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Хо ча це — вер це, хо ча це — не, 
але борт ні кі ме лі ўлас ную сіс тэ му 
пісь ма. Ка лі яна з'я ві ла ся і хто 
яе пры ду маў — не вя до ма. Але 
пра іс на ва ла яна да на ша га ча су. 
За мест лі тар у борт ным пісь ме 
вы ка рыс тоў ва лі ся трох ву голь ні кі, 
рыс кі, круж кі ды ін шыя фі гу ры, 
якія зда лёк на гад ва лі прад ме ты, 
дрэ вы і жы вёл.

Са ста ра жыт на сці борт ні кі вы ка рыс-
тоў ва лі сваё ўлас нае пісь мо для аба зна-
чэн ня ўлас ніц ка га зна ка на бор ці (кляй-
ма), які вы ся каў ся на дрэ ве на ўзроў ні ва-
чэй аль бо вы шэй. Кляй мо ўяў ля ла са бой 
за сеч кі, зроб ле ныя ся ке рай або до ла там 
у вы гля дзе кам па зі цыі ры сак (вер ты каль-
ных, га ры зан таль ных), трох ву голь ні каў 
ды ін шых геа мет рыч ных фор маў.

Кляй мо вы ка рыс тоў ва лі не толь кі для 
па зна чэн ня ўлас нас ці на борць (ка ло ду) 
і пры ла ды. Улас ніц кі знак на бор ці слу-
жыў ад мыс ло вым под пі сам на важ ных 
да ку мен тах. За ха ва лі ся та кія под пі сы 
ў су до вых кні гах, пры чым зна кі ні ко лі 
не паў та ра лі ся, ха ця ча сам бы лі вель мі 
па доб ны мі. Улас нае кляй мо борт ні кі ве-
да лі доб ра і маг лі яго пра чы таць.

Знак не да зва ляў вы ка рыс тоў ваць 
борць або пры ла ду без да зво лу ўлас ні-
ка гэ та га кляй ма. Бы ва лі та кія вы пад кі, 
ка лі гас па дар борт на га дрэ ва па мі раў, 

не пе ра даў шы ўлас ніц кі знак ін ша му 
борт ні ку або сы ну, у вы ні ку ні хто не меў 
пра ва зда бы ваць мёд з той бор ці або 
ка ло ды. Знак пе ра да ваў ся ў спад чы ну 
ад баць кі да ста рэй ша га сы на. Ас тат нія 
сы ны атрым лі ва лі кляй мо з да дат ка-
мі: да баць коў ска га да лу ча лі ся пэў ныя 
эле мен ты (ад на ці не каль кі ры сак або 
ін шыя фі гу ры).

Улас ніц кі знак на бор цях на кла даў 
пэў ныя аба вяз кі на борт ні ка: ён му сіў 
да гля даць па зна ча нае борт нае дрэ ва і 
тэ ры то рыю ва кол яго (пры бі раць смец-
це, пад гра баць тра ву, вы ся каць хмыз-
няк і са чыць, каб дрэ ва рас ло доб ра і 
ні хто яго не па пса ваў).

Та ем ныя зна кі за ха ва лі ся — іх і сён ня 
мож на знай сці. Са мае ці ка вае ўлас ніц-
кае кляй мо на бор ці вы се ча на на 500-га-
до вым ду бе Мін ту се, які рас це ка ля вёс кі 
Ра шот ні кі Рэ чыц ка га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці. У 80-х га дах мі ну ла га ста год дзя 
спад чын ны борт нік Во сіп Гіль па ка заў 
гэ ты знак на ву коў цам. Дру гое кляй мо 
вы се ча на на ста рой са сне, якая рас це на 
Ві лей скіх мо гіл ках. Трэ цяе за хоў ва ец ца ў 
му зеі ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту ры. 
Але най боль шая част ка ўлас ніц кіх зна-
каў на бор ці за ха ва ла ся ў ста рых ля сах 
Бе ла веж скай пу шчы.

Ка лі вы ўба чы це не вя до мыя і дзіў ныя 
зна кі на дрэ ве, не пу жай це ся — маг чы-
ма, гэ та та ем нае пісь мо борт ні каў мі ну-
ла га, а мо жа, і ця пе раш ня га ча су.

Іван ОСІ ПАЎ

�

Борт ныя хро ні кіБорт ныя хро ні кі  ��
ТАЙ НА ПІС 

НА СТВА ЛАХ ДРЭЎ

Мёд, про па ліс, пы лок, пяр га, 
пча лі ны яд і воск — усе 
гэ тыя пра дук ты пча ляр ства 
ма юць ка рыс ныя ўлас ці вас ці 
і аказ ва юць тэ ра пеў тыч ны 
эфект. Ад нак са праўд ным 
чэм пі ё нам па ля чэб ных 
якас цях з'яў ля ец ца ме на ві та 
про па ліс, так са ма вя до мы як 
пча лі ны клей.

З ча го скла да ец ца 
про па ліс?

Пча лі ны клей мае скла да ны хі-
міч ны са стаў: ён змя шчае ў са бе 
во да рныя і мі не раль ныя рэ чы вы, 
смо лы, фла во ны — уся го ка ля 
300 рэ чы ваў. Па сва іх улас ці вас-
цях яны па дзе ле ны на ча ты ры 
гру пы: смо лы, баль за мы, эфір ныя 
алеі, квет ка вы пы лок. Ад нак мно-
гія склад ні кі да гэ туль не вы ву ча ны 
на ву коў ца мі. Про па ліс — рэ чы ва 
зя лё на-бу ра га або ка рыч не ва га 
ко ле ру з пры ем ным во да рам пу-
пы шак і іг лі цы, вос ку ды ва ні лі. 
Дзя ку ю чы якім рас лі нам атрым-
лі ва ец ца та кі не звы чай ны во дар? 
Іс ну юць дзве гі по тэ зы. Згод на з 
пер шай, пчо лы збі ра юць про па ліс 
з пу пы шак бя ро зы, та по лі, асі ны, 
каш та на, ду ба, вя за, вяр бы. Ад нак 
пчо лы збі ра юць шмат про па лі су і 
ў тых мяс цо вас цях, дзе гэ тыя дрэ-
вы не рас туць. Згод на з дру гой 
гі по тэ зай, яго вы раб ля юць з пыл-
ку рас лін. За ўваж це: най боль шая 
коль касць про па лі су ў вул лі з'яў-
ля ец ца ме на ві та ў пе ры яд з ся рэ-
дзі ны чэр ве ня да ся рэ дзі ны лі пе ня 
— гэ та час, ка лі пчо лы пры но сяць 
шмат пыл ку.

На вош та пчо лам 
про па ліс?

Пча лі ны рой вы бі рае са бе для 
жыт ла дуп ло — за звы чай гні лую 

ад ту лі ну ў дрэ ве. Но выя жы ха ры 
аб маз ва юць сцен кі дуп ла про па-
лі сам, і дрэ ва пе ра стае гніць. Гэ ты 
каш тоў ны пра дукт ахоў вае пча лі-
ную сям'ю, якая, да рэ чы, жы ве ў 
вя лі кай ску ча нас ці — да 100 ты сяч 
асо бін у вул лі! — ад ві ру саў, грыб-
коў і бак тэ рый. Сло вам, про па ліс 
за бяс печ вае зда ро вы мік ра клі мат 
у вул лі. Пчо лы па кры ва юць ім унут-
ра ныя сцен кі свай го жыт ла, за маз-
ва юць шчы лі ны і ад ту лі ны, за ма-
цоў ваць со ты і па лі ру юць іх пе рад 
тым, як мат ка ад кла дзе ту ды яй кі. 
З яго да па мо гай яны змян ша юць 
ува ход у ву лей. Пры гэ тым, за маз-
ва ю чы ад ту лі ны і ска ра ча ю чы пло-
шчу лят ка, пчо лы да да юць у про-
па ліс шмат вос ку — та кім чы нам 
яны эка но мяць каш тоў ны пра дукт. 
Про па ліс з вя лі кай пры меш кай вос-
ку на зы ва юць «бу даў ні чым».

Як збі ра юць 
про па ліс?

Іс ну юць два спо са бы збо ру про-
па лі су: шля хам ачы шчэн ня з ра-
мак і сце нак вул ля, столь ні ка ды 
лят ко вай ад ту лі ны і з да па мо гай 
спе цы яль най ра шот кі для збо ру 
гэ та га рэ чы ва. Абод ва ва ры ян ты 
ма юць не да хо пы, бо про па ліс мо-
жа змя шчаць у са бе пры меш кі. У 
пер шым вы пад ку ў яго трап ля юць 
рэшт кі драў ні ны, у дру гім про па-
ліс мае ў са бе вя лі кую коль касць 
вос ку. Са бра нае рэ чы ва пра мы-
ва юць ва дой, усе якас ныя кру пін кі 
ася да юць на дно, а кру пін кі з бру-
дам ус плы ва юць на па верх ню ва-
ды. За адзін се зон пча лі ная сям'я 
пры но сіць у ву лей да 150 гра маў 
про па лі су. Най больш пры но сяць 
пчо лы шэ рай гор най каў каз скай 
і ся рэд ня рус кай па род. Вар та ве-
даць, што без шко ды для сям'і 
мож на за бі раць толь кі па ло ву ад 
пры не се на га. Са бра ны про па ліс 
за хоў ва юць у по лі эты ле на вым па-

ке це, іна чай з ча сам эфір ныя алеі 
бу дуць вы па рац ца. На бы ва ю чы 
гэ ты пра дукт, лепш вы бі раць про-
па ліс урос сып, а не ў ша ры ках. Рэ-
чы ва ў ша ры ках мя няе ко лер. Да 
та го ж не зра зу ме ла, коль кі вос ку 
змя шчае та кі про па ліс.

У ме ды цы не
Про па ліс з'яў ля ец ца каш тоў ным 

ля чэб ным срод кам, які аказ вае 
бак тэ ры цыд нае, ан ты так січ нае, 
су праць за па лен чае, абяз боль ва-
ю чае, сты му лю ю чае дзе ян не на 
ар га нізм. У ад роз нен не ад ін шых
ле каў про па ліс зу сім бяс шкод ны 
для ар га ніз ма. Ён мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца як са ма стой ны ля чэб-
ны сро дак, так і ў кам бі на цы ях 
з ін шы мі прэ па ра та мі. Про па ліс 
сты му люе ахоў ныя рэ ак цыі ар га-
ніз ма, аб мен рэ чы ваў, па ска рае 
рэ ге не ра цыю тка нак, спры яе вы-
вя дзен ню ха лес тэ ры ну з ар га ніз-
ма, за па воль вае раз віц цё ра ка вых 
кле так і на ват зні шчае іх. Ужы ван-
не прэ па ра таў з про па лі су па вы-
шае ўстой лі васць ар га ніз ма да 
апра мень ван ня. Про па ліс за хоў-
вае ка рыс ную мік ра фло ру стра ва-
валь на га трак ту, та му ў па цы ен та 
не раз ві ва ец ца дыс бак тэ ры ё з (у 
ад роз нен не ад уз дзе ян ня ан ты бі-
ё ты каў на ар га нізм).

На стой ка 
з про па лі су

Іс нуе вя лі кая коль касць рэ цэп-
таў ле каў з про па лі су. Для вон ка-
ва га ўжы ван ня га ту юц ца ма зі на 
асно ве гэ та га рэ чы ва, для ўнут-
ра на га — спір та вая на стой ка (эк-
стракт). Спір та вую на стой ку ро бяць 
з ачы шча на га і здроб не на га про-
па лі су. У по суд на лі ва юць 100 мл 
спір ту-рэк ты фі ка ту і кла дуць 20 г 
про па лі су. Рас твор уз боў тва юць 
ця гам 10–15 хві лін і на стой ва юць 
у цём ным мес цы 7–10 дзён. На-
стой ка мае цём на-ка рыч не вы ко-
лер і аса дак. Пас ля на стой ван ня 
эк стракт мож на пра філь тра ваць 
праз двух слой ны мар ле вы фільтр. 
Для пры га та ван ня ма зі бя руць 
100 гра маў алею (сла неч ні ка вы,
аліў ка вы, аб ля пі ха вы і г.д.), да во-
д зяць яго да кі пен ня, за тым кла дуць 
20 гра маў ачы шча на га про па лі су.
Ста ран на пе ра меш ва ю чы, да во-
д зяць да кі пен ня. За тым пры га та-
ва ную су месь пра цэдж ва юць праз 
двух слой ны мар ле вы фільтр.

Ва сіль КА ВА ЛЕЦ,
стар шы ня са лі гор ска га 

між ра ён на га аб' яд нан ня 
«Борт нік»
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ПРО ПА ЛІС — 
ЛЕ КІ АД ЛЮ БОЙ ХВА РО БЫ

З 1 лі пе ня ўсту пі ла ў сі лу па ста-
но ва Са ве та Мі ніст раў №458 «Аб 
за цвяр джэн ні Па ла жэн ня пра па-
ра дак ар га ні за цыі і пра вя дзен ня 
гра мад скіх аб мер ка ван няў пра ек-
таў эка ла гіч на знач ных ра шэн няў, 
спра ва здач аб ацэн цы ўздзе ян ня на 
на ва коль нае ася род дзе, улі ку пры-
ня тых эка ла гіч на знач ных ра шэн няў 

і ўня сен ні змен і да паў нен няў у не ка-
то рыя па ста но вы Са ве та Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». У гэ тым да-
ку мен це вы зна ча ны па ра дак пра-
вя дзен ня гра мад скіх аб мер ка ван-
няў пра ек таў кан цэп цый, пра грам, 
пла наў, рэа лі за цыя якіх уплы вае на 
на ва коль нае ася род дзе аль бо звя-
за на з вы ка ры стан нем пры род ных 

рэ сур саў, а так са ма нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў у част цы па ла жэн-
няў, звя за ных з гас па дар чай аль бо 
ін шай дзей нас цю, якая ад но сіц ца 
да эка ла гіч на не бяс печ най. З'я ві-
лі ся ме ха ніз мы па пра вя дзен ні гра-
мад скіх аб мер ка ван няў і пра ек таў 
ра шэн няў аб вы да чы да зво лу на вы-
да лен не і пе ра сад ку аб' ек таў рас-
лін на га све ту ў на се ле ных пунк тах, 
спра ва здач аб ацэн цы ўздзе ян ня на 
на ва коль нае ася род дзе.

— Пры зна на, што ра шэн ні, пры-
ня тыя дзярж ор га на мі пры ўдзе ле 
гра ма дзян, больш праз рыс тыя і 
вы клі ка юць да вер у гра мад скас-
ці, — ад зна чы ла кі раў нік ад дзе ла 
ін фар ма цыі і су вя зяў з гра мад-
скас цю Мінп ры ро ды Тац ця на ЕЎ-
ДА СЁ ВА.

Ор хус кі цэнтр у Бе ла ру сі з'я віў-
ся ў 2005 го дзе. Ця пер рэа лі зу ец-
ца пра ект між на род най тэх ніч най 
да па мо гі «Уз мац нен не рэа лі за цыі 
Ор хус кай кан вен цыі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь», які фі нан су ец ца Ар га-
ні за цы яй па бяс пе цы і су пра цоў-
ніц тве ў Еў ро пе. У рам ках пра ек та 
спе цы я ліс ты Ор хус ка га цэнт ра ўжо 
гэ тай во сен ню пач нуць пра во дзіць 
аду ка цый ныя се мі на ры і «круг лыя 
ста лы». Так са ма бу дуць пра во-
дзіц ца ма дэль ныя слу хан ні. Ужо 
вя дзец ца пра ца па ма дэр ні за цыі 
сай та Ор хус ка га цэнт ра. Прак-
тыч ныя рэ ка мен да цыі па ўдзе ле 
гра мад скас ці ў пра цэ се пры няц ця 
ра шэн няў пла ну ец ца са браць у да-
вед нік. Кі раў нік Ор хус ка га цэнт ра 
ў Мін ску Воль га ЗА ХА РА ВА ад-
зна чы ла, што ў ім бу дуць апі са ны 
пе ра шко ды, з які мі да во дзіц ца су-
ты кац ца на прак ты цы.

— Што да ты чыц ца гра мад скіх 
аб мер ка ван няў, то за апош ні час 
мы на зі ра ем па зі тыў ныя мо ман-
ты, асаб лі ва ў Мін ску: мно гія вы-
кан ка мы ства ра юць на сай тах 
ста рон кі з ін фар ма цы яй аб пра-
вя дзен ні гра мад скіх аб мер ка ван-

няў, ад нак па куль гэ тая прак ты-
ка не пе рай ма ец ца аб лас ны мі і 
рэ гі я наль ны мі вы кан ка ма мі. На 
наш по гляд, ін фар ма ваць гра ма-
дзян праз сай ты вы кан ка ма аль-
бо мяс цо вай га зе ты не эфек тыў на. 
Ін фар ма ван не жы ха роў па тра буе 
ўдас ка на лен ня, — пра ка мен та ва-
ла ка ар ды на тар пра ва вой служ-
бы та ва рыст ва «Зя лё ная сет ка» 
Ма ры на ДУ БІ НА.

— Па чы на ец ца скла да ны пра-
цэс пры няц ця эка ла гіч ных ра шэн-
няў, які бу дзе па тра ба ваць но вых 
ве даў для спе цы я ліс таў, — рэ зю-
ма ва ла да цэнт юры дыч на га фа-
куль тэ та БДУ Але на ЛА ЕЎ СКАЯ. 
— Для пад трым кі Ор хус кай кан вен-
цыі не аб ход ны шы ро кі ахоп ор га-
наў ула ды, гэ та за да ча не толь кі 
Мінп ры ро ды. За тое спе цы я ліс ты 
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
мо гуць вы сту піць доб ры мі кан суль-
тан та мі.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

ЭКА ЛА ГІЧ НЫЯ ПРА ВЫ 
ЁСЦЬ У КОЖ НА ГА

Ка лі не па да лёк ад ва ша га ле ці шча пла ну юць па бу да ваць 
сві на комп лекс, вы ма е це пра ва атры маць ін фар ма цыю 
пра гэ тую па бу до ву і да ве дац ца, як вы кон ва юц ца эка ла гіч ныя 
і са ні тар ныя нор мы. Ка лі ка ля ва ша га до ма вы ся ка юць дрэ вы 
і рых ту юць пля цоў ку пад аў та ста ян ку, вы ма е це пра ва ска заць 
сваё «не» і па спра ба ваць спы ніць гэ та. Пра вы гра ма дзян 
на ўдзел у аб мер ка ван ні і пры няц ці эка ла гіч ных ра шэн няў 
за цвер джа ны ў Ор хус кай кан вен цыі, удзельніцай якой на ша 
кра і на ста ла яшчэ ў 2001 го дзе. Гэ ты да ку мент га во рыць 
аб тым, што гра ма дзя не ма юць пра ва до сту пу 
да эка ла гіч на знач най ін фар ма цыі, мо гуць уплы ваць 
на пры няц це эка ла гіч на знач ных ра шэн няў. Ін шая спра ва, 
што да во лі час та эка ла гіч на знач ная ін фар ма цыя ўтой ва ец ца 
ад гра ма дзян. Аль бо са мі лю дзі не ве да юць пра свае 
эка ла гіч ныя пра вы.

Бе ла русь уз мац няе рэа лі за цыю 
Ор хус кай кан вен цыі

Чы тай це 
ў лі пень скім 

ну ма ры ча со пі са 
«Род ная пры ро да»

�  Ці мож на да вя раць ін тэр нэт-
пра гно зу на двор'я?

� Во зе ра Гінь ка ва ад кры вае свае 
тай ны.

�  Еш чар ні цы, ка лі хо чаш 
ама ла дзіц ца!

� Ча му сі ям скую кош ку тай цам 
за вуць?

Борт нае кляй мо на дрэ ве 
ў Бе ла веж скай пу шчы.

Улас ніц кія зна кі на бор ці .


