
19 верасня 2019 г. НАТУРА 13

ПРА ЯГА ДЫ
Свя та — пля цоў ка для лю дзей, якія зай-

ма юц ца эка ла гіч ны мі праб ле ма мі, і тых, хто 

ства рае ўмо вы для ўстой лі ва га са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў. Сё ле та 

фес ты валь на быў но вы ім пульс — стаў част-

кай вя лі ка га пра ек та «Ра зам для гра ма ды 

і пры ро ды: уз мац нен не пра цэ су раз віц ця ў 

Мёр скім ра ё не праз су пра цоў ніц тва мяс цо вай 

ула ды і гра ма дзян скай су поль нас ці». Пра-

ект рэа лі зу ец ца пры фі нан са вай пад трым цы 

Еў ра пей ска га са ю за і скі ра ва ны на па ляп-

шэн не жыц ця жы ха роў Мёр шчы ны на асно ве 

рэа лі за цыі прын цы паў устой лі ва га раз віц ця. 

Фо рум з та кой знач най мі сі яй пры цяг вае і 

за меж ных гас цей — на ве да лі свя та чле ны 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня з Лат віі, Ра сіі, су-

пра цоў ні кі прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га саю-

за ў Бе ла ру сі.

«Гэ та пля цоў ка іс нуе для та го, каб, бу ду-

ю чы пра мыс ло выя прад пры ем ствы, ро бя чы 

пэў ныя рэ чы ў сель скай гас па дар цы, мы не 

па ру ша лі эка ла гіч ны ба ланс — тое, што мы 

па він ны збе раг чы для сва іх праў ну каў», — 

ска заў стар шы ня Мёр ска га ра ён на га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та Ігар КУЗ НЯ ЦОЎ.

Ня гле дзя чы на даждж лі вае на двор'е, у га-

рад скім пар ку «Паў вост раў» са бра ла ся шмат 

жы ха роў не толь кі го ра да, але і вё сак ра ё-

на. Мно гія з іх — пе ра мож цы кон кур саў па 

доб ра ўпа рад ка ван ні, па збо ры жу ра він, па 

ўтры ман ні сель скіх пад вор каў. Уз на га ро дзі лі 

так са ма най леп шых стар шынь ву ліц і вё сак 

Мёр шчы ны. Пе ра мож цаў фо та кон кур су ад-

зна чы ла ра ён ная га зе та.

Для гас цей пад рых та ва лі твор чую пра гра-

му: вы сту пі лі ка лек ты вы ра ё на, гос ці з Лат віі 

і фольк-гурт PAWA. Май стры рэ гіё на пад рых-

та ва лі па лат кі з раз на стай ны мі хэндмэйд-вы-

ра ба мі для «Жу раў лі на га кір ма шу — 2019». 

Ад зна чу доб рую інф ра струк ту ру свя та: сма-

ка ту і га ра чыя на поі мож на бы ло на быць у 

па лат ках гра мад ска га хар ча ван ня і ў су час-

ных фудт ра ках. Але ў пры яры тэ це, ка неш не, 

бы лі жу ра ві ны. На кір ма шы бы лі бул кі, пі ра гі, 

мар ме лад, джэ мы з гэ тых ягад, жу ра ві ны з 

ім бі рам, жу ра ві ны ў цук ро вай пуд ры і шмат 

ін шых па час тун каў. «Ка ра ле ву» свя та пра да-

ва лі і ў не апра ца ва ным вы гля дзе. У ся рэд нім 

кі ла грам ягад з эка ла гіч на чыс та га рэ гі ё на 

каш та ваў чатыры руб лі.

ПРА ПТУ ШАК
Да лу чы ла ся да свя та і гра мад ская ар га-

ні за цыя «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны». 

Ар ні то ла гі за пра ша лі па на зі раць за чыр во-

на кніж ны мі птуш ка мі, жу раў ля мі, у па лях. 

На гэ тую ванд роў ку ад пра ві ла ся і я, да ве-

даў шы ся, ад куль ад бы ва юць ар га ні за ва ныя 

аў то бус ныя гру пы. Пля цоў ку для на зі ран ня 

кі роў ца знай шоў не ад ра зу. Ар ні то ла гі руп лі-

ва пры ха ва лі ўстаноўленыя бі нок лі за ста га мі 

се на, ды і са мі раз мяс ці лі ся там жа. Та кая 

кан спі ра цыя — не аб ход ны эле мент на зі ран ня 

за па лах лі вы мі птуш ка мі. Па куль ах вот ныя 

па чар зе па ды хо дзі лі да бі нок ляў і ўзі ра лі ся ў 

бяс край нія пра сто ры, я за пы та ла ў спе цы я ліс-

та, што ба лот ныя птуш кі ро бяць у по лі.

«Жу раў лі ця пер кор мяц ца на па лях. У іх 

асен няя міг ра цыя. За раз са бра лі ся ў вя лі кія 

ча ро ды для міг ра цыі ў Із ра іль, Аф ры ку і на бі-

ра юц ца сі лы пе рад да ро гай. Пад час па лё ту 

яны так са ма ро бяць пе ра пын кі, але не та кія 

вя лі кія. Птуш кам га лоў нае — на гэ тай тэ ры-

то рыі на браць ва гу і по тым спа кой на ля цець. 

У ін шых кра і нах ін шыя ўмо вы, і не заў сё ды 

зной дзеш мес ца, дзе маг чы ма па ес ці так доб-

ра», — па ве да мі ла спе цы я ліст па пры ро да-

ахоў ных пы тан нях гра мад скай ар га ні за цыі 

«Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» Яў ге нія 

ЛУ ЧЫК.

Вяр нуў шы ся на пля цоў ку свя та, мне ўда-

ло ся на пра сіц ца на эк скур сію на сла ву тае ба-

ло та Ель ня. Гі дам і спа да рож ні кам зга дзіў ся 

быць ды рэк тар гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо-

ва пту шак Баць каў шчы ны» Аляк сандр Він чэў-

скі. Ён ад ра зу за пы таў, ці ёсць з са бой бо ты. 

Ад куль? Збі ра ла ся вы ключ на на га рад ское 

свя та. Але Аляк сандр ус пом ніў, што дзесь ці 

ў ма шы не ёсць па ра. Аб уўшы на свой 37-ы 

бо ты 43-га, ад пра ві ла ся ў па да рож жа.

Ад го ра да да па чат ку экас цеж кі кі ла-

мет раў дзесяць. Каб тра піць на мо шча ную 

дош ка мі сцеж ку па ба ло це, да вя ло ся пе ра-

адо лець амаль кі ла метр раз мяк лай пад даж-

джом ляс ной да ро гі. І тут бо ты прый шлі ся 

да рэ чы.

У па да рож жы Аляк сандр Він чэў скі рас ка-

заў, што жу ра ві ны і жу раў лёў аб' яд ноў вае не 

толь кі свя та ў Мё рах. Агуль ны ко рань сло вы 

ма юць у бе ла рус кай і анг лій скай мо вах. Наз-

ва жу ра він (Cranberry) у пе ра кла дзе азна чае 

«жу раў лі ная яга да». Та кую наз ву да лі, та му 

што доў гія, тон кія квет кі жу ра він на гад ва юць 

га ла ву і дзю бу жу раў ля.

«Ча му на ба ло та ля цяць жу раў лі? Яны ва-

жаць тры-ча ты ры кі ла гра мы. Зра зу ме ла: лю-

бы дра пеж нік хо ча іх зла віць, та му да во дзіц ца 

на ча ваць у ва дзе, на мел кім во зе ры. Сто я чы 

ў ва дзе, яны чу юць ус плёс кі, ка лі, на прык лад, 

лі са па ды хо дзіць», — рас ка заў пра муд рых 

пту шак мой гід.

Іду чы па экас цеж цы, мы су стрэ лі шмат спа-

да рож ні каў і ар га ні за ва ныя ту рыс тыч ныя гру-

пы. Ка лі вы за ві та е це на Ель ню без гі да — у 

да па мо гу вам стэн ды на пра ця гу шля ху, якія 

апа вя дуць пра ба ло та і рас ка жуць, на якія 

асаб лі вас ці эка сіс тэ мы не аб ход на звяр нуць 

ува гу.

Ба ло та Ель ня — уні каль нае мес ца. Яно 

да па ма га ла лю дзям пад час вай ны. На аст ра-

вах ха ва лі ся яў рэй скія сем'і, а на лё дзе во зе-

ра пар ты за ны ар га ні за ва лі аэ ра дром. Сён ня 

Ель ня (адзін з най буй ней шых па глы наль ні каў 

вуг ля кіс ла га га зу) за па воль вае па цяп лен не 

клі ма ту і дае пры ту лак шмат лі кім зні ка ю чым 

ві дам рас лін і пту шак.

«Каб лю біць Бе ла русь на шу мі лую, трэ ба ў 

роз ных кра ях па бы ваць...» І на са мрэч ра дуе, 

што мно гія бе ла ру сы ўсё час цей для ад па чын-

ку вы бі ра юць не за меж ныя ку рор ты, а род ныя 

мяс ці ны. А на род ныя гу лян ні, інф ра струк ту ра 

пры род ных ба гац цяў да юць маг чы масць па-

зна ё міц ца з род най зям лёй яшчэ блі жэй.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Жу ра вы 
ля туць да жу ра він

На шы кні гіНа шы кні гі

ЕЎ РА ТУР 
ПА СЛЯ ДАХ 

ПЕР ША ДРУ КА РА
Вы да вец кі дом «Звяз да» су-

мес на з кні гар няй «Све тач» 

прэ зен та ваў кні гу жур на ліст кі 

і пісь мен ні цы Іне сы Плес ка чэў-

скай «Гіс та рыч ныя пра гул кі з 

Фран цыс кам Ска ры най».

— Ідэя па ехаць па еў ра пей скіх га-

ра дах Ска ры ны ўзнік ла на пя рэ дад ні 

500-год дзя вы хаду яго пер шай кні гі. 

Ме на ві та та ды мы ад пра ві лі ся ў пер-

шыя ванд роў кі па сля дах асвет ні ка і 

пер ша дру ка ра. Кра каў — го рад, дзе 

ён ву чыў ся. Па дуя, дзе ён бліс ку ча 

аба ра ніў ву чо ную сту пень док та-

ра ле кар скіх на вук. Да рэ чы, гэ тым 

да сяг нен нем ён вель мі га на рыў ся, 

бо змя шчаў звест кі пра сваю аду-

ка цыю амаль у кож най кні зе. Пас ля 

бы ла Пра га — го рад, які па пра ве 

мож на на зваць ка лыс кай бе ла рус-

ка га дру ку, та му што там Фран цыск 

Ска ры на вы даў свае пер шыя кні гі. 

Віль ня — мес ца, дзе ён ажа ніў ся, 

на ра дзі лі ся яго дзе ці і дзе, як пі са лі 

ў Вя лі кай са вец кай эн цык ла пе дыі, 

«ён за сна ваў пер шую на тэ ры то рыі 

СССР дру кар ню». У 2022 го дзе лі тоў-

цы бу дуць шы ро ка ад зна чаць юбі лей 

гэ тай па дзеі, — рас ка за ла аў тар на 

су стрэ чы з чы та ча мі.

На дум ку спа да ры ні Плес ка чэў-

скай, Фран цыск Ска ры на, хоць і на-

ра дзіў ся ў По лац ку і ні ко лі пра гэ та 

не за бы ваў, быў усё ж ча ла ве кам 

Еў ро пы. «Сён ня, ку ды ні за е дзеш, 

яго паў сюль лі чаць сва ім. Та му што ў 

XVІ ста год дзі ён пра жыў та кое жыц-

цё, да яко га мы сён ня па він ны імк нуц-

ца», — пад крэс лі вае жур на ліст ка.

Экс пер ты сы хо дзяц ца на дум цы, 

што гэ ты ча ла век паў плы ваў не толь-

кі на сла вян скі друк, але і ў цэ лым на 

еў ра пей скі. На прык лад, ты туль ныя 

ліс ты да Фран цыс ка не ра біў ні хто. 

Так са ма ён быў пер шы, хто не па са-

ро меў ся раз мяс ціць свой парт рэт у 

кні гах, якія вы да ваў.

Ад нак га лоў ная мэ та «Гіс та рыч-

ных пра гу лак» — не прос та па ка заць 

ве ліч асо бы, а раз гле дзець за веч ны-

мі спра ва мі жы во га ча ла ве ка.

— У вы дан ні шмат фо та, яны пе-

ра да юць ат мас фе ру га ра доў, дзе 

Ска ры на жыў, ву чыў ся і пра ца ваў. 

Ідзеш па за вул ках, па якіх ха дзіў 

Фран цыск, і зда ец ца, быц цам ён 

за раз вы ныр не з-за ра га. Мы імк-

ну лі ся зра біць ак цэн ты на дро бя зях. 

На прык лад, у Пад уі ў той аў ды то рыі, 

дзе бу ду чы пер ша дру кар зда ваў эк-

за ме ны, цу доў на за ха ва ла ся ары гі-

наль ная столь. Да гэ туль жур на ліс ты, 

якія пі са лі пра па ду ан скі пе ры яд Ска-

ры ны, не ве да лі дак лад на га мес ца 

іс пы таў. Але мы бы лі на стой лі выя: 

мяс цо выя ў ар хі вах ад шу ка лі ін фар-

ма цыю, і ця пер чы та чы мо гуць на ўсе 

сто за зір нуць у мі ну лае.

Са праўд ным ад крыц цём кні гі ста-

ла біб лі я тэ ка не вя ліч ка га га рад ка 

Гер ліц на ня мец ка-поль скай гра ні цы. 

Ме на ві та там быў зной дзе ны ска ры-

наў скі кан ва лют (не каль кі кніг пад 

ад ной вок лад кай).

— 11 ары гі наль ных фа лі ян таў у 

цу доў ным ста не мы не ба чы лі вель мі 

даў но. А за ха ва лі ся яны доб ра, бо ў 

Гер ма ніі кні гі, на дру ка ва ныя кі ры лі-

цай, по пы там не ка рыс та лі ся, да іх 

ста год дзя мі ні хто не да кра наў ся.

Для ка го дру ка ваў свае кні гі Ска-

ры на? Гэ тае пы тан не хва люе лі та-

ра ту раз наў цаў і звы чай ных чы та чоў. 

Лі тоў скія і поль скія экс пер ты сцвяр-

джа юць, што хоць і пра жыў ён боль-

шую част ку жыц ця за мя жой, але 

пра ца ваў для свай го на ро да, бе ла-

ру саў, з мэ тай іх асвет ніц тва. Па-пер-

шае, кні гі бы лі на ста ра бе ла рус кай 

мо ве. Па-дру гое, яны толь кі вы гля-

да лі на еў ра пей скі ма нер, іх змест 

ад па вя даў тра ды цыі пра ва слаў ных 

хрыс ці ян. Да та го ж вя до ма, што сам 

Ска ры на пі саў лі тур гіі і ака фіс ты.

Ган на КУ РАК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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У ПЕТ ЛЯХ — ДВА ЛА СІ
44 пят лі для зда бы чы ка пыт-

ных уста на віў па ляў ні чы-не-

ле гал у ва ко лі цах вёс кі Ча-

рон ка Шу мі лін ска га ра ё на. 

У дзве з іх тра пі лі ла сі. Ад-

на го ўда ло ся вы ра та ваць — 

яго свое ча со ва за ўва жы лі і 

вы зва лі лі дзярж ін спек та ры, 

дру гі лось за гі нуў.

У гэ тых глу хіх і ба га тых на дзі-

чы ну мяс ці нах рэй да вая гру па Га-

ра доц кай між ра ён най ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 

све ту ака за ла ся не вы пад ко ва. Яе 

ра бот ні кі атры ма лі ін фар ма цыю, 

што адзін з мяс цо вых жы ха роў, 

які ра ней ужо двой чы пры цяг ваў-

ся да адказнасці за бра кань ер-

ства, зноў ста віць пет лі ў ле се.

Агле дзеў шы мес ца не за кон на-

га па ля ван ня, ін спек та ры ра зам 

На слыхуНа слыху са след ча-апе ра тыў най гру пай 

ад пра ві лі ся да па да зра ва на га. 

У яго на пад вор ку вы яві лі во сем 

пет ляў з тых жа ма тэ ры я лаў, што 

і знойдзеныя ў ле се. Муж чы на 

пры знаў ся, што ста віў пет лі для 

зда бы чы ла ся і дзі ка. Па ляў ні ча-

га-не ле га ла ўзя лі пад вар ту.

ЗА МЕСТ КАЧ КІ 
ПАД СТРЭ ЛІЎ САХАТАГА

Ра ні цай су пра цоў ні кі Ма зыр-

скай ін спек цыі ахо вы жы-

вёль на га і рас лін на га све ту 

атры ма лі ін фар ма цыю пра 

не за кон нае па ля ван не на 

тэ ры то рыі ўгод дзяў Ка лін-

ка віц ка га ляс га са. Егер гас-

па дар кі вы явіў на по лі ка ля 

вёс кі Вя лі кія Аў цю кі пры ка-

па ныя рэшт кі ла ся.

На вы ня тай шку ры вы яві лі не-

каль кі шро та вых ад ту лін. Бра-

канье рам мог ака зац ца па ляў ні чы 

з се зон най пу цёў кай на птуш ку. 

Аб' яд наў шы на ма ган ні са след ча-

апе ра тыў най гру пай, ін спек та ры 

вы ра шы лі пра ве рыць па ляў ні чых 

у на ва коль ных вёс ках.

У ад на го з жы ха роў вёс кі 

Гу ле ві чы, са праў ды, на ве ран-

дзе знай шлі мя са ла ся агуль-

най ва гой 153 кі ла гра мы. Муж-

чы на з'яў ля ец ца па ляў ні чым і 

мае за рэ гіст ра ва ную стрэль бу. 

Ён пры знаў ся ў не за кон най зда-

бы чы жывёлы. У да чы нен ні да 

па да зра ва на га рас па ча та кры-

мі наль ная спра ва, пры чы не ная 

пры ро дзе шко да ацэнь ва ец ца ў 

7650 руб лёў.

АГА РОД НІ КІ ПА ТРА ПІ ЛІ 
Ў ЗВОД КІ

У Ка лін ка віц кім ра ё не дзярж-

ін спек та ры за тры ма лі збор-

шчы каў ка на пель. І знай шлі 

мес ца, дзе тыя збі ра лі рас лі-

ны, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 

і рас лін на га све ту пры Прэ зі-

дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па да зро ны «гер ба рый» вы яві-

лі ра бот ні кі Ма зыр скай між рай-

інс пек цыі ў аў та ма бі лі, спы не ным 

для пра вер кі ка ля вёс кі Ага род ні-

кі. У ма шы не еха лі трое муж чын, 

усе жы ха ры Хой ні каў, у ба гаж ні ку 

аў то яны пе ра во зі лі два па ке ты, 

на поў не ныя све жа са бра ны мі рас-

лі на мі — мер ка ва на, дзі ка рос лы-

мі ка ноп ля мі.

Не па да лёк ад мес ца, дзе спы-

нілі іх аў та ма біль, паз ней пра ва-

ахоў ні кі вы яві лі по ле з за ба ро не-

ны мі дзі ка ро са мі пло шчай ка ля 

0,5 гек та ра. Кан фіс ка ва ныя 

рас лі ны ад пра ві лі на экс пер ты-

зу. Муж чы нам па гра жае кры мі-

наль ная ад каз насць за не за кон-

ны аба рот нар ка тыч ных срод каў, 

псі ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур-

со раў і ана ла гаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


