
 
 

 
Захванне балотаў наш і міжнародны клопат

 
У нашай краіне налічваецца 863 тыс. 

га балотау у натуральным i блзкім да 
натуральнага стане. Асушаць ix 
забаронена. 

— У снежне 2020 года уступіў у сілу 
Закон Рэспубліў Беларусь «Аб ахове i 
выкарыстанш тарфяшкау». Адна з яго 
асноўных задач — захаванне натуральных 
балотау, — падкрэслгу Вггаль Каранчук. 

У мэтах рэалізацыі новага Закона 
пры падтрымцы праекту ПРААН-ГЭФ 
«Ветландс» створана электронная база 
даных «Тарфянш Беларуси » 
(www.peatlands.by). Яе вядуць НПЦ па 
біярэсурсах i інстытут землекарыстання 
НАН Беларусь 

У рамках праекту «Ветландс» 
адбылося таксами пауторнае 
забалочванне вялізнага тарфяшка Жада 
на мяжы Шаркаушчынскага i Міёрскага 
раёнау Віебскай вобласці. 

Праведзены будаўнічыя работы для 
паўторнага забалочвання чатырох 
участкаў парушанага тарфяшка Ладава 
плошчай 3,3 тыс. га у Хойнщим i 
Калшкавщюм раёнах Гомельскай 
вобласці. Прыём аб’екта адбудзецца 
сёлета. На гэтыя мэты прыцягнуты 
фінансавыя сродкі ўрада Рэспублікі Карэя. 
Каардынатар праекту — Мінпрыроды, 
выканаўца — грамадскае аб’яднанне 
«Зялёная эканоміка». 

Плануецца прыняцце пастановы 
урады аб пераутварэнні заказніка 
«Альмансюя балоты» з па- велічэннем яго 
плошчы на 9,7 тыс. га (з 94,2 да 103,9 тыс. 
га). НПЦ на біярэсурсах рыхтуе праект 
суместнага з украінскімі калегамі плану 
кіравання балотамі Альманы і 
Переаброды. 

Пра новыя метады аднаулення 
біятопаў расказаў загадчык сектара 
міжнароднага супрацоуніцтва i навуковага 
суправаджэння прыродаахоуных 
канвенцый НПЦ па біярэсурсах Аляксандр 
Казулш. Так, завезеныя у Налібоцкую 
пушчу тарпанападобныя коні цяпер не 
даюць кармавым палям для зуброу 
зарастаць лесам, а турападобныя жывёлы 

паядаюць хмызняк на лузе Пагост у пойме 
Прыпяці Метад кіруемага выпальвання, 
якое праводзіцца узімку, дапамагае 
падтрымліваць нізінныя балоты у 
адкрытым стане i папярэджваць пажары. 
На выпрацаваным тарфяніку Дакудаўскі, 
перад тым як падняць узровень вады, 
было пасеяна насенне балотных раслін. 
Навукоўцы спадзяюцца, што тыповае 
асаковае балота сфарміруецца тут праз 
пяць, а не праз 50 гадоў. 

Аляксандр Казулш адзначыу: 
— Адзін з важнейших накірункаў 

работы — інвентарызацыі 
лесамеліяратыўных сістэм, якую на 
працягу чатырох гадоў праводзіць інстытут 
эксперыментальнай батанікі НАН Беларуі 
імя В. Ф. Купрэвіча. Разам з Міністэрствам 
лясной гаспадаркі ён падрыхтуе схему 
рацыянальнага выкарыстання гэтых 
сістэм. 
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База данных  

«Экология и современность» 

http://www.peatlands.by/

