да мі.

Доб ры эфект у ба раць бе з ін ва зій ны-

мі рас лі на мі да ся га ец ца толь кі та ды, ка лі 

ра бо та пра во дзіц ца ў комп лек се: скош-

ван не, апра цоў ка, за сеў шмат га до вы мі 

тра ва мі, фар мі ра ван не драў ня ных на са-

джэн няў, а так са ма кант роль не толь кі 

за ра жа най тэ ры то рыі, але і па тэн цый на 

не бяс печ най. Ка лі ней кую ста дыю пра-

пус ціць, су мнік ці бар шчэў нік лёг ка ад но-

віць сваю коль касць за год-два.

Каб гэ та га не атры ма ла ся, спе цы я-

ліс ты Мін скай ра ён най ін спек цыі пры-

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

ася род дзя пра вод зяць ма ні то рынг тэ-

ры то рый і пра цу юць з зем ле ка рыс таль-

ні ка мі.

— Ка лі яны не пры ма юць ад па вед-

ныя ме ры, ім вы да юц ца прад пі сан ні з 

ука зан нем тэр мі наў лік ві да цыі гэ тых 

па ру шэн няў, — рас каз вае на чаль нік 

ін спек цыі Ка ця ры на ПА ЛЯ ШЧУК. — 

А ка лі і яны не вы кон ва юц ца, зем ле ка-

рыс таль ні кі пры цяг ва юц ца да ад мі ніст-

ра цый най ад каз нас ці. За гэ ты год мы 

скла лі больш за 20 пра та ко лаў на су му 

ка ля 2000 руб лёў.

Так, за не пры няц це мер ад нос на сум-

ні ку ка над ска га быў пры цяг ну ты да ад-

каз нас ці стар шы ня Ка ла дзі шчан ска га 

сель вы кан ка ма. Су ма штра фу скла ла 

10 ба за вых ве лі чынь. Пас ля чаго, па сло-

вах Ка ця ры ны Па ля шчук, знай шлі ся і маг-

чы мас ці, і сі лы, і час, каб пры вес ці тэ ры то-

рыю сель са ве та ў па ра дак. Пры гэ тым на 

ба раць бу з ін ва зій ны мі рас лі на мі вы дзя-

ля ец ца да стат ко ва срод каў з бюд жэ ту, 

ства ра юц ца ўсе ўмо вы для за ці каў ле ных 

у гэ тым зем ле ка рыс таль ні каў.

За мест пуст кі — 
за се я нае по ле

Ка лі ў Мін скім ра ё не га лоў ны «ан ты-

ге рой» — су мнік ка над скі, то на Ва ло-

жын шчы не гэ та бар шчэў нік Са сноў ска га. 

У 1980-х га дах апошняга за вез лі ў дзве 

мяс цо выя гас па дар кі вы рошч ваць на 

корм жы вё лам. З ця гам ча су бар шчэў-

нік пе ра ста лі вы ка рыс тоў ваць для гэ тых 

мэт, а зем лі пад ім не апра цоў ва лі ся. Так 

рас лі на і за ха пі ла вя лі кую тэ ры то рыю.

— У Ва ло жын скім ра ё не ін ва зій ныя 

рас лі ны зай ма юць агу лам 40,96 га, — 

рас каз вае на чаль нік Ва ло жын скай 

ін спек цыі пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя Вік тар 

ЯКУ ТО ВІЧ. — Пры гэ тым 36,4 % уся-

го бар шчэў ні ку рас це на зем лях ААТ 

«Суд ні каў скае». Толь кі на ўчаст ку ка-

ля МТФ «Суд ні кі» ім бы ло за ня та ка ля 

6 га зям лі.

Сён ня част ка гэ тай тэ ры то рыі ўжо 

апра ца ва на і за се я на. На чар зе — учас-

так пло шчай ка ля 3 га. Тут ужо пра вя лі 

ме ха ніч нае ка шэн не і хі міч ную апра-

цоў ку, а ця пер гле бу за вор ва юць, каб 

вяс ной па се яць ку ку ру зу.

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен-

ня бія ла гіч най і ланд шафт най раз-

на стай нас ці Мінп ры ро ды Мі ка лая 

СВІ ДЗІН СКА ГА, ка лі бар шчэў нік 

Са сноў ска га і су мнік ка над скі пе ра-

мо жа ныя, важ на на на ступ ным эта пе 

ўцяг нуць та кія зем лі ў гас па дар чы аба-

рот. Гэ та мо жа быць жыл лё вае ці пра-

мыс ло вае бу даў ніц тва, ства рэн не ляс-

ных куль тур ці, як на гэ тай тэ ры то рыі, 

вы ка ры стан не зя мель для атры ман ня 

сель гас пра дук цыі. Сён ня ў кра і не на ліч-

ва ец ца ка ля 1500 га зя мель, вы зва ле-

ных ад бар шчэў ні ку, якія мож на і трэ ба 

ўцяг нуць у гас па дар чую дзей насць.

— Ра бо та, якая вя дзец ца ў Ва ло-

жын скім ра ё не, — вы дат ны прык лад 

для зем ле ка рыс таль ні каў, кі раў ні коў 

усіх уз роў няў і фор маў улас нас ці, як 

дзей ні чаць пас ля та го, як ра бо та па 

не рас паў сюдж ван ні ін ва зій ных ві даў 

пра ве дзе на, — ад зна чае прад стаў нік 

Мінп ры ро ды.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Фо та аў та ра.

На ша кра і на яшчэ на крок на блі зі ла ся 

да бу даў ніц тва най буй ней ша га вет ра-

пар ка і да сяг нен ня мэ ты па ўка ра нен ні 

ад наў ляль ных кры ніц энер гіі да 2030 го-

да. Для ін вес та ван ня ў бу даў ніц тва вет-

ра э лект ра стан цый ма гут нас цю 25 МВт 

па блі зу вёс кі Ве ляш ко ві чы ў Лёз нен скім 

ра ё не Ві цеб скай воб лас ці бы ла абра-

ная ту рэц кая кам па нія «Гу рыш» (Gurіsh 

Constructіon & Engіneerіng Co. Іnc.) — су-

свет на вя до мы рас пра цоў шчык эка ла-

гіч на чыс тых ін жы нер ных ра шэн няў.

Пас ля ўзгад нен ня ўсіх не аб ход ных да ку-

мен таў 30 жніў ня ад бы ло ся пад пі сан не да-

га во ра, згод на з якім агуль ны аб' ём ін вес ты-

цый у но вы вет ра э нер ге тыч ны парк па ві нен 

склас ці ка ля 40 міль ё наў до ла раў ЗША.

«Дзя ку ю чы пра ек ту «Лік ві да цыя бар' е раў 

для раз віц ця вет ра э нер ге ты кі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь» у на шу кра і ну пры хо дзяць пра мыя 

ін вес ты цыі, на кі ра ва ныя на раз віц цё «зя лё-

най» эка но мі кі і ад наў ляль ных кры ніц энер-

гіі. Вет ра пар кі зро бяць на ша на ва коль нае 

ася род дзе чыс цей шым і па спры я юць па ляп-

шэн ню якас ці жыц ця мяс цо ва га на сель ніц-

тва», — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра пры-

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

ася род дзя Аляк сандр КОР БУТ.

Пра ект між на род най тэх ніч най да па мо гі 

«Лік ві да цыя бар' е раў для раз віц ця вет ра энер-

ге ты кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» рэа лі зу ец ца 

Мінпрыроды пры пад трым цы Пра гра мы раз-

віц ця ААН і Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду. 

Бу даў ніц тва вет ра пар ка пла ну ец ца па чаць у 

2020 го дзе, пас ля та го як ін вес тар рас пра цуе 

пад ра бяз ную пра ект ную да ку мен та цыю.

Пас ля за вяр шэн ня бу даў ніц тва вет ра -

элект ра стан цыя «Ве ляш ко ві чы» ста не най-

буй ней шым вы твор цам энер гіі з вет ру ў 

Бе ла ру сі, які бу дзе па стаў ляць эка ла гіч на 

чыс тую энер гію ў больш чым 20 ты сяч хат ніх 

гас па да рак у гэ тым ра ё не. Ча ка ец ца, што 

экс плу а та цыя вет ра пар ка на пра ця гу на-

ступ ных 20 га доў да зво ліць ска ра ціць больш 

за 500 ты сяч тон вы кі даў CO
2
. Для за бес пя-

чэн ня экс плу а та цыі і тэх ніч на га аб слу гоў-

ван ня аб' ек та бу дзе ство ра на пяць но вых 

пра цоў ных мес цаў. Бу даў ніц тва вет ра пар ка 

так са ма за бяс пе чыць ра бо тай мяс цо выя бу-

даў ні чыя ар га ні за цыі і па стаў шчы коў аб ста-

ля ван ня.

Між тым, як ад зна ча юць экс пер ты пра ек-

та, іс ну ю чыя тэм пы раз віц ця ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі (АКЭ) у на шай кра і не до сыць 

па воль ныя. На па ча так 2019 го да іх до ля ў 

ва ла вым спа жы ван ні па ліў на-энер ге тыч ных 

рэ сур саў скла да ла 6,2 %. Ця пер па ўсёй краі-

не пра цу юць 96 вет ра тур бін агуль най ма гут-

нас цю 100,95 МВт.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі

Руп лі васць су праць агрэ са раўРуп лі васць су праць агрэ са раў
Увя дзен не зя мель у гас па дар чы аба рот — 

важ ны этап пас ля ачы шчэн ня тэ ры то рый ад ін ва зій ных рас лін

 У Мін скім ра ё не вы яў ле на 

больш за 330 па пу ля цый су мні-

ку ка над ска га агуль най пло шчай 

ка ля 80 га.

 Па пу ля цыі ў кра і не бар шчэў-

ні ка Са сноў ска га зай ма юць пло-

шчу 3600 га.

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

Ад абы хо джан ня 
з ад хо да мі 

да зме ны клі ма ту
Гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб мяр ку юць пад час V па ся-

джэн ня Між дзяр жаў на га эка ла гіч на га са ве та дзяр-

жаў — удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 

(МЭС СНД), якое пра хо дзіць 17—18 ве рас ня ў Ерэ-

ва не (Рэс пуб лі ка Ар ме нія). Ад Бе ла ру сі ўдзел у ме-

ра пры ем стве пры мае мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК.

Пад час па ся джэн ня бу дзе раз гле джа на шы ро кае ко ла 

пы тан няў, звя за ных з за бес пя чэн нем пры ро да ахоў най 

дзей нас ці. Дзяр жа вы — удзель ні цы МЭС СНД аб мя ня-

юц ца во пы там ра бо ты ў та кіх га лі нах, як абы хо джан не з 

ад хо да мі, уні фі ка цыя ме та даў раз лі ку вы кі даў за брудж-

валь ных рэ чы ваў у ат мас фер нае па вет ра, рэа лі за цыя 

дзяр жаў най эка ла гіч най па лі ты кі і ін шыя.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Мінп ры ро ды, кі раў нік пры-

ро да ахоў на га ве дам ства па дзе ліц ца во пы там, якія за ха ды 

на ша кра і на ро біць па рэа лі за цыі аба вя за цель стваў у 

га лі не  ба раць бы са зме най клі ма ту.

16 ве рас ня Анд рэй Ху дык су стрэў ся са сваім армянскім 

калегам  Эры кам Гры га ра нам. Удзель ні кі су стрэ чы аб мер-

ка ва лі ход рэа лі за цыі Ме ма ран ду ма аб су пра цоў ніц тве ў 

га лі не ахо вы на ва коль на га ася род дзя па між пры ро да ахоў-

ны мі ве дам ства мі кра ін, які быў пад пі са ны ў 2016 го дзе.

Асаб лі вая ўва га бы ла ўдзе ле на пы тан ням ін тэн сі фі-

ка цыі двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў пры ро да ахоў най 

дзей нас ці, у тым лі ку ў сфе ры ба раць бы са зме най клі-

ма ту. Ба кі ад зна чы лі вы со кі ўзро вень уза е ма дзе ян ня на 

пля цоў ках між на род ных шмат ба ко вых ме ра пры ем стваў, 

а так са ма ў хо дзе рэа лі за цыі пра ек таў між на род най тэх-

ніч най да па мо гі ў рам ках Ус ход ня га парт нёр ства.

Анд рэй Ху дык за клі каў ра зам па ду маць над ак ты ві-

за цы яй ра бо ты МЭС СНД і ў якас ці маг чы мых кі рун каў 

су мес най дзей нас ці пра па на ваў: змяк чэн не на ступ стваў і 

адап та цыю да зме ны клі ма ту, кі ра ван не ААПТ і ства рэн не 

бія сфер ных рэ зер ва таў, эка на міч ныя ме ха ніз мы ўстой лі-

ва га пры ро да ка ры стан ня.

17 ве рас ня Анд рэй Ху дык пра вёў су стрэ чу са стар шы-

нёй Ка мі тэ та ахо вы на ва коль на га ася род дзя пры Ура дзе 

Рэс пуб лі кі Та джы кі стан Даў лат шо хам Кур ба на лі Гул мах-

ма дзо да. Удзель ні кі су стрэ чы аб мер ка ва лі не аб ход насць 

пад рых тоў кі двух ба ко ва га па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве 

па між ве дам ства мі. Анд рэй Ху дык так са ма вы сту піў з 

іні цы я ты вай на ла дзіць аб мен во пы там у га лі не пра вя-

дзен ня дзяр жаў най эка ла гіч най экс пер ты зы, а так са ма 

най леп шы мі прак ты ка мі ў ін шых сфе рах пры ро да ахоў най 

дзей нас ці, якія ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс.

На ступ нае, VІ па ся джэн не МЭС СНД прой дзе ў 2020 

го дзе ў Мін ску.

На стас ся АЛЯК СЕ Е ВА.

Грошы на ве церГрошы на ве цер
Ка ля 40 міль ё наў до ла раў за меж ных ін вес ты цый пры цяг ну та ў Бе ла русь 
для пра ек та па бу даў ніц тве вет ра пар ка

На сен не бар шчэў ні ку за хоў вае 
ўсхо джасць на пра ця гу 10—12 га доў.
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Пад час су стрэ чы мі ніст ра пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і мі ніст ра на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Ар ме нія.
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Сён ня ў на шай кра і не вя дзец ца сур' ёз ная ра бо та па зні шчэн ні 

«зя лё ных агрэ са раў» — рас пра цоў ва юц ца і рэа лі зу юц ца пла ны 

на вя дзен ня па рад ку на зям лі, рэ гу ля ван ня рас паў сюдж ван ня і коль кас ці 

ін ва зій ных рас лін. Тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры ро ды пра вод зяць 

ма ні то рынг тэ ры то рый, ацэнь ва юць, на коль кі эфек тыў на 

(што да ты чыц ца вы ка ры стан ня тэх на ло гій і асва ен ня фі нан са вых 

срод каў) зем ле ка рыс таль ні кі зма га юц ца з ін ва зі яй.

Але кі раў ніц тва кра і ны і Мінп ры ро ды ўпэў не ны: не аб ход на пе ра хо дзіць 

да на ступ на га эта пу гэ тай ба раць бы — уцяг ван ня зя мель, ачы шча ных 

ад ін ва зій ных рас лін, у гас па дар чы аба рот. Пад час прэс-ту ра 

жур на ліс ты да ве да лі ся, як гэ та ад бы ва ец ца ў Мін скім 

і Ва ло жын скім ра ё нах.


