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Як сцвяр джа юць спе цы я лiс ты 
Iн сты ту та экс пе ры мен таль най 
ба та нi кi НАН Бе ла ру сi, у кам па-
нiю да бар шчэў нi ка Са сноў ска га 
ў на шай кра i не ця пер да да ло ся 
не каль кi но вых, не менш не бяс-
печ ных вi даў iн ва зiў ных рас лiн. 
Гэ та су мнiк ка над скi, эхi на цыс-
цiс ло пас це вы, ра бi нiя псеў да-
ака цыя i клён ясе не лiс т вы.

Iн ва зiў ны мi на зы ва юць тыя вi ды 
рас лiн цi жы вёл, якiя бы лi вы пад ко-
ва за ве зе ны ў но выя для iх мес цы 
iс на ван ня i цу доў на там пры жы лi ся, 
пе ра шка джа ю чы, так бы мо вiць, «ка-
рэн на му на сель нiц тву» — прад стаў нi-
кам фло ры i фаў ны, што ва дзi лi ся на 
пэў най тэ ры то рыi спрад ве ку. З бар-
шчэў нi кам Са сноў ска га, вы со кай 
па ра со нiс тай рас лi най з вя лiз ны мi 
лiс та мi i яда вi тым со кам, якi па кi дае 
на ску ры ча ла ве ка ба лю чыя пу хi ры, у 
Бе ла ру сi зма га юц ца не адзiн год. Рас-
лi ну за вез лi не каль кi дзе ся цi год дзяў 
та му ў якас цi кар ма вой куль ту ры, а 
ў вы нi ку яна нi я кай ка рыс цi не пры-
но сiць i да та го ж па спя хо ва «аку пi-
руе» вя лi кiя тэ ры то рыi. Той факт, што 
бар шчэў нi ку «па да ба ец ца» бе ла рус-
кая гле ба, па цвяр джа ец ца лiч ба мi: у 
на шай кра i не за раз ка ля трох ты сяч 
гек та раў гэ тай рас лi ны.

Су мнiк ка над скi ў лiк шкод ных 
тра пiў не так даў но. Ён цу доў на рас-
паў сюдж ва ец ца дзя ку ю чы та му, што 
ў пры ро дзе на тэ ры то рыi Бе ла ру сi не 
iс нуе для яго рас лiн-кан ку рэн таў i во-

ра гаў з лi ку на ся ко мых. Су мнiк, якi 
мае дэ ка ра тыў ныя жоў тыя су квец цi, 
як пра вi ла, «вы рошч вае» на ад ным 
кус це да 100 ты сяч зяр ня так на сен ня. 
Вель мi не бяс печ ны су мнiк для ляс ных 
эка сiс тэм. Ка лi ён «за глу шыць» звык-
лыя для гэ та га мес ца вi ды рас лiн, на 
хар ча ван не жы вёл гэ та паў плы вае 
не га тыў на.

Эхi на цыс цiс ло пас це вы («ша лё-
ны агу рок») рас це ля мно гiх вяс ко вых 

хат. Сiм па тыч ная лi я на па доб ная рас-
лi на гус та аб вi вае ўсё, што тра пiц ца 
на шля ху; пас ля цвi цен ня на га лiн-
ках вы рас та юць зя лё ныя «агу роч кi». 
«Шкод нi чае» гэ ты госць з Паў ноч най 
Аме ры кi пе ра важ на ў да чы нен нi да 
рас лiн, што рас туць у пой мах рэк. Аб-
вi тыя лi я най рас лi ны дрэн на раз вi ва-
юц ца, а з ця гам ча су мо гуць уво гу ле 
за гi нуць.

Дрэ ва пад наз вай ра бi нiя псеў да-
ака цыя (па мыл ко ва яе на зы ва юць 
«бе лай ака цы яй») вы лу ча ец ца тым, 

што вель мi хут ка рас це. За год мо жа 
пры ба вiць да 60— 80 сан ты мет раў у 
вы шы ню, мае вель мi ма гут ныя ка-
ра нi, не па тра ба валь нае да гле бы, а 
та му ства рае сур' ёз ную кан ку рэн цыю 
мяс цо вым дрэ вам i псуе гле бу. Ра бi-
нiя ўклю ча на ў сот ню най больш не-
бяс печ ных чу жа род ных вi даў рас лiн 
у Еў ро пе.

Лiс це клё на ясе не лiс та га пас ля 
та го, як апад зе, пры рас кла дан нi вы-
дзя ляе так сiч ныя рэ чы вы, якiя мо гуць 
на шко дзiць, на прык лад, ду бам. Пы-
лок яго з'яў ля ец ца моц ным алер ге-
нам.

Як мож на пе ра шко дзiць рас паў-
сю джан ню iн ва зiў ных рас лiн? Трэ ба 
ад мо вiц ца ад iх па сад кi на огул (асаб-
лi ва гэ та ак ту аль на для су мнi ка i эхi-
на цыс цi са, якiя час та вы са джва юц ца 
людзь мi на сва iх участ ках), пра iн-
фар ма ваць аб «мес цы дыс ла ка цыi» 
шкод на га пус та зел ля су пра цоў нi каў 
Iн сты ту та экс пе ры мен таль най ба та нi-
кi, па зва нiў шы па ну ма ры 284-20-25, 
аль бо звяр нуц ца ў ра ён ную iн спек-
цыю пры род ных рэ сур саў, дзе па вiн-
ны на зва рот ад рэ ага ваць i пры няць 
не аб ход ныя за ха ды.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ

�

Па вод ле слоў на мес нi ка га лоў на га ўра ча па ме ды цын-
скай экс пер ты зе i рэ абi лi та цыi 3-й цэнт раль най ра ён най 
клi нiч най па лi клi нi кi г. Мiн ска Га лi ны КРАЎ ЧУК, пры кме ты 
нар маль на га ста рэн ня ар га нiз ма вы гля да юць на ступ ным 
чы нам:
� сi мет рыч нае знi жэн не ню ху i зро ку;
� знi жэн не мы шач най ма сы на 20-30 пра цэн таў;
� па ве лi чэн не ча су ру халь ных рэ ак цый, асаб лi ва за па-

воль ва ец ца хут касць вы ка нан ня дроб ных хут кiх ру хаў;

� уз мац нен не фi зi я ла гiч на га трэ ма ру (дры жан не рук, га-
ла вы);
� лёг кае па ру шэн не плаў нас цi ру хаў;
� за па воль ван не ха ды, змян шэн не агуль най ру халь най 

ак тыў нас цi;
� сiмп то мы лёг кай ве ге та тыў най дыс функ цыi, уклю ча-

ю чы схiль насць да за по раў, сек су аль ную не да стат ко васць, 
лёг кую ор тас та тыч ную гi па тэн зiю (знi жэн не ар тэ рыя льна га 
цiс ку пры рэз кай зме не ста но вi шча це ла з га ры зан таль на га 
ў вер ты каль нае);
�па вы ша ная ад чу валь насць да знi жэн ня тэм пе ра ту ры 

на ва коль на га ася род дзя;
�лёг кае па ру шэн не па мя цi на ня даў нiя па дзеi (гэ та не 

па вiн на пра яў ляц ца асаб лi вым чы нам, а фiк са вац ца толь кi з 
да па мо гай спе цы яль ных ней ра псi ха ла гiч ных ме то дык);
�знi жэн не хут ка сцi апра цоў кi но вай iн фар ма цыi;
�знi жэн не здоль нас цi да на ву чан ня;
�маг чы ма даб ра якас нае га ла ва кру жэн не, звя за нае са 

ста рэн нем струк тур унут ра на га ву ха, якое ўзнi кае пад час 
па ва ро ту га ла вы, i не па тра буе ля чэн ня;
�поў нас цю за хоў ва юц ца ары ен та цыя ў ча се, пра сто ры i 

ўлас най асо бе, кры тыч насць, мыс лен не, лiк, маў лен не.
Нар маль нае ста рэн не трэ ба ад роз нi ваць ад за хвор ван няў. 

У па жы лым i ста рэ чым уз рос це вель мi па пу ляр ныя хва ро бы 
са су даў га лаў но га моз гу:

вост рыя — iн сульт, тран зi тор ная iшэ мiч ная ата ка, вост рая 
гi пер тэн зiў ная эн цэ фа ла па тыя (звя за ная з ар тэ рыя льнай 
гi пер тан зi яй);

хра нiч ныя — дыс цыр ку ля тор ная атэ раск ле ра тыч ная эн-
цэ фа ла па тыя (па ру шэн не цыр ку ля цыi кры вi, звя за нае з атэ-
раск ле ро зам), хра нiч ная гi пер тэн зiў ная эн цэ фа ла па тыя.

ЯК ПРА ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА 
ВОСТ РЫЯ ХВА РО БЫ СА СУ ДАЎ ГА ЛАЎ НО ГА МОЗ ГУ?

— рап тоў ны па ча так, час та ра нi цай або пас ля эма цы я-
наль ных, фi зiч ных пе ра гру зак;

— моц ны га лаў ны боль;
— ча сам ва нi ты;
— па ру шэн не маў лен ня;
— рэз кая сла басць у ру цэ, на зе;
— ча сам рап тоў нае па ру шэн не зро ку, псi хi кi.

ХРА НIЧ НЫЯ ХВА РО БЫ 
СА СУ ДАЎ ГА ЛАЎ НО ГА МОЗ ГУ ПРА ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА:

га лаў ным бо лем; га ла ва кру жэн нем, шу мам у га ла ве; ня-
ўстой лi вас цю пад час ха ды, па ру шэн нем ка ар ды на цыi ру хаў, 
раў на ва гi; за па воль ван нем ру хаў, цяж кас ця мi пад час па чат ку 
ру ху, ма ла ру хо мас цю, ска ра чэн нем кро ку; эма цый най ня-
ўстой лi вас цю, дэ прэ сi яй (знi жэн не на строю, апе ты ту, стра-
та ва гi, па ру шэн не сну, стам ляль насць, хра нiч ныя бо ле выя 
сiн дро мы, зло ўжы ван не ал ка го лем, су iцы даль ныя дум кi); 
па ру шэн нем сну, па мя цi i ўва гi; па дзен ня мi, стра тай пры-
том нас цi, эпi леп тыч ны мi пры пад ка мi; па ру шэн нем маў лен-

ня; цяж кас цю пад час глы тан ня; са су дзiс тым пар кiн са нiз мам 
(ня знач нае па вы шэн не мы шач на га то ну су, дры жан не ка неч-
нас цяў, га ла вы).

Час та пра явы хра нiч ных цэ рэб ра вас ку ляр ных за хвор-
ван няў па доб ныя да сiмп то маў дыс ме та ба лiч най эн цэ фа-
ла па тыi.

НАЙ БОЛЬШ ЧАС ТЫЯ 
ПРЫ ЧЫ НЫ ДЫС МЕ ТА БА ЛIЧ НЫХ ЭН ЦЭ ФА ЛА ПА ТЫЙ:
�гi пак сiя — ане мii, за хвор ван нi лёг кiх;
�iшэ мiя — сар дэч на-са су дзiс тыя за хвор ван нi (уклю ча ю чы 

спы нен не сэр ца), арыт мii, ар тэ рыя льная гi пер тэн зiя;
�сiс тэм ныя за хвор ван нi — хва ро бы ны рак, пе ча нi, пад-

страў нi ка вай за ло зы, дэ фi цыт вi та мi наў, эн да крын ныя за-
хвор ван нi (асаб лi ва час та — цук ро вы дыя бет), вас ку лi ты, 
iн фек цый ныя за хвор ван нi i сеп сiс, па ра не ап лас тыч ныя пра-
цэ сы (звя за ныя з ан ка ла гiч ны мi за хвор ван ня мi);
�дзе ян не так сiч ных рэ чы ваў — ал ка го лю, цяж кiх ме та лаў, 

фос фа рар га нiч ных рэ чы ваў, пес ты цы даў, ле ка вых прэ па-
ра таў (бар бi ту ра ты, нар ка тыч ныя рэ чы вы, транк вi лi за та ры, 
ан ты кан вуль сан ты, кор ты кас тэ ро i ды, ан ты дэ прэ сан ты, ней-
ра леп ты кi i iнш.).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Эка не бяс пе каЭка не бяс пе ка  ��

У ЗЯ ЛЁ НЫХ «АКУ ПАН ТАЎ» ПА ПАЎ НЕН НЕ...

Ак тыў нае даў га лец цеАк тыў нае даў га лец це  ��

ШТО ШКОД НА I ШТО НЕ АБ ХОД НА 
ДЛЯ СА СУ ДАЎ ГА ЛАЎ НО ГА МОЗ ГУ

ПРА ФI ЛАК ТЫ КА I ЛЯ ЧЭН НЕ 
ХВА РОБ СА СУ ДАЎ ГА ЛАЎ НО ГА МОЗ ГУ

Пры ўзнiк нен нi вост рай цэ рэб ра вас ку ляр най хва ро бы 
не аб ход на лег чы ў ло жак i тэр мi но ва вы клi каць «хут кую». 
Пры па вы ша ным ар тэ рыя льным цiс ку пры няць прэ па рат 
для яго знi жэн ня.

1. У хар ча ван нi па вiн на быць да стат ко ва ка лiю, каль цыю, 
маг нiю, вi та мi наў, клят чат кi, по лi не на сы ча ных тлус тых кiс-
лот. Уклю чай це ў ра цы ён га род нi ну, са да вi ну, яга ды, ры бу, 
ма лоч ныя пра дук ты, ка шы, зя ле нi ва, а так са ма ра зы нкi, 
iн жыр, ба на ны, морк ву, бу ра кi, гар бу зы, ка бач кi, ка пус ту, 
сель дэ рэй.

2. Не аб ход на фi зiч ная ак тыў насць. Як мi нi мум — ра нiш-
няя гiм нас ты ка i ха да не менш за 2 км у дзень. На сi це зруч-
ны абу так, ка рыс тай це ся пал кай, не ра бi це рэз кiх ру хаў.

3. Трэ нi руй це па мяць (ву чы це вер шы, тэкс ты, зай май-
це ся iн тэ ле кту аль най дзей нас цю).

4. Зай май це ся лю бы мi да ступ ны мi вi да мi дзей нас цi, каб 
быць ка рыс ны мi сва iм блiз кiм, сяб рам, на ва коль ным.

5. Пры май це ме ды ка мен ты па пры зна чэн нi ўра ча кур-
са мi па 1-2 ме ся цы 2 ра зы на год (вiн па цэ цiн, пi ра цэ там, 
эмак сi пiн, iн стэ нон, мiлд ра нат, та на кан i iнш.).

6. Да ся гай це мэ та ва га ўзроў ню ар тэ рыя льна га цiс ку з 
да па мо гай адэ кват на га ля чэн ня ар тэ рыя льнай гi пер тэн зii.

7. Ля чы це ста ны, якiя вы клi ка юць вы шэй па мя нё ныя дыс-
ме та ба лiч ныя па ру шэн нi, па збя гай це iн так сi ка цый.

8. Пад трым лi вай це доб ры на строй i ап ты мiзм.

Ста рэн не на сель нiц тва ва ўсiм све це вы клi кае па вы-
ша ную цi ка васць ура чоў да ўзрос та вых за хвор ван няў 
у па жы лых i ста рых. Для лю дзей па жы ло га ўзрос ту за-
ста ец ца ак ту аль ным за ха ван не ак тыў на га даў га лец ця i 
як ма га больш вы со кай якас цi жыц ця.

Ла ся вы цяг ну лі 
з ме лі я ра цый на га 

ка на ла
У Гро дзен скім ра ё не 

вы ра та валь ні кі вы цяг ну лі 
з ме лі я ра цый на га ка на ла 
ла ся, па ве да мі лі ка рэс-
пан дэн ту БЕЛ ТА ў цэнт-
ры пра па ган ды і агі та цыі 
Гро дзен ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС.

У вёс цы Но вая Ру да Гро-
дзен ска га ра ё на ра бот нік 
тор фа прад пры ем ства знай-
шоў дзі кую жы вё лу, якая 
зва лі ла ся ў ме лі я ра цый ны 
ка нал. Лось апы нуў ся ў ка-
на ве глы бі нёй ка ля 2 м, над 
ва дой за ста ла ся толь кі га-
ла ва, пя рэд ні мі ка пы та мі ён 
чап ляў ся за бер вя но. Жы-
вё ла моц на ка ла ці ла ся ад 
пе ра аха ла джэн ня.

На да па мо гу ла сю 
прый шлі бай цы па жар на-
га ава рый на-вы ра та валь-
на га па ста аг ра га рад ка 
Па рэч ча, у тым лі ку і тыя, 
хто ў гэ ты дзень быў вы зва-
ле ны ад ня сен ня служ бы. 
Апе ра цыю па вы ра та ван ні 
пра вя лі за 30 хві лін з да па-
мо гай вя роў кі і пад руч ных 
ма тэ ры я лаў. Ве тэ ры нар 
сур' ёз ных траў маў у жы-
вё лы ві зу аль на не вы явіў: 
кры ху ад ля жаў шы ся пас ля 
вы пра ба ван ня, лось устаў 
на но гі. Пас ля ака зан ня не-
аб ход най да па мо гі жы вё-
лу ад пус ці лі. У мяс цо вым 
ляс ніц тве ней кі час бу дуць 
на зі раць за яго ста нам.

Але на СТА СЮ КЕ ВІЧ, 
БЕЛ ТА.
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