Светлай памяці нашай
дарагой дачкі Марыны
прысвячаем!

Заказнікі і помнікі
прыроды
Лунінеччыны
(Макет №9)

„Вы раскрытую книгу природы
Разучились читать по складам
Эти рощи, поляны и воды
Пригляделись до устали вам.
……………………………………
Возвратите себе, что когда-то
Суетливая жизнь унесла
И в победном пожаре заката
Хоть на миг, но сгорите дотла...“
Всеволод Рождественский

Лунінец
2021
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2021 ГОД — ГОД НАРОДНАГА АДЗІНСТВА
Кніга з’яўляецца дыпламантам міжнароднага конкурсу імя В.В. Біянкі
2017 года ў намінацыі — публіцыстыка.
Нашу асабліваую ўдзячнасць і найлепшыя пажаданні выказваем
Леаніду Яраслававічу Пракопчыку, Аляксандру Мікалаевічу Касцюку,
Георгію Уладзіміравічу Курыловічу і Раману Леанідавічу Шабуня, а
таксама А.П
Пракапчуку — майстру лесу Лунінецкага лясніцтва,
выкладчыцам беларускай мовы і літаратуры Лунінецкага дзяржаўнага
прафесіянальна-тэхнічнага каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці Л.П.
Каховіч і СШ №2 г. Лунінца С.А. Гардзіевіч., а таксама паэту, краязнаўцу,
ветэрану педагагічнай працы, журналісту і даследчыку “даўніны глыбокай”
нашай Лунінеччыны — Сцяпану Паўлавічу Нефідовічу, якога прашу
лічыць нашым суаўтарам.
Шчырую ўдзячнасць выказваем супрацоўнікам Лунінецкай раённай
інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя за
кансультацыі да брашуры-даведніка, а таксама ўсім тым, хто мае
дачыненне да выдання гэтага даведніка.
Удзячны нашаму пастаяннаму дабраахвотнаму памочніку і нашаму
вучню Сяргею Антонавічу Сахвону, за магчымасць чытаць вынікі нашай
працы ў інтэрнэце.

Дызайн даведніка — Дз.М. Чарнавокага
Кароткая інфармацыя брашуры-даведніка можа быць выкарыстана
настаўнікамі і выкладчыкамі навучальных устаноў Лунінеччыны на
уроках, лекцыях; пры падрыхтоўцы пазакласных мерапрыемстваў, у часы
факультатыўных заняткаў. Можа быць дапаможнікам у гуртковай рабоце з
вучнямі школ і з навучэнцамі гімназій, ліцэяў і каледжаў гарадоў Лунінец і
Мікашэвічы.
З найлепшымі пажаданнямі аўтары-складальнікі брашуры, ветэраны
педагагічнай працы — І.А. і Л.К. Панасюкі
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Людзі ў храмы ідуць спавядацца,
А я споведзь прыму
Перад белай бярозай,
Перад белай лілеяй,
Перад белым буслом,
Перад Белаю Руссю…
С.П. Нефідовіч, в. Любань

Кароткі даведнік аб прыродзе нашага роднага краю — гэта магчымасць
яго аўтараў давесці да ведама зацікаўленых людзей вынікі сваіх
шматгадовых назіранняў, знаёмства з пэўнай літаратурай, а дзе-небудзь і
выказаць свае ўласныя думкі на конт узаемадзеяння прыроды і чалавека.
Даведнік не мае на мэце даць поўную характарыстыку нашага раёна, ён
хутчэй толькі дакранаецца да вельмі вялікай тэмы „Прырода Палесся”.
Тэма гэта чакае свайго больш дасведчанага аўтара-даследчыка. Аднак мы
спрабуем расказаць вам аб тым, якія рэчкі працякаюць каля нашых вёсак,
што ўяўляе сабой наша лясная гаспадарка, асушаныя землі, балоты, якія
яшчэ захаваліся. Чырвонай ніткай праз усе апісанні пройдзе тэма, якую
аўтары лічаць вельмі важнай — гэта нашы прыродаахоўваемыя тэрыторыі:
заказнікі і помнікі прыроды, якіх у нас з кастрычніка 2016 года ўжо 6: 4
заказнікі і 2 помнікі прыроды.
Дарэчы, гэта не першы даведнік, у якім пойдзе гаворка аб непаўторнай
прыродзе нашага лунінецкага краю. У папярэднія гады выйшлі з друку
некалькі кніг і брашур, прысвечаных гэтай тэматыцы. Вось іх пералік:
„Прырода і ахоўваемыя тэрыторыі Лунінецкага раёна“, Панасюкі І.А.і
Л.К., Пінск; Мінск 1999, 2000, 2000. „Лунінецкі раён: Чырвоны сшытак.
Прырода і ахоўныя тэроыторыі“, Панасюк Л.К., Пінск 2002. „Kreis und
Stadt Luninez”, Панасюк І.А. Шенефельд, ФРГ. 2001. „Чырвоны сшытак
Лунінецкага раёна“, Панасюк Л.К., Пінск 2002. „Велута“ Панасюк І.А.,
Пінск 2006. „Палессе маё Лунінецкае“, Панасюк І.А., Панасюк Л.К.,
Яраховіч У.І., Пінск 2007. Брашура-дадатак да зборніка „Велута“ —
„Урочышчы і мясціны, блізкія і далёкія, вакол в. Валута“ Панасюк І.А.,
Пінск 31.08. 2012. У Брэсцкай друкарні, снежні 2013 года выдадзены
зборнік „Навасёлкі Лунінецкія“, Панасюк І.А., дзе таксама ёсць старонкі,
прысвечаныя наваколлю вёскі і вадасховішчу „Велута“, побач з якім з
кастрычніка 2016 года на дзяржаўным узроўні было вырашана аднавіць
водна-балотны заказнік мясцовага значэння, які існаваў у 80-я гады ХХ
стагоддзя. Цяпер яго роля і значэнне пашыраны і больш канкрэтызаваны:
зберагчы невялікія тэрыторыі (больш за 2000 га.) балот, з іх фаўнай і
флорай на тэрыторыі Навасёлкаўскага лясніцтва. Ён размяшчаецца паміж
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вёскамі Малькавічы і Ліпск Ганцавіцкага раёна, а таксма вёскамі Люшча,
Навасёлкі і Велута Лунінецкага раёна.
У даведніку змешчаны кароткія гістарычныя звесткі аб пачатку
меліярацыі Палесся ў канцы XIX стагоддзя, а таксама аб працягу гэтых
работ у 60-80 гады XX стагоддзя. Даведнік рэкамендаваны ў большай
ступені вучням сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, класным
кіраўнікам для правядзення гутарак на тэму: „Мой родны край...“. Ён можа
зацікавіць і проста аматараў прыроды роднага краю. Ім змогуць карыстацца
юныя краязнаўцы, сапраўдныя сябры прыроды з мэтай пашырэння сваіх
ведаў аб малой радзіме — Лунінеччыне. Мы чытаем кнігі, вывучаем у
школе геаграфію, біялогію, заалогію, глядзім тэлеперадачы аб раслінным і
жывёльным свеце далёкіх заморскіх краін, але вельмі часта не заўважаем
хараства і прыгажосці нашага роднага краю, не ўсведамляем і не ведаем,
што расце побач з нашым домам, школай, якія расліны і птушкі
знаходзяцца з намі на адлегласці працягнутай рукі…
Даведнік не прэтэндуе на навуковае абгрунтаванне, але будзе карысны
для тых, хто шчыра любіць свой край, хто дапамагае зберагчы яго прыроду
непаўторнай на доўгія гады, хто хоча пакінуць хараство тым, хто будзе
жыць у 3-м тысячагоддзі. Дэвіз даведніка — прачытай, раскажы
малодшым, перадай іншым. Карыстаючыся дадзеным нам выпадкам,
выказваем сваю шчырую ўдзячнасць за дапамогу ў падрыхтоўцы чарговай
кнігі былому выпускніку школы №2 г. Лунінца, эколагу завода
„Палессеэлектрамаш“, Яраховічу Уладзіміру Іванавічу; нашым пастаянным
добраахвотным
памочнікам
Аляксандру
Паўлавічу
Пракапчуку,
фотамайстру Сяргею Карпуковічу, фотамайстру і дызайнеру Дзмітрыю
Чарнавокаму.
Л.К. і І.А. Панасюкі, настаўнікі-ветэраны СШ № 2 г. Лунінца (2016 год).
Да чытачоў
Паважаныя чытачы, не спяшайцеся абыякава адкласці маленькую
брашуру, якую ўзялі ў рукі, уважліва прачытайце яе. Аўтары яе кіраваліся
высакароднай мэтай звярнуць увагу нашых землякоў да таго, што
знаходзіцца зусім блізка, не ў далёкіх экзатычных краінах. У кніжцы
апісаны мясціны блізкія і знаёмыя. Блізкія не толькі па адлегласці, а блізкія
сэрцам нашым. Тут жылі нашы продкі. Не разбэшчаныя сучаснымі
навукамі, яны аднак ведалі, што на зямлі, якую яны апрацоўваюць, будуць
жыць іх дзеці, унукі і праўнукі, і працавалі на ёй, зыходзячы з гэтай простай
мудрасці. Яны пакінулі нам чыстую ваду, глебу, паветра і лес, а якімі ім
быць у будучым, залежыць сёння ад нас. Хачу нагадаць, што ў нашым
раёне пакуль ёсць краявіды далёкай мінуўшчыны. Яшчэ ў канцы XIX
стагоддзя Палессе адзначалася, як унікальны куток прыроды. Хто з нас не
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адчуваў пад нагамі ў лесе мяккую імшыстую посцілку, не схіляўся над
кусцікам з чорнымі ягадамі буякоў, не ўдыхаў такі знаёмы з дзяцінства
водар багуну?.. А наш позірк, кінуты ўдалячынь, лавіў знаёмыя сілуэты
вольхі, бярозы, хвоі. Калі пералічваць расліны, якія сустракаюцца ў нас у
сваім прыродным, а не паркавым выглядзе, чаму ж не згадаць каліну
звычайную, парэчку чорную, крушыну ломкую, разнастайныя асокі,
шабельнік, маннік, капытнік. Наогул, наш палескі разназёл надзвычай
багаты.
Можа, давайце перастанем захапляцца тым, што мы бачым там, на
Захадзе, а навучымся ганарыцца сваім, што яшчэ не паспелі разбурыць,
асушыць, высекчы і атруціць. Паспрабуем зберагчы гэта для нашчадкаў.
Адчуем сябе гаспадарамі, возьмем на сябе вялікую адказнасць зберагчы
тое, што можа з’яўляцца прадметам гонару нацыі — наша роднае Палессе,
якое знаходзіцца ў геаграфічным цэнтры Еўропы. У прыродзе ўсё вельмі
разумна павязана; нельга захаваць журавіны, калі знікнуць расліны, што
акружаюць іх, так званыя хваёва-кусцікавыя і сфагнава-кусцікавыя
супольнасці. Адвечныя спадарожнікі і клапатлівыя вартаўнікі журавін —
багуновыя балоты, бярэзнікі ды саснякі-чарнічнікі.
Ад нас з вамі патрэбна толькі адно: не шкодзіць, ахоўваць прыродныя
кладоўкі ад саміх сябе, гаспадарыць з розумам. I тады лес, балота, поле
будуць частаваць нас смачнай, духмянай, дыетычнай ягадай. Шаноўныя
дарослыя, тое, якім паветрам мы дыхаем, якую ваду п’ем, якія рэчывы
глытаем разам з вітамінамі капусты, морквы, бульбы і іншай гародніны,
залежыць і ад вас. Са школьнай праграмы мы засвоілі, што экалогія — гэта
навука аб узаемных адносінах чалавека і прыроды. Зыходзячы з гэтых
адносін, навакольнае асяроддзе можа спрыяць нашаму здароўю або
шкодзіць яму. Навакольнае асяроддзе ўключае ў сябе і тое, чым мы дыхаем,
і тое, што мы п’ем, і тое, што скарыстоўваем для ежы.
Дапаможам прыродзе залячыць раны, не будзем ёй больш шкодзіць,
невычэрпнага багацця наша родная прырода не мае!
Да ўвагі чытачоў!
У канцы даведніка ёсць кароткі тлумачальны слоўнік!
б) а, е, ё, і, о, у, э, ы, ю, я — націскныя галосныя звычайнага тэксту.
в) а, е, ё, і, о, у, э, ы, ю, я — націскныя галосныя выдзеленага тэксту.
Геаграфічнае становішча Лунінецкага раёна
- І. Тэрыторыя раёна
(на 23.03.2021 г.)
2.66974 га
- Плошча раёна
270 815 га
- Плошча лясгаса
(на 23.03.2021 г.)
1.46748 га
- Плошча лясоў лясгаса
117 610,1 га
- Хмызнякі
3.316,6 га
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- Плошча без хмызнякоў
114.442 га
- Плошча паркавых лясоў —з 3.278 га; з іх покрытых лесом
3.495 га
- Плошча паляўнічых угоддзяў
208.000 га
- Плошча курортнай зоны “Белае возера” з 428 га. пакрыта лесам 397 га
- Плошча прыродаахоўных зон (на на 23.03.2021 г.).!)
38.864 га
- Плошча існуючых балот
15.933 га
- Плошча асушаных балот (зямель)
77.500 га
- Плошча ўсіх зямель агракомплексу
99.131 га
а) з іх пасяўная
46.084 га
- Сялянскіх (фермерскіх) гаспадарак
6.358 га
б)з іх пасяўная
3.666 га
- Плошча (агульная), пакрытая вадой (рэкі, азёры, каналы, вадасховішчы,
вадаёмы, рыбнікі)
6 500 га
Плошча тэрыторыі Брэсцкай вобласці складала на 2018 г. 32,3 тысячы
км2. Працягласць тэрыторыі з захаду на ўсход — 300 км, з поўначы на
поўдзень — 166 км.
Лунінецкі раён быў утвораны 15 студзеня 1940 года. Дарэчы, у студзені
2015 года раён адсвяткаваў свой 75-гадовы юбілей. Плошча раёна складае
2,7 тысячы км2. Працягласць тэрыторыі складае з захаду на ўсход — 82 км,
з поўдня на поўнач — 66 км. На захадзе раён мяжуе з Пінскім, на поўдні са
Столінскім, на поўначы з Ганцавіцкім раёнамі Брэсцкай вобласці; на
ўсходзе — з Салігорскім раёнам Мінскай вобласці; на паўднёвым усходзе
— з Жыткавіцкім раёнам Гомельскай вобласці. Тэрыторыя раёна
адміністрацыйна падзелена на 11 сельскіх Саветаў і 1 гарадскі –
Мікашэвічы.
На 1 студзеня 2021 года ў Лунинецкім раёне налічваецца 76 населеных
пунктаў.
У раёне і гарадах Лунінец і Мікашэвічы пражываюць — 64.856 жыхары.
у сельскай мясцовасці пражывае
— 28.351 жыхар;
у Лунінцы і Мікашэвічах пражывае
— 36.505 жыхыроў;
у горадзе Мікашэвічы
— 12.771 жыхароў;
у горадзе Лунінцы — 23.734.
(Дадзеныя Лунінецкага ЦСУ).
Тэрыторыя раёна знаходзіцца ў зоне беларускага Палесся. Самае высокае
месца над узроўнем Балтыйскага мора — 152 метры, самае нізкае — 123
метраў ля р. Случ.
Горад Лунінец знаходзіцца на 52°11' паўночнай шыраты і 26°40' усходняй
даўгаты. На тэрыторыі нашага раёна ёсць наступныя карысныя выкапні:
граніт, торф, пясок, гліна, сапрапель. Сярэдняя тэмпература ў студзені — -
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3 С, у ліпені — +180С. За год у сярэднім выпадае 640 мм ападкаў.
Вегетацыйны перыяд -205 сутак.
Рэкі
Па тэрыторыі нашага раёна працякаюць такія вядомыя рэкі: Прыпяць 761
(62 км), Лань 147 (32)км, Цна 126 (67)км, Случ 197 (27)км, Смердзь 37
(37)км, Бобрык 109 (14)км, Валхва 39 (21)км. Увага! Першая лічба —
даўжыня ўсёй ракі, другая — даўжыня ракі на тэрыторыі Лунінецкага
раёна
Бобрык, левы прыток Прыпяці, працякае яна ў Ганцавіцкім, Пінскім і
Лунінецкім раёнах. Назва зыходзіць, верагодна, ад месца засялення
„баброў“. Бобрык з’яўляецца натуральнай мяжой паміж Лунінецкім і
Пінскім раёнамі. Выцякае з балоцістай мясцовасці. У 1976 годзе на
Бобрыку ў Пінскім раёне створана вадасховішча „Пагост“, плошча - 1,62
км2, глыбіня — 5,4 м, дамба-плаціна — 16,2 км.
Валхва — правы прыток рэчкі Случ, пачынаецца ў Жыткавіцкім раёне,
вусце за 5 км на паўдневы ўсход ад горада Мікашэвічы.
Выдранка (Дудрынка) 12,6 км — правы прыток рэчкі Смердзь,
пачынаецца з возера Вулька (вёска Вулька ІІ), вусце ля вёскі Любачын.
Рэчышча Выдранкі ўяўляе сабой канал.
Лань з’яўляецца левым прытокам Прыпяці. Назва мажліва славянскага
паходжання, ад слова „лань“ — хутканогі алень; магчымы другі варыянт
„liиnas“ — з літоўскага „балота“. Рэчка з ціхай павольнай плынню. Цячэ
па тэрыторыях некалькіх раёнаў, у тым ліку і Лунінецкім. Берагі рэчкі —
месца ціхага адпачынку, рыбнай лоўлі, яны адкрытыя, тарфяністыя. У 1985
годзе ў нашым раёне быў утвораны біялагічны заказнік рэспубліканскага
значэння „Вусце Лані“.
Люта 20(20) км — правы прыток Лані, пачынаецца з абваднога канала (у
верхнім цячэнні Петрашэўскай канавы)за 9,5 км на паўночны ўсход ад вескі
Барсукова, вусце ля вескі Мокрава.
Прыпяць лічыцца самай магутнай ракой у нашым раёне; яна з даўніх
часоў суднаходная. У назве ракі ёсць некалькі варыянтаў. У пісьмовых
крыніцах да XIX стагоддзя раку часта называлі „Прыпець“, што значыць са
стараславянскага і беларускага тэрмінаў, як „ніспадаючая, пакатая,
пясчаны бераг“, гэта значыць, не пакрыты хмызнякамі. Нарэшце, трэцяе
тлумачэнне: раку ў старажытнасці называлі „Трыпяць“ — „3х5“, што
абазначае — рэчка, якая мае 15 прытокаў.
Прыгажуня Прыпяць „нясе свае воды сухадоламу Дняпру“. Плошча
вадазбора на тэрыторыі Беларусі займае 52,7 тысячы км2. Замярзае
Прыпяць амаль адначасова па ўсёй даўжыні ў пачатку снежня ускрываецца
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ў канцы сакавіка. Таўшчыня лёду — ад 15 да 20 см. У рэчцы водзіцца
шчупак, галавель, акунь, плотка, гусцера, сом і многа іншых рыб.
На рэчцы ёсць порты: Пінск, Мазыр, Тураў, Петрыкаў, Нароўля. Ад р.п.
Мікашэвічы і да р. Прыпяць пабудаваны суднаходны канал (7 км), па якім
прадпрыемства „Граніт“ адпраўляе сваю прадукцыю ў розныя мясціны.
Расказваючы пра рэкі, нельга не ўспомніць аб іх ролі ў жыцці чалавека,
пачынаючы з самых даўніх часоў. 3 гісторыі вядома, што старажытныя
людзі сяліліся на берагах рэк, азёр. Вада, як і паветра, застаецца адным з
трох галоўных кампанентаў існавання чалавека на Зямлі. Рэчка давала і дае
чалавеку ваду, рыбу; яна ж з’яўляецца крыніцай зносін паміж гарадамі,
народамі, нават дзяржавамі. Прыгажуня Прыпяць заўсёды была і застаецца
найлюбімейшым месцам адпачынку не толькі рыбаловаў аматараў, але і
многіх жыхароў нашага горада і раёна, людзей, якія з’яўляюцца
сапраўднымі сябрамі прыроды. Прыпяць заўсёды вабіць да сябе людзей
сваёй непаўторнасцю, хараством ва ўсе поры года. Асабліва прыгожа тут у
маі, калі ўсё пачынае квітнець, калі яшчэ да ўзыходу сонца можна
паслухаць тысячы салаўіных трэляў. Зачароўвае чалавека прырода
прыпяцкага наваколля, разнастайнасцю расліннага і жывёльнага свету, якія
з’яўляюцца неад’емнай часткай адзінай матухны-прыроды. Непаўторнасць
краявідаў нашага краю ўслаўлена многімі паэтамі і пісьменнікамі.
Памятаеце, як у Я. Коласа: „Спакойна і павольна, як у зачараваным сне,
нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну...“.
3 гадамі, стагоддзямі адносіны чалавека з прыродай змяніліся, і не на яе
карысць. XX стагоддзе нанесла страшэнны ўрон прыродзе нашай планеты.
Не пазбеглі гэтага ўздзеяння і рэчкі. Спрамленне іх рэчышчаў змяніла
ўмовы існавання многіх відаў раслін і жывёл у поймах, тамушто быў
парушаны водны рэжым прылягаючых тэрыторый. Неабдуманая і
хуткасная меліярацыя лунінецкага Палесся нанесла таксама вялікія страты
навакольнаму асяроддзю. На месцах, дзе былі балоты падымаюцца
пылавыя буры, знікае вада ў калодзежах навакольных вёсак. Згінулі многія
расліны, жывёлы і птушкі.
Другой па даўжыні ракой, якая працякае ў нашым раёне, лічыцца
Случ — левы прыток Прыпяці, працякае па тэрыторыі Слуцкага,
Салігорскага, Жыткавіцкага і Лунінецкага раёнаў. Назва ракі ўзята,
відавочна, ад стараславянскага слова „лука“ — выгіб, ізлучына, а сёння
беларускае слова „злуч“, „злучына“ абазначае злучэнне. У вусце ракі даліна
ў верхнім цячэнні зліваецца праз 6 км з далінай Прыпяці. Найвышэйшы
ўзровень разводдзя — у канцы сакавіка, сярэдзіне красавіка. У міжрэччы
прытокаў маюцца прыгожыя дубровы, якія вабяць да сябе людзей на
адпачынак. На берагах таксама раскінуліся маладыя дубровы. Берагі рэчкі
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з’яўляюцца запаведнымі мясцінамі аматараў рыбнай лоўлі, фотааматараў, а
таксама турыстычнага адпачынку. І таму ў 1990 годзе, з мэтай захавання ў
першародным стане прыроднага комплексу, тут быў створаны біялагічны
заказнік рэспубліканскага значэння „Нізоўе Случы“, плошча якога складае
3313 гектары. У старажытныя часы людзі сплаўлялі па рэчцы плыты, лавілі
рыбу, ладзілі славянскія святы. Случ — адна з прыгажэйшых рэчак нашага
раёна.
Смердзь з’яўляецца таксама левым прытокам Прыпяці. Паходжанне
назвы зыходзіць, відавочна, ад назвы-характарыстыкі „смердзь“ — гэта
спецыфічны пах вады. Пачынаецца са зліцця 2 каналаў ля вёскі Чырвоная
Воля. Даўжыня рэчкі — 37 км. Пойма высокая, забалочаная, шырынёю 200300 метраў; шырыня рэчкі ад 5 да 15 метраў. Вадазбор — 502 км. Ёсць і
яшчэ адна рака ў нашым раёне – гэта.
Цна — адна з некалькіх аднайменных рэчак на тэрыторыі Беларусі. У
аснове назвы, відавочна, ляжыць слова „дэсная — правая“. Маецца таксама
і другое тлумачэнне: ад стараславянскага слова „тьсьнь — вузкі“. Яна
з’яўляецца адной з самых забалочаных рэчак нашага раёна. Берагі і сёння
пакрыты хмызнякамі. У Цны пясчаныя берагі толькі на працягу ад в.
Дзятлавічы і да в. Дварэц. Даліна да в. Велута і ніжэй в. Кажан-Гарадок не
выражана. Самы вялікі ўзровень паводкі — у канцы сакавіка. Плошча
вадазбора ў прыпяцкім Палессі — 1130 км. Берагі рэчкі ля вёсак Велута,
Дзятлавічы, Дварэц, Цна, Кажан-Гарадок з’яўляюцца любімымі месцамі
адпачынку жыхароў. Тут штогод праводзіцца свята Івана Купалы „
Купалле” ў ноч з 6 на 7 ліпеня.
У склад меліярацыйнай сеткі раёна ўваходзяць некалькі каналаў:
Валчанскі канал — правы прыток Выдранкі, пачынаецца з
меліяратыўнай сістэмы за 3,5 км на паўднёвы-захад ад вескі Вялікія
Чучавічы, вусце знаходзіцца за 3,5 км на паўднёвы-захад ад вескі Вулька ІІ.
Глухая Лань (галоўны канал) — правы прыток Случы, пачынаецца ў
Салігорскім раёне, вусце знаходзіцца за 2 км на паўночны-захад ад вескі
Маоршчынавічы.
Заазерскі канал (Заазерская канава) — левы прыток Галоўнага канала,
пачынаецца ў Ганцавіцкім раёне, вусце за 11 км на паўночны-усход ад вескі
Красная Воля (за межамі раёна).
Канал Велута — правы прыток Валчанскага канала, пачынаецца за 4 км
на паўночны-ўсход ад вескі Наваселкі, вусце за 3,5 км на ўсход ад вескі
Велута.
Крынічная канава — правы прыток канавы „Плесы“, пачынаецца ў
Ганцавіцкім раёне, вусце за 7,5 км на паўночны-усход ад вескі Малыя
Чучавічы.
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Лунінецкі канал (на некаторых картах 30-х гадоў ХХ стагоддзя ён носіў
імя знакамітага беларуса, меліяратара, генерал-маёра І.І. Жылінскага) —
левы прыток Прыпяці, пачынаецца за 10 км ад вескі Дзятлавічы, вусце
знаходзіцца за 2 км на ўсход ад чыгуначнага маста праз раку Прыпяць. У
районе пабудаваны:
Мікашэвіцкі суднаходны канал, які злучае раку Прыпяць з чыгуначнай
станцыяй Сітніца, дзе есць рачны порт — Мікашэвічы, даўжыня яго 7км.
Праходзіць па забалочанай левабярэжнай пойме ракі Прыпяць. Пабудаваны
ў 1974-1978 гадах. Яго асноўнае прызначэнне — вываз прадукцыі
прадпрыемства „Граніт“.
Сітніцкі канал — левы прыток Прыпяці, пачынаецца ў Жыткавіцкім
раёне, вусце знаходзіцца за 4 км на поўдзень ад вескі Сітніца.
Чэрабасаўскі канал (Чэрабасаўская канава) — сюды ўваходзіць і канава
Маёнткавая, даўжыней 20 км, бярэ пачатак у ваколіцах вескі Барсукова, з
вусцем на поўдзень вескі Намакрава.
На тэрыторыі раёна ёсць і яшчэ некалькі малых каналаў: Валчанскі,
Собельскі і другія.
Азёры
У нашым раёне ёсць 4 возеры: Белае, Чорнае, Вулька-ІІ і Свяцкае.
Возера Белае займае плошчу 22 гектары, даўжыня — 0,6км, шырыня
0,4км, максімальная глыбіня 10 метраў. Схілы пакрытыя лясамі, берагі
пясчаныя. У возеры растуць некаторыя віды раслін з Чырвонай кнігі
Беларусі, гэта палушнік азёрны, лабелія Дортмана. Возера з’яўляецца
жаданым месцам адпачынку жыхароў горада і раёна. Вада тут крыштальна
чыстая. На беразе знаходзяцца будынкі для летняга адпачынку дзяцей
Лунінецкага раёна. Летам і восенню на прылягаючых тэрыторыях расце
шмат розных ягад і грыбоў. Наваколле возера, плошча якога 9 400 гектараў,
лічыцца біялагічным заказнікам рэспубліканскага значэння, які сёння
называецца „Лунінскі“.
Возера Чорнае размешчана паблізу ад Белага. Плошча яго складае 31
гектар, знаходзіцца ў басейне р. Цна, недалёка ад в. Бастынь. Даўжыня 0,68
км, шырыня 0,6 км. Берагі вельмі забалочаныя. Для гаспадарак раёна
Чорнае возера з’яўляецца вялікім скарбам, так як можа быць крыніцай
прыроднага ўгнаення — сапрапеля.
Возера Вулькаўскае-II. Да пачатку меліярацыі, у 70-я гады ХХ стагоддзя,
яно папаўнялася вадой Валчанскага канала. Плошча паверхні возера роўная
19 га, глыбіня ад 3 да 5 метраў. Возера з’яўляецца месцам адпачынку
мясцовых жыхароў. Знаходзіцца недалёка ад вёскі. Мясцовыя жыхары
называюць яго часам возера „Паяра“ ад першых складоў двух прозвішчаў
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мясцовых жыхароў „Паўловіч і Яраховіч“, якія жылі на беразе возера ў
ранней.
Гартаючы адну кнігу „Водныя рэсурсы Брэсцкай вобласці“, аўтары А.А.
Волчэк і М.Ю. Калінін., На 405 старонцы знайшоў цікавую таблічку. Я
ведаў у Лунінецкім раёне толькі тыя азёры, якія упамянуты вышэй.
аказваецца, што існуюць яшчэ і такія. Пагэтаму я з задавальненнем
дабаўляю іх у тэкст кнігі. Вышэй прозвішчаў аўтараў стаяць назвы 4-ох
арганізацый, якіх не маю права не пералічыць, гэта:
Брэсцкі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і акаляючага асяроддзя.
Брэсцкі абласны аддзел Беларускага геаграфічнага таварыства.
Аддзел Палесся НАН Беларусі.
Інстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі НАН
Беларусі. Мінск, Выдавецкі цэнтр БдзУ, 2002 год. На мове арыгинала .
Лунинецкий район
озёра:
Холче
5 км к северу от н. п. Березцы
Озьбино
6,8 км к югу от н. п. Ракитно
Залуненне
6,6 км к югу от н. п. Ракитно
Засущище
7 км к югу от н. п. Ракитно
Галя
8 км к югу-западу от н. п. Ракитно
Закутно
8 км от н. п. Ракитно
Старик
9,6 км к югу-западу от н. п. Ракитно
Старуха
10 км к югу от н. п. Ракитно
Барсуки
9,6 км к северу от н. п. Б. Орлы
Тучное
9,2 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
Корыто
10 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
Кринульки
9 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
Чертовский омут
8,2 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
Хлопы
6,7 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
Вирье
7 км к северо-западу от н. п. Б. Орлы
*Без названия 16
н.п. Вулька-ІІ
(Хотя некоторые жители называют его „ПаЯр(ы)“ , от фамилий жителей
Павловичи и Яроховичи).
Кукутелка
146 га
н.п. Лахва
Большая Орля
5 км юго-юго-западнее от н. п. Кожан-Городок
Ратона
4,8 км на юг от н. п. Кожан-Городок
Вязок
4,8 км юго-юго-западнее от н. п. Лахва
Бродное
4 км юго-юго-западнее от н. п. Лахва
Долгое (по местному Жинское)
6,8 км на юг от н. п. Лаховка
Борецкое
6,2 км к югу от н. п. Синкевичи
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Туронец
7 км к югу от н. п. Синкевичи
Подосиновик
6,2 км юго-восточнее от н. п. Синкевичи
Столпецкое
6,6 км к югу от н. п. Синкевичи
Сельское
6,4 км к югу от н. п. Синкевичи
Хотетова
7,3 км к юго-востоку от н. п. Синкевичи
Копыльное
8 км к северо-востоку от н. п. *Ольшаны
Любушин
8,9 км к северо-востоку от н. п. *Ольшаны
Долгое
8 км к северо-востоку от н. п. *Ольшаны
Прогорце
10 км к северо-западу от н.п. *Давид-Городок
Корженица
11,4 км к северо-западу от н.п. *Давид-Городок
Усе пералічаныя азёры маюць плошчу 0,08 га да 10 га, со слоў
старэйшага краязнаўцы Луіинеччыны, паэта, пісьменніка, гісторыка,
этнографа, настаўніка роднай беларускай мовы і літаратуры Сцяпана
Паўлавіча Нефідовіча, прайшоўшага ўсю тэрыторыю за 50 год і
апісаўшага ўсё гэта ў мясцовай прэсе, за што яму наша шчырая
ўдзячнасць. З яго слоў дадаю яшчэ некалькі невялікіх азёраў і 2 водоёмы,
гэта:
Броднае – 0,08 га, Лахаўскае з завадзямі (Бабур і Некрын), ВоўчаеЦерабакаў (сістэма, каля 10 га), Воўцельна, Жодаб, Кут, Пержога, Красін
Завір’е, Пацярэбы, Глушыца, Нямецкае, Песчаніца, Лебедзь, Яцель, Обад,
Мікула, і 2 вадаёмы — Моршчынавічы і знікаючы — Ваган.
БЕЛОЕ
22га
7,3 км к западу от н. п. Бостынь
ЧЁРНОЕ
26 га
5 км к юго-западу от н. п. Бостынь
Святское
3,2 км к югу от н.п. Ракитно
Вадасховішчы
Са школьнага падручніка вядома, што рэкі і азёры Палесся ў нязначнай
ступені выкарыстоўваюцца чалавекам у яго гаспадарчай дзейнасці. Для
рэгулявання ўвільгатнення палёў, захавання воднага балансу ствараюцца
штучныя басейны вады — вадасховішчы. У нашым раёне яны ёсць таксама.
Адно з самых буйных вадасховішчаў — „Велута“, плошча якога — 760,2
га; максімальны аб’ём вады можа быць роўны 30,9 млн. м3. Работы
працягваліся з 1978 па 1982 год. Тып вадасховішча — наліўны. Есць
помпавая станцыя. Вадасховішча выкарыстоўваецца ў сельскагаспадарчых
мэтах, для ўвільгатнення 20,5 тысяч га зямель Валчанскай сістэмы, а
таксама для накаплення павадкавай вады ракі Цна; для папярэджвання
затаплення сельскагаспадарчых угоддзяў. Вось ужо на працягу 20 год
вадасховішча „Велута“ добрасумленна выконвае сваю пачэсную місію.
Акрамя таго, яно з’яўляецца адным з „філіялаў“ рыбгаса „Лахва“.
Вадасховішча акальцавана дамбай-плацінай, даўжыня якой — 10,4 км. У
прылягаючых лясах водзяцца дзікі, лісіцы, зайцы, казулі, куніцы, ёсць
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гнездаванні рэдкіх птушак. Ранняй вясной чуваць такаванне цецерукоў,
часамі вадасховішча наведваюць лебедзі, пралётныя гусі і качкі,
сустракаюцца белыя цаплі. Прыемна тут праводзіць вольны час з
фотаапаратам, дзе заўсёды можна знайсці непаўторны кадр. З кастрычніка
2016 года частка балот і ляснога масіва Навасёлкаўскага лясніцтва набылі
статус водна-балотнага заказніка мясцовага значэння „ВЕЛУТА“.
Знаходзіцца 1-1,5 км у паўночна –заходнім напрамку ад цэнтра в.
Навасёлкі.
Другім, па велічыні, вадасховішчам ў раёне з’яўляецца „Собельскае“,
плошча якога — 269,1 га, аб’ём вадзянога люстра роўны 14,2 млн. м3.
Сярэдняя глыбіня — 4,90 м, даўжыня дамбы — 6,96 км. Было пабудавана ў
1987 годзе. Галоўнае прызначэнне — сезоннае рэгуляванне сцёку
Грычынскага канала з мэтай выкарыстання яго для меліяравання зямель
гаспадаркамі „Міжлескае“, „Вулькаўскі світанак“, а таксама рэгуляванне
воднага балансу Чэрабасаўскай асушальнай сістэмы на плошчы 14 286 га.
Два гэтыя вадасховішчы знаходзяцца сёння ў падпарадкаванні
лунінецкага прадпрыемства меліярацыйных сістэм, работнікі якога нясуць
адказнасць за прафесіянальнае выкарыстанне і абслугоўванне ўсіх
меліярацыйньіх сістэм, злучаных з вадаёмамі. Дарэчы, гэтаму буйному
прадпрыемству ў 2009 годзе споўнілася 50 гадоў. Сёння яно абслугоўвае і
падтрымлівае ў належным стане меліярацыйныя збудаванні: каналы,
дамбы, помпавыя станцыі, калектары і іншыя на плошчы больш за 78 200
га.
Падземны водазаборажыццяўляецца з дапамогай 307 артэзіянскіх
свідравін.
Знаходзіцца 2,5-3 км у паўночна–заходнім напрамку ад цэнтра в.
Міжлессе .
Балоты
Палессе з даўніх часоў лічылася краем непраходных балот і лясоў.
Большая частка сучаснай тэрыторыі раёна была занята балотамі. Мясцовыя
жыхары спрадвеку змагаліся з дрыгвой, адваёўваючы невялікія кавалкі для
хлебаробства. Самай вялікай марай палешукоў было асушэнне балот.
Капалі канавы ўручную. І толькі ў сярэдзіне XIX стагоддзя на Палессі
пачаліся значныя работы па асушэнню балот. Відавочна, гэта было звязана,
у першую чаргу, з пабудовай у 1884 годзе праз тэрыторыю Палесся
чыгункі. Першыя спробы асушыць частку палескіх балот былі зроблены
экспедыцыяй геадэзіста генерала І.І. Жылінскага. У 1903 годзе ў часопісе
„Ніва“ было напісана, што „...сетка асушальных каналаў заняла 2,5
мільёны дзесяцін зямлі, 100 000 дзесяцін былі ператвораны ў ворыва“. У
справаздачным „Нарысе работ Заходняй экспедыцыі па асушэнню балот“
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(1873-1888) ўзгадваюцца і нашы мясціны: Грычын, Прыпяць, Лунінец,
Кажан-Гарадок, Лахва, Дзятлавічы. У гэтыя ж часы паглыбляўся
Лунінецкі канал “...ад р. Прыпяць да в. Лунінец, працягам больш за 9 вёрст.
Асушальныя работы праводзіліся паблізу Дзятлавіч, Бастыні, Велуты,
Навасёлак, Чучавіч, у басейнах рэчак Смердзь і Цна; у маёнтку Бастынь
было пракладзена 59 вёрст асушальных каналаў. Гэтыя работы садзейнічалі
асушэнню ўсходняй часткі ўрочышча „Грычын“. Была поўнасцю асушана
дарога з в. Велута ў в. Навасёлкі і Чучавічы. На працягу ўсіх гадоў работы
экспедыцыі штодзённа вялося назіранне за ўзроўнем вод у асушаемых
раёнах. У 1898 годзе былі адкрыты 13 вадамерных пастоў: Дзятлавічы,
Кажан-Гарадок, в. Цна, Лахва, Любачын, Гаўрыльчыцы. Да 1895 года
асноўныя мелірацыйныя работы на Палессі былі закончаны. 3 гэтага часу і
да 1911 года на асушаных сістэмах дзяржаўныя арганізацыі і сельскія
абшчыны займаліся ў асноўным рамонтам гідратэхнічных збудаванняў,
паглыбленнем, замерамі і назіраннямі на асушальных каналах.
Пачынаючы з 1912 года, на тэрыторыі нашага раёна была адкрыта
першая ў Расіі балотная станцыя - так званая балотная гаспадарка, якая
размясцілася ў цэнтры палескай нізіны ў так званым балотным масіве
Кукуцёлка, недалёка ад в. Лахва (у наш час рыбгас „Лахва“). Адным з
арганізатараў гэтай першай доследнай балотнай базы на Палессі быў
вучоны, аграном У.Р. Рыдзігер, упершыню прыехаў сюды ў 1906 годзе, ён
працаваў у Лахве да 1915 года. Яго імя сёння ўвекавечана ў назве вёскі
нашага раёна, як і імя яшчэ аднаго славутага батаніка-балотазнаўца А.Ф.
Флярова. Далейшай меліярацыі на тэрыторыі нашага раёна перашкодзіла
Першая Сусветная вайна.
3 1915 па 1927 год меліярацыйныя работы не праводзіліся. У гэты час
толькі рамантаваліся існуючыя каналы. Але ў канцы 20-х гадоў на
тэрыторыю нашага раёна, на якой ужо ўладарыла Польшча, прыязджала
спецыяльная камісія Лігі Нацый, якая хацела на месцы азнаёміцца з
вядомымі ў Еўропе грычынскімі балотамі. Вялася гаворка аб асушэнні 15
000 км2 балот. Аднак гаворка так і засталася гаворкай. Адзінае, што было
зроблена за польскім часам, дык гэта тое, што была завершана падрыхтоўка
тапаграфічнай карты балот Палесся. 3 1930 па 1939 год ніякіх асушальных
работ не праводзілася. Што яшчэ больш-менш значнага было зроблена пры
Польшы, дык гэта шырокая сістэма метэастанцый і гідралагічных пастоў;
на тэрыторыі нашага раёна іх было 20.
У 1941 годзе пачалася Вялікая Айчынная вайна, якая зноў адкінула амаль
на 25 год асушэнне балот Палесся. Толькі ў канцы 60-х гадоў ХІХ стагоддзя
на тэрыторыі нашага раёна пачалася шырокамаштабная меліярацыя, якая
працягвалася да канца 80-х. Амаль больш чым за 20 год актыўнай
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меліярацыі на тэрыторыі нашага раёна было меліяравана 78 200 гектараў
балот. На сённяшні дзень у нас засталося 40 000 гектараў балот. 3 пачатку
70-х і да сённяшняга часу ў раёне дзейнічае некалькі буйнейшых
меліяраваных сістэм: „Валчанская“, „Ракітнянская“, „Хваецкае“,
„Чэрабасава I, II, ІІІ“, „Сваха“. Увесь аграпрамысловы комплекс раёна
карыстаецца вынікамі „вялікай меліярацыі“ другой палавіны XX стагоддзя.
Ён налічвае сёння больш чым 109 000 гектараў зямлі, з якіх 78200 га
меліяраваныя, гэта амаль 71% усіх зямель.
У наш час засталіся найбольш значныя балотныя масівы: Грычын, Кіявец
(па мясцоваму — Кіянска(э) П.І.), Зялён(а)э, Ліпскае, Хольча.
Галоўным прадпрыемствам па падтрыманні ўсіх меліяраваных зямель,
збудаванняў, помпавых станцый, мастоў, дамб, каналаў, дарог з’яўляецца
лунінецкае прадпрыемства меліярацыйных сістэм.
Гэта вялікая гаспадарка, якая складаецца з 4-х эксплуатацыйных участкаў
і вялікага машынна-трактарнага парку. Галоўнай задачай дзяржаўнага
прадпрыемства меліяраваных сістэм з’яўляецца ўкараненне навейшых
распрацовак па ачыстцы каналаў, павышэнне прафесіянальнага майстэрства
працаўнікоў, камп’ютарызацыя кіруючай працы і ўсяго водагаспадарчага
комплексу. Дбайныя адносіны да зямлі, вады, балот сёння — гэта чыстае
харчаванне, здароўе наша і нашых дзяцей заўтра. Узаемаадносіны чалавека
і прыроды патрабуюць разумнага падыходу. Гэта адзіны ланцужок у коле
жыцця! Мэтазгоднасць асушэння ў такіх маштабах і магчымасці сучаснага
землекарыстання тарфянікаў — тэма асобная і патрабуе ўважлівага
навуковага вывучэння.
Гісторыя прадрыемства пачынаецца са студзеня1959 года. Гэта была
невялікая па колькасці арганізацыя, якая налічвала каля 20 супрацоўнікаў. З
цягам часу яна павялічвалася і ўжо ў 60-я гады, калі пачалося другое
„вялікае“ асушэнне палескіх балот, трэба было абслугоўваць вялікія
плошчы на 42 аб’ектах, у 44 гаспадарках Лунінецкага і Столінскага раёнаў.
Колькасць працуючых на меліяратыўных сетках у 70-я гады дасягнула
больш за 300 чалавек, якія абслугоўвалі 75854 га асушаных зямель, каналаў,
дамбаў. З 1976 года на абслугоўванні УАС (упраўлення асушальных сістэм)
засталіся толькі меліяратыўныя сістэмы на 33 аб’ектах тэрыторыі
Лунінецкага раёна. Амаль 40 год аўтарытэтным кіраўніком гэтага
прадпрыемства з’яўляецца Віктар Аляксеевіч Клімовіч.
У інжынерны комплекс меліяратыўных сістэм у апошнія гады ўваходзяць
больш за 3,5 тысяч км адкрытых і каля 7 тысяч км закрытых асушальных
сетак, каля 900 воданапорных і больш як 700 пераездных гідратэхнічных
збудаванняў, каля 300 ахоўных дамбаў і каля 1000 км эксплуатацыйных
дарог, пабудаваных на 77, 5 тысячах га асушаных зямель. Дружны
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калектыў працаўнікоў гэтага вялікага прадпрыемства спраўляецца са сваімі
задачамі, не гледзячы на сучасныя эканамічныя цяжкасці. Усяму калектыву
нам застаецца толькі падзякаваць за іх працу і пажадаць у будучыні — так
трымаць!..
Прыродаахоўныя тэрыторыі
Прадоўжым нашу размову аб нашай прыродзе з апісання тых запаведных
куточкаў, якія на працягу многіх гадоў з’яўляюцца заказнікамі і помнікамі
прыроды. Іх у нас да 13 ліпеня 1999 года налічвалася 6, з 1999 года да 2016
года — 3, паколькі на месцах былых заказнікаў „Нізоўе Случы“, „Вусце
Лані“ і „Ястрабель“ быў утвораны новы заказнік „Сярэдняя Прыпяць“. З
кастрычніка 2016 года ў нас заказнікаў стала 4. Чацвёртым стаў воднабалотны заказнік „Велута“, які вярнуў свой статус з 80-х гадоў ХХ
стагоддзя. З гэтага ж месяца 2016 года ў Дварэцкім лясніцтве, на тэрыторыі
Залескага лесу дабавіўся пасля помніка прыроды „Векавыя дубы „КажанГарадоцкія”, другі батанічны помнік прыроды — „Лунінецкія
каўнерыкавыя сосны“. Дарэчы, што ж такое заказнік?..
Заказнікі — гэта часткі прыродных ландшафтаў, вызначаныя для
аховы і ўзнаўлення аднаго альбо некалькіх кампанентаў прыроднага
комплексу ў спалучэнні з абмежаваным гаспадарча-рэкрацыйным
выкарыстаннем. Рэжым аховы можа быць працягласцю да 10 год альбо
бестэрмінова. Гаспадарчая дзейнасць у межах заказніка дазваляецца ў той
меры, якая не шкодзіць ахоўваемым аб’ектам. Заказнікі бываюць
рэспубліканскага і мясцовага значэння. У нашай рэспубліцы іх налічваецца
больш за 60. Раздзяляюцца заказнікі на азёрныя, батанічныя,
гідралагічныя, ландшафтныя, фаўністычныя, біялагічныя.
Запаведныя тэрыторыі — гэта ахоўваемая прыродная тэрыторыя,
землі альбо водныя абшары, на тэрыторыі якіх ёсць комплексы навуковай
ці культурнай вартасці. Землі запаведных тэрыторый зусім выключаюцца
з гаспадарчай дзейнасці. Маюць вялікае значэнне для аховы і ўзнаўлення
ландшафтаў, захавання генафонду жывёл і раслін.
Лунiнецкая раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяродзя.
Гартаючы падшыўкі старых газет натрапіў на артыкул за 5 чэрвеня 1972
года, з гэтых часоў больш чым 100 краін Свету адзначаюць Сусветны дзень
аховы навакольнага асяроддзя. На сённяшні дзень у нашай Рэспубліцы
Беларусь надаецца асаблівая ўвага флоры і фаўне. У раёне існуе 3-ы
дзяржаўныя ведамствы. Але толькі адно з іх мае сваю 34-х гадовую
гісторыю
Да 1983 года ў Лунінцы і Лунінецкім раёне дзяржаўным інспектарам па
ахове прыроды працаваў Чарнавокі Мікалай Сямёнавіч. У 1983 годзе ў
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горад Лунінец прыязджае малады выпускнік Беларускага тэхналагічнага
інстытута імя С.М. Кірава факультэта лясной гаспадаркі, спецыяльнасць —
інжынер лясной гаспадаркі, Алег Аляксеевіч Шэляпнеў. Лунінецкі
выканкам адкрывае новую пасаду — інспектара па ахове прыроды.
Працаваць прыходзілася многа, таму што справа была новая, невядомая. У
1986 годзе „Ахова прыроды” рэарганізуецца ў „Лунінецкую раённую
інспекцыю па экалогіі“. З 1987 года начальнікам Лунінецкай раённай
інспекцыі па экалогіі прызначаюць Міхалевіча Адама Федаравіча.
Павялічываецца штат супрацоўнікаў. Алег Аляксеевіч выконвае абавязкі
вядучага спецыяліста па ахове прыроды, а інспектарам па экалогіі
назначаюць Івана Дзмітрыевіча Піліпцэвіча. У 1999 годзе начальнікам
раённай інспекцыі рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя быў
прызначаны Анатолій Барысавіч Кляцко, які працаваў на гэтай нялегкай
пасадзе да 2013 года. У штаце да лютага 2007 года была яшчэ і бухгалтар
Тамара Аляксандраўна Ігнатчык. З 2008 года да 2015 года інспекцыю
ўзначальваў Іван Дзмітрыевіч Піліпцэвіч. З 2015 года начальнікам
дзяржаўнай інспекцыі назначаны Аляксандр Васільевіч Шкут. Памочнікамі
ў яго да 2018 года працавалі вядучыя спецыялісты Мікалай Ванюк і Андрэй
Каховіч. На жаль, у пачатку 2018 года Каховіч Андрэй павінен быў
пакінуць работу па скарачэнні штатаў.
Трэба сказаць, што гэта быў добра зладжаны маленькі калектыў, які
праводзіў складаную работу па ахове прыроды. На сённяшні дзень
арганізацыя налічвае разам з начальнікам 2 чалавекі. Задачы ў іх заўсёды
няпростыя: кантроль за выкананнем усіх норм паветранага, воднага
басейнаў, кантроль за аховай недраў; за правільным землекарыстаннем у
горадзе Лунінцы і раёне. Правядзенне тлумачальнай работы з
прадстаўнікамі арганізацый, ведамстваў, прадпрыемстваў, а так сама з
насельніцтвам. Супрацоўнікі аказвалі і аказваюць дзейсную дапамогу
школам, ліцэям, гімназіям і садкам, прымаюць ўдзел у правядзенні
экалагічных дэкад, тыдняў і святаў у школах, а таксама арганізацыі
экалагічных мерапрыемстваў. За апошнія 15 год школы атрымалі карысныя
кнігі, у тым ліку 3-е выданне Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь (І і ІІ
тамы). Вучні школ горада і раёна прымаюць самы актыўны ўдзел ва ўсіх
рэспубліканскіх акцыях, конкурсах, віктарынах.
Наша раённая экалагічная інспекцыя мае шырокія паўнамоцтвы, і гэта на
сабе адчуваюць тыя, хто забывае пра тое, што „прырода — навакольнае
асяроддзе — гэта наш агульны Дом, законы якога не дазваляецца
парушаць“. Хочацца пажадаць усім супрацоўнікам трох прыродаахоўных
ведамстваў мірнага, яснага неба, чыстага паветра, зялёных лясоў і разумных
карыстальнікаў усяго нашага прыроднага багацця.
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Не так даўно ў нашай раёнцы „Лунінецкія навіны“ з’явілася чарговае
інтэрв’ю журналіста Наталлі Паўлюкевіч з начальнікам раённай інспекцыі
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Аляксандрам
Васільевічам Шкутом. З дазволу Наталлі размяшчаю яго ў даведніку, за
што ёй шчыра ўдзячны:
Любавацца прыгажосцю Радзімы
На Лунінеччыне размешчаны 3 заказнікі
рэспубліканскага значэння: ландшафтны – „Сярэдняя
Прыпяць“, біялагічныя – „Лунінскі“ і „Борскі“.
Акрамя таго, ёсць батанічны помнік прыроды
“Кажан-Гарадоцкія дубы векавыя“. Сёлета ў рэгіёне
з’явіліся яшчэ дзве ўнікальныя тэрыторыі – воднабалотны заказнік мясцовага значэння „Велута“ і
батанічны
помнік
прыроды
„Лунінецкія
каўнерыкавыя сосны“. Аб „навічках“ гутарым з
начальнікам раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Аляксандрам Васільевічам Шкутом. —
Водна-балотны заказнік мясцовага значэння „Велута” плошчай 211,38
гектара аб’яўлены рашэннем райвыканкама №923 ад 07.07.2016 г. на землях
ляснога фонду ў кварталах 40, 41, 48-50, 56-59, 63-71, 74, 98, 99
Навасёлкаўскага лясніцтва ДЛГУ „Лунінецкі лясгас“. Стварылі яго з мэтай
захавання ў натуральным выглядзе буйнога лесабалотнага комплексу ў
даліне ракі Цна. Ён з’яўляецца месцам жыхарства дзікіх жывёлін і
дзікарослых раслін, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.
Вядомае за межамі раёна вадасховішча „Велута“ ў склад аднайменнага
заказніка не ўвайшло.
– Што трэба ведаць землякам пра асаблівасці знаходжання на ахоўваемай
тэрыторыі?
– За выключэннем мерапрыемстваў па прадухіленні і ліквідацыі
надзвычайных сітуацый прыроднага і тэхнагеннага характару, тут
забараняецца правядзенне работ: па гідраўлічнай меліярацыі; звязаных са
змяненнем існуючага гідралагічнага рэжыму (акрамя работ па яго
аднаўленню, рамонтна-эксплуатацыйных работ па забеспячэнню
функцыянавання меліярацыйных сістэм); па разведцы і распрацоўцы
месцанараджэнняў карысных выкапняў; па размяшчэнні адходаў (акрамя іх
часовага захоўвання у санкцыянаваных месцах да перавозкі на аб’екты
пастаяннага захавання, абясшкоджвання ці далейшага выкарыстання); па
адвядзенні сцёкавых вод у навакольнае асяроддзе. Нельга таксама ўзводзіць
аб’екты будаўніцтва (праўда, гэта не датычыць інжынерных і транспартных
камунікацый), стаянак механічных транспартных сродкаў, збудаванняў для
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мэтаў вядзення лясной гаспадаркі, дамоў паляўнічых і рыбаловаў, эколагаіфнрмацыйных цэнтраў, будынкаў для асталявання зон і месцаў адпачынку,
турыстычных стаянак, экалагічных сцяжын. Зразумела, пад забаронай
знаходзіцца знішчэнне ці пашкоджанне драўнінна-кустовай расліннасці,
жывога надглебавага покрыва і лясной падсцілкі. Але зноў-такі ёсць
выключэнні: размяшчэнне асобных палатак, работы лесасечныя і па
трэўлёўцы і вывазцы драўніны, уборка небяспечных дрэў уздоўж ліній
электраперадачы і інш.
– Ці можна распальваць вогнішча?
– Яго развядзенне дазваляецца толькі ва ўстаноўленых месцах. Зрэшты, як і
спальванне парубачных рэшткаў у ачагах шкоднікаў і хвароб лесу, што
павінна адпавядаць тэхнічным нарматыўных прававым актам. Нельга з
дапамогай агню знішчаць сухую расліннасць.
– А збіраць ягады і грыбы?
– Аматараў лясных прысмакаў не расчарую. А вось юрыдычным асобам
забаронена нарыхтоўваць і закупляць дзікарослыя расліны і іх часткі.
– Што важна для аўтамотаўладальнікаў?
– Парушэннем заканадаўства будуць рух і стаянка механічных
транспартных сродкаў па-за дарог і спецыяльна абсталяваных месцаў. Не
датычыць гэта спецтэхнікі, напрыклад, аддзела па надзвычайных сітуацыях,
лясгаса, нашай інспекцыі і калег з Мікашэвіч, вышэйстаячых органаў і
падраздзяленняў.
– Раскажыце пра „Лунінецкія каўнерыкавыя сосны“.
– „Дзень нараджэння“ батанічнага помніка прыроды мясцовага значэння
таксама быў у ліпені 2016 года. Размешчаны на ўскраіне райцэнтра – за150
метраў на паўднёвы ўсход ад гімназіі, у выдзелах №5 і 6 квартала 9
Дварэцкага лясніцтва, за 10 метраў на поўдзень ад былога стралковага ціра.
Агульная плошча скаладе 2,7313 гектара. Яшчэ ў верасні 2010 года тут
выявілі 23 экземпляры незвычайнай, унікальнай формы сасны звычайнай.
Лускі кары на ствале дрэва ствараюць некалькі правільных адтапыраных
кругоў, размешчаных у выглядзе ярусаў. Каўнерыкавая форма, як
прыродны ўнікум, служыць сімвалам багацця і разнастайнасці лясоў
Белавежскай пушчы і па цяперашні час. Тут забараняецца незаконнае
знішчэнне і пашкоджанне дрэў, узвядзенне пабудоў, пракладка новых дарог
і падземных камунікацый, распальванне вогнішчаў, устаноўка палатак,
забруджванне тэрыторыі, нарыхтоўка ападу хвоі.
Давайце разам прыкладаць намаганні, каб магчымасць любавацца
прыгажосцю роднага краю была не толькі ў нас, але і нашых нашчадкаў!
„ЛН“, лістапад 2016. Гутарыла Наталля Паўлюкевіч
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Перад тым, як пачаць размову аб нашых „ахоўваемых тэрыторыях“,
— слова настаўніцы біялогіі і геаграфіі, ветэрану педагагічнай працы
Ларысе Канстанцінаўне. Яна падзеліцца сваімі думкамі наконт нашай
роднай прыроды Лунінеччыны, ёй слова (П.І.):
СКАРБЫ МАЛОЙ РАДЗІМЫ
„Чалавек бярэцца за пяро, каб падзяліцца ўласнымі думкамі з вялікай
колькасцю чытачоў, спадзеючыся расказаць ім аб, безумоўна, цікавых
рэчах, навесці на ўласны роздум. Вядома, гэта рызыкоўны ўчынак. Адкрыць
перад людзьмі сваю душу можа толькі смелы чалавек, бо не выключана,
што нярэдка аўтар становіцца мішэнню для крытыкаў. Сёння таксама, не
без сумнення, кладу перад сабою чысты аркуш паперы. Але ж не выкласці
на ім свой погляд проста не магу…
Прычынай стала прачытаная кніга. Прыгожае выданне ў шыкоўнай
вокладцы. І назва: „Прырода Брэстчыны на рубяжах стагоддзя“. Аўтары
працы — В.Т. Дземянчык, Н.В. Міхальчук, У.П. Самусевіч. (Яны неаднойчы
бывалі на Луніннеччыне П.Л.). Выйшла яна яшчэ ў 2001 годзе зусім
невялікім накладам — усяго 400 экземпляраў, — адразу стаўшы
рарытэтам. Знамянальна тое, што адзін з аўтараў — наш зямляк
Уладзімір Паўлавіч Самусевіч.
Нарадзіўся ён у Лахве. Тыя кароткія звесткі пра гэтага чалавека, што
змешчаны ў выхадных дадзеных, не задаволілі мяне, і я патэлефанавала ў
Брэст.
У кароткай размове з Уладзімірам Паўлавічам даведалася, што пасля
паспяховага заканчэння Лахвенскай дзесяцігодкі мой суразмоўца паступіў у
Калініградскі тэхнічны інстытут рыбнай прамысловасці, дзе і набыў
спецыяльнасць іхтыёлага-рыбавода. Працаваў на кіруючых пасадах у
рыбкамбінаце „Чырвоная Слабада“, рыбгасах „Лахва“ і „Палессе“.
Займаў пасаду старшага інспектара рыбводнагляду. З 1995 года ўзначаліў
Брэсцкі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя.
Эпіграфам да выдання аўтары ўзялі словы Францыска Скарыны, першага
беларускага кнігадрукара, 500-гадовы юбілей выдання яго першай кнігі
наша краіна адзначыла ў 2017 годзе ў Полацку:
„…падобна таму, як звяры, блукаючы па пустыні, пазнаюць ямы свае,
птушкі, лётаючыя ў паветры, ведаюць гнёзды свае; рыбы, плаваючыя па
моры і ў рэках, чуюць віры свае; пчолы і ім падобныя, бароняць вуллі свае,
— таксама ж і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены па міласці Боскай, да
таго ж месца вялікую ласку маюць“. Прысвячэнне ж кнігі ўразіла асабліва:
„Землякам — памёршым, сучасным і будучым — прысвячаецца…“
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Вось так немудрагеліста ўваходзяць аўтары ў кожную сям’ю, у кожную
душу. Гартаючы кнігу, шмат разоў знаходзіла радкі пра нашы з вамі
мясціны — пра Бацькаўшчыну. Для кожнага за гэтым словам стаіць сваё,
блізкае, дарагое… Магчыма нехта ўспомніць родную хату, бацькоў і той
звычны сялянскі ўклад са сваімі традыцыямі і павер’ямі. Ніхто не вёў тады
гаворкі пра экалагічныя праблемы, але і малы, і дарослы пэўна ведалі, што
ні ў якім выпадку не можна было разбураць бусліныя гнёзды, “бо бусел
хату спаліць”, што нельга кранаць птушыныя яйкі, бо “твар пакрые
рабацінне”, што забаронена браць у рукі маленькіх птушанят, “бо птушка
маці адрачэцца ад гнязда…” наіўныя, але зразумелыя кожнаму пагрозы
дзейнічалі беспамылкова і перадаваліся з пакалення ў пакаленне, несучы з
сабой няхай і прымітыўнае, але дзейснае экалагічнае выхаванне.
Вядома, чалавек раней быў бліжэй да прыроды. Дзетвара не дзівілася,
калі сустракала ў лесе пугача (філіна), не пужалася, калі босая нага ледзь
не наступала на мядзянку. Сёння ж, калі скажаш, што гэта змяя зусім не
ядавітая, ставяцца з недаверам. А вужы па ўспамінах не такіх і старых
нашых землякоў былі ледзь не хатнімі істотамі! Памятаю, як у пару маёй
моладасці ў вёсцы ядавітая гадзюка знайшла сваю ахвяру на градцы з
капустай непадалёк ад хаты. Незлічоныя праўдзівыя гісторыі старых
паляўнічых, рыбаловаў, збіральнікаў лясных дароў маглі б стаць не менш
цікавымі, чым аповеды Дзярсу Узала.
Між тым, прырода нашага роднага кутка вельмі цікавіць вучоных.
Аднагалосна яны адзначаюць унікальнасць і непаўторнасць беларускага
Палесся, не стамляюццая пераконваць, што неабходна зберагчы тое, што
ўцалела ў век навукова-тэхнічнага прагрэсу. Чаму ж звяры і птушкі, добра
вядомыя нашым продкам, сустракаюцца ўсё радзей або знікаюць наогул?
Зусім, рэдка пашчасціць убачыць філіна, ён амаль знік. Вельмі рэдка
трапляюць на вочы чалавеку рысь і барсук. Для іх — жывёл, якія
знаходзяцца пад пагрозай знікнення, для раслін, якія знікаюць з пэўных
біятопаў, ствараюцца прыродаахоўныя тэрыторыі рознага статусу, у
тым ліку і ў нашым раёне.
Усё ж вышэй згаданая кніга дадае экалагічнага аптымізму. Яна
складаецца з раздзелаў прыродазнаўчых і прыродагістарычных нарысаў.
Вось нарыс „ЛЕС“. Наш раён згадваецца ў ліку адным з самых лясістых,
дзе плошча зялёных насаджэнняў дасягае 46% ад агульнай плошчы раёна,
большая толькі ў Ганцавіцкага (56%). Аказваецца наша Лунінеччына
знакамітая сваімі пойменнымі лясамі, якія асабліва характэрныя для
басейна Прыпяці:
„У Верхнепрыпяцкім раёне выдзяляецца масіў з панаваннем
чарнавольхавых лясоў. Плошча яго — 3010 гектараў, размешчаны ў

22

міжрэччы Прыпяці, Бобрыка і Цны. У складзе лясоў пераважаюць
бярозавыя (58%) і чорнавольхавыя дрэвастоі. Нагадаю, што пойменны лес
расце на затапляльных у час паводкі частках рачных далін…
Плошча Мікашэвіцкага лясніцтва складае 9354,8га, з якіх 22,5 га —
дубровы, 1124га.— чорнавольхавыя лясы, размешчаны яны ў міжрэччы
Лані, Случы і Прыпяці, а на долю сасны, бярозы, елкі, асіны і граба
прыпадае астатняя плошча. Асноўнымі адмоўнымі фактарамі, якія
ўздзейнічаюць на пойменныя лясы, выступаюць меліярацыйныя сістэмы,
гідратэхнічныя збудаванні, інтэнсіўны выпас жывёлы, дарожнае
будаўніцтва і іншае“. Паводле слоў навукоўцаў, у нашым раёне, у заказніку
„Лунінскі“, растуць лепшыя на Беларусі грабавыя лясы.
Але ж ці ўмеем мы шанаваць гэтае багацце? Асушылі балоты,
выпрамляем рэкі, забіраем з іх у шматлікія каналы ваду… не так многа
засталося мясцін з сапраўднымі, не кранутымі адвечнымі лясамі. У
кожнай краіне ставяцца да іх асабліва ўважліва і ахайна. Не будзем жа і
мы горшымі за іншых!..
Чытаючы нарыс „Дрэвы і хмызнякі“, даведалася, што практычна ўсе
дубы, старэйшыя за 300 год, неаднойчы паражаліся маланкай. Устаноўлена,
што са 100 ўдараў маланкі ў звычайныя гады ў дуб яна трапляе 54 разы, у
елку — 10, у сасну — 6, ліпу — 2. А вось клён і бярозу маланка выбірае
вельмі рэдка. У навукоўцаў ёсць нават тлумачэнні феномену, не буду іх
сёння прыводзіць, бо, думаю для чытача прыведзеныя факты цікавыя самі
па сабе.
Асобным радком пра нарыс „Птушкі“. Называючы Брэстчыну „краем
непалоханых арлоў“, аўтары звяртаюць свой погляд і на Лунінеччыну,
адзначаючы той факт, што тут гняздуецца чырвонакніжнік змеяед. Ён —
адзіная драпежная птушка Еўропы, якая харчуецца выключна паўзунамі. У
кнізе прыведзены і такі дзівосны факт. „На Брэстчыне да нядаўняга часу
быў вядомы ўнікальны народны сродак ад педыкулёзу. Менавіта адварам
мяса змеяеда паспяхова ратаваўся ад нашэсця вошай І. Бушыла — самы
знакаміты „рабінзон“ цывілізаванай часткі Еўропы ХХ стагоддзя”.
Апісваюцца ў кнізе добра вядомыя нам белы і чорны буслы, шэрая чапля.
У 1992 годзе арнітолагі Э.Г. Самусенка і М.Е. Нікіфараў у Лунінецкім
раёне ў вусце Лані выявілі буйнейшую не толькі ў Беларусі, але ва ўсёй
сярэдняй паласе Еўропы калонію шэрай чаплі: 609 гнёздаў птушкі
ўхітрыліся ўладкаваць усяго на 59 дрэвах…
У ХХ стагоддзі вусце Лані становіцца сапраўднай „Меккай рэдкіх
птушак Беларусі“. У 1995 годзе А.І. Альгамец зарэгістрыраваў паблізу
вусця Лані першыя ў краіне факты гнездавання кваквы — вельмі рэдкай
чаплі. На думку Э.Г. Самусенка, тут упершыню знайшла сабе прыстанішча
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і вялікая белая чапля (1997 г.). У 4-м выданні Чырвонай кнігі Беларусі 2015,
белая чапля вынесена з ліку чырвонакніжнікаў. Гэта абнадзейвае і дае
магчымасць спадзявацца, што прыгожая птушка будзе радаваць вока
нашых нашчадкаў...
Цікавыя звесткі пра пугача (філіна) — самую буйную саву свету. Вага яе
дасягае больш за 3 кілаграмы. Гэта адзіная птушка, якая можа дазволіць
сабе паласавацца вожыкамі.
Сярод надзвычай рэдкіх птушак, што гняздуюцца на Лунінеччыне,
называюць аўтары і вяртлявую чаротаўку, вельмі прыгожую, з аліўкавашэрым апярэннем, пазначаным цёмнымі плямамі з рыжым налётам.
Надхвосце жаўтаватае брушка — рыжае. Горла і грудка — светлыя. На
жаль, чалавек асушаючы балоты і мяняючы водны рэжым, стаў ворагам
чаротаўцы. І ўсё ж, нягледзячы на гэта, штогод у сярэдзіне мая птушка
настойліва вяртаецца з Паўночнай Афрыкі, дзе праводзіць зіму, на малую
Радзіму…
Кніга „Прырода Брэстчыны на рубяжы стагоддзяў“ аздоблена гожымі
фотаздымкамі, у тым ліку, і зробленымі на тэрыторыі нашага раёна. На
адным з іх знакамітая “лабелія Дортмана”. Яшчэ адзін фотаздымак
адлюстроўвае звычайную сасну каўнерыкавай формы. (У 2016 годзе, ліпені
месяцы, месца, дзе зарэгістраваны гэтыя сосны” абвешчана Батанічным
помнікам прыроды мясцовага значэння „Лунінецкія каўнерыкавыя сосны“.
Між тым, на Брэстчыне, вядомы толькі 3 месцы, дзе растуць дрэвы гэтага
рэдкага віду.
Яшчэ адна ілюстрацыя, якая мае дачыненне да нашага раёна. І вось
наступны каментарый. „Гэтую губку азёрную, вышынёю ў 20 см мы
паднялі з-пад вады… на прычале Чорнага возера ў Бастынскім лясніцтве.
(глядзіце каляровую ўкладку, дзе ёсць фотаздымак В.Т. Дзямянчыка губкі
азёрнай). Губкі — самыя прымітыўныя многаклетачныя прадстаўнікі
жывёльнага свету не толькі Берасцейшчыны, але і ўсёй сучаснай прыроды
планеты. Яе можна назваць „каралевай беларускіх азёраў“. Калі такую
губку расцерці ў парашок, то праз 7-8 дзён малюсенькія клеткі сплывуцца і
зрастуцца ў новыя маленькія губкі. Такой выключна высокай здольнасці да
адраджэння не мае ніякі іншы від у сучаснай фаўне”.
На гэтым спыняю экскурсію па родным краі, якую наладзілі нам аўтары
ўнікальнай кнігі. Спадзяюся, што тыя, каго яна зацікавіла, здолеюць знайсці
выданне. Калі ж не, то хаця б яшчэ раз прасякнуцца разуменнем таго, якім
неацэнным скарбам валодаем, усведамленнем, што захаваць яго для
нашчадкаў — наш абавязак. Пачнем з малога. Бываючы на ўлонні прыроды,
давайце не будзем пакідаць гуры смецця, ствараючы невыносныя ўмовы
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для пражывання „братам нашым меншым“, якія гэтак жа, як і чалавек,
хочуць дыхаць і цягнуцца да сонца.
Газета „Лунінецкія навіны“ 29.04.2003 года. Настаўніца біялогіі СШ №2
г. Лунінца, ветэран педагагічнай працы.
Л.К. Панасюк
Пачнeм нашу размову з біялагічнага (журавіннага) заказніка
рэспубліканскага значэння:
О человек, творение природы!
В волшебный мир вокруг себя вглядись
С мольбой к тебе Земля, леса и воды:
Остановись,
Остановись,
Остановись!
Александр Яковенко

Біялагічны
заказнік
рэспубліканскага
значэння „Борскі“
Быў утвораны ў 1979 годзе на тэрыторыі 2-х
раёнаў Брэсцкай вобласці — Ганцавіцкага і
Лунінецкага, агульная плошча якога 2 805 га, з
якіх на наш раён прыпадае 1244 га. Асноўная мэта
стварэння
—
захаванне
ў
натуральным
першапачатковым выглядзе месца, дзе растуць
журавіны,
захаванне
балот
верхавога
і
пераходнага тыпаў і рацыянальнае выкарыстанне
ягаднікаў журавін. Тэрыторыя заказніка знаходзіцца на вышыні ў межах
145-150 метраў; ёсць пясчаныя золавыя ўзгоркі. Пераважаюць засфагненыя
тарфяна-глеевыя і тарфяна-балотныя глебы. Ёсць невялікі працэнт
дзярнова-слабападзолістых і дзярнова-глееватых глебаў. Шырока
распаўсюджаны верхавыя балоты, на якіх расце ў асноўным, сасняк.
Стан папуляцыі журавін у заказніку здавальняючы. Кожны год вядзецца
іх нарыхтоўка. Аб’ёмы нарыхтовак падлічыць складана. Гэта залежыць ад
кліматычных умоў: моцныя раннія маразы ці маразы ў час цвіцення або
летнія засухі. У мяжы заказніка сустракаюцца і дубровы з чарнічнікам
альбо арляком у ніжнім ярусе лесу.
Журавіны — ягады вялікай каштоўнасці. Яны з’яўляюцца крыніцай
вітамінаў, якая можа даваць чалавеку сілу ў любую пару года. Звычайная
прастуда, захворванні страўніка і кішэчніка, малакроўе, цяжкі стан пасля
аперацыі. Ва ўсіх гэтых выпадках журавіны могуць стаць добрым дадаткам
пры лячэнні хваробы. Аднак журавіны патрэбны не толькі чалавеку. Імі
харчуюцца і жыхары лесу — птушкі: глушэц, цецярук, рабчык; а таксама
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звяры: мышы, куніцы, вавёркі. Для захавання і ўзнаўлення журавін
патрэбна, каб 40-50% ураджаю заставалася балоту, а таксама „братам
нашым меншым“, жывёлам, такім жа дзецям прыроды, як і мы. Дакладна
падлічана, што эканамічна больш выгадна вырошчваць на балотах
вітамінную ягаду, чым асушваць балоты.
Летам, асабліва гарачым, на тэрыторыі заказніка складваецца
пажаранебяспечнае становішча, што часта прыводзіць да верхавых і
нізавых пажараў. Таму не лішнім з’яўляецца палажэнне аб Борскім
заказніку, дзе ёсць наступныя пункты забароны:
1. Выпас жывёл, узворванне зямель, паляванне.
2. Псаванне і знішчэнне ўказальнікаў і аб’яў.
3. Усялякія высечкі лесу, акрамя санітарных.
4. Правядзенне меліярацыйных работ, а таксама... „Збор і нарыхтоўка
ягад журавін усімі нарыхтоўшчыкамі, грамадзянамі, арганізацыямі можа
праводзіцца не раней 20 верасня з дазволу Лунінецкага лясгаса“.
Заказнік „Борскі“ — адзін са старэйшых заказнікаў нашага раёна.
Зберажом жа яго для тых, каму прыйдзецца
жыць у XXI стагоддзі.
Водна-балотны заказнік мясцовага значэння
„ВЕЛУТА“
У межах водна-балотнага заказніка мясцовага
значэння “Велута” уключаюцца землі ДзЛГУ
„Лунінецкі лясгас“ (Навасёлкаўскае лясніцтва —
кварталы 40, 41, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 63 –
71, 74, 98, 99) агульнай плошчаю 2119,38 га.
Гэта тэрыторыя некалькіх: Борысово, Восово,
Горново, Кленецкэ, Красна(я), Кротынь(ец), Мосцішча, Соколоў рог,
Шпаковскэ, Язвіна — часта урочышча. На некаторых,з гэтых урочышчаў з
сярдзіны 30-х гадоў ХХ стагоддзя жылі сем’і ўраджэнцаў з в. Велута. У
Восаве жыла сям’я Драбовіча Сяргея і Сцепаніды. У 1943 годзе немцы іх
высялілі адтуль, але пасля вайны сям’я яшчэ жыла там да сярэзіны 50-х
гадоў, пакуль не пабудавалі дом у вёсцы Велута. Ва ўрочышчы Красна(э)(я)
жылі сем’і Насені Барыса, Прымаковіча Аляксея і Хлуда Касьяна; ва
ўрочышчы Мосцішча(э) жылі сем’і Гардзюка Фёдара, Гордзюка Аўдзея і
Каліноўскага Кандрація; ва ўрочышчы Шпаковскэ пражывала сям’я
Клімчука Барыса.
Выпіска (скарочана аўтарамі) з ”Пастановы Лунінецкага райвыканкама
ад 5 ліпеня 2016 года за №923”. —.
На аснове абзаца трэцяга часткі другой артыкула 9, артыкулу 31 Закона
Рэспублікі Беларусь ад 20 кастрычніка 1994 года “Аб асабліва ахоўваемых
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тэрыторыях” у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 мая 2000 года
Лунінецкі раённы выканаўчы камітэт пастанавіў:
1. Аб’явіць землі ляснога фонда ў кварталах 40, 41, 48, 49, 50, 56, 57,
58, 59, 63 – 71, 74, 98, 99 Навасёлкаўскага лясніцтва дзяржаўнай
лесагаспадарчай установы „Лунінецкі лясгас“ водна- балотным заказнікам
мясцовага значэння „ВЕЛУТА“ плошчай 2119, 38 га….
З мэтай захавання ў натуральным стане лесабалотнага комплексу ў
даліне ракі Цна, які з’яўляецца месцам засялення дзікіх жывёл і
дзікарослых раслін, віды якіх уключаны ў Чырвоную кнігу Рэспублікі
Беларусь…
—тэрыторыя заказніка — гэта лесабалотны комплекс у якім
пераважаюць маладаступныя забалочанныя лясы і адкрытыя балоты ў стане
блізкім да натуральнага;
—на тэрыторыі заказніка выяўлены 1 від раслін і 7 відаў птушак,
уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.
Згодна з праведзеным аналізам, на тэрыторыі заказніка адзначана 214
відаў сасудзістых раслін. Драўнінныя пароды прадстаўлены ў заказніку 8
відамі (у Рэспубліцы Беларусь — 27 прыродных відаў). Адной з самых
каштоўных драўнінных парод з’яўляецца дуб чарэшчаты. На жаль, у сувязі
з цяжкадаступнасцю, флора дуброў застаецца мала даследаванай. Два віды
бяроз сустракаюцца зрэдку на мінеральных астравах і чарнавольхавых
багнах і вельмі часта на дамбах. У межах балотнага масіва бярозы часткова
выпалі з-за падтаплення. З-за гэтага часткова выпала і самая
распаўсюджаная драўнінная парода — вольха чорная. Па дамбе і па
ўскрайках мінеральных астравоў зрэдку адзначаюцца драўнінныя пароды
вярбы і рабіна. Хмызнякі, кустарнічкі і паўкустаўё прадстаўлены 14
відамі, сярод якіх, як і сярод драўнінных парод, няма чырвонакніжнікаў.
З 2016 года на тэрыторыі Навасёлкаўскага лясніцтва былі прыняты
пад ахову 2 біятопы:
1. Пераходныя балоты, з плошчай
419,2 га
2. Чорнавольхавыя і пушыстабярозавыя лясы на пераўвільготненых глебах і
нізінных балотах, з плошчай
149,9 га
Рэдкія віды флоры прадстаўлены вужоўнікам звычайным (ужовник
обыкновенный), чынай балотнай (чина болотная). З групы рэдкіх і
знікаючых відаў раслін, уключаных у Чырвоную кнігу Беларусі, адзначана
фіялка багнавая (фиалка топяная — IV катэгорыя).
Від выяўлены па адкосам штучна створанай дамбы, якая вядзе да ракі Цна.
Плошча выяўленай папуляцыі 4м2. Стан папуляцыі здавальняюч.
Пустазелле і сінантропныя віды — адна з самых значных груп. Да іх ліку
адносіцца: хвошч палявы, люцік паўзучы, крапіва двухдомная, ясколка
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дзярністая, дрёма белая — русское название або смалянка лугавая —
(бел.назва) і іншыя. Групу ядавітых раслін прадстаўляюць: калужніца,
кураслеп едкі, пякучы і паўзучы, вех ядавіты — (цыкута), крушына ломкая
або вольхавідная, паслён салодка-горкі, звяздчатка злакападобная.
У межах заказніка прадстаўлены 10 відаў земнаводных і 4 віды
паўзуноў — (пресмыкающихся), 90 відаў птушак, 29 відаў млекакормячых.
Сярод птушак 7 відаў уключаны у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь:
малы падворлік, шэры журавель, чорны бусел, арлан-белахвост, сокалкабец — (каршачок) — (русское название — чеглок), вераб’іны сыч(ык),
беласпінны дзяцел. Усе гэтыя віды гняздуюцца на апісваемай тэрыторыі.
Акрамя таго, тут зарэгістраваны 16 відаў птушак, якія маюць Еўрапейскі
ахоўны статус — (SPES).
— Міжнародная арніталагічная ўнікальнасць тэрыторыі абумоўлена
гнездаваннем глабальна-знікаючага віду — вялікага падворліка. Акрамя
таго, тут з дастаткова высокай шчыльнасцю гняздуюцца такія рэдкія віды
як чорны бусел і лунь палявы.
ФАУНА И ФЛОРА В ОКРЕСТНОСТЯХ
деревни Новосёлки а также на территории вновь созданного водноболотного заказника местного значения „ВЕЛУТА“.
(З асабістых назіранняў П.І. 1982-2016 гг.. Падаецца на рускай мове,
паколькі гэтыя назвы часцей сустракаюцца сярод насельніцтва
прылягаючых вёсак).
Бабочки: белянка, голубянка, капустница, махаон1, павлиний глаз,
шашечница, крушинница, сиреневый бражник и много других видов.
Грибы: белый гриб, гриб-зонтик, лисичка, ложный опёнок, маслёнок,
махотик, мухомор, опёнок (ольховый, сосновый), подберёзовик,
подосиновик, польский гриб, решётик, сатанинский гриб, сморчёк, строчёк
и другие. Кстати, в этих местах работал представитель ГУ „Беллесрад“ —
главный радиолог А.В. Барабошкин, изучавший радиционную обстановку
для составления карт. (2004/5 гг.).
Деревья и кустарники: берёза, бересклет, бузина, верба, дуб, ель,
жимолость, ива, калина красная, клён, крушина, липа; малина, ольха
чёрная, осина, рябина красная, рябина чёрная (арония), сосна, черёмуха,
ясень.
Животные: бобр, волк, выдра, горностай2, дикий кабан, заяц беляк,
заяц русак, коза, куница, ласка, лиса, лось, норка канадская, ондатра, хорь,
черепаха болотная3, енотовидная собака. (40 лет назад была убита в этих
местах последняя рысь; в те же самые годы охотники и жители деревни
неоднократно видели дикого кота).
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Птицы: этот класс представлен в Новосёлковском лесничестве в
найбольшем количестве (более 80 видов): аист белый, аист чёрный4,
берестянка, бекас, вальдшнеп, воробей, ворон, ворона серая, выпь малая и
большая, галка, глухарь, голуби, горихвостка, горлица, грач, гуси во время
перелёта, дрозд рябинник, дрозд чёрный, дятел пёстрый (большой и
малый), дятел сирийский, дятел чёрный — (желна) европейская, дятел
белоспинный7, дятел трёхпалый, жаворонок полевой, жаворонок
хохлатый8 (сметюх), журавль серый, жулан-сорокопут, зеленушка,
зимородок9 (выведен из Красной книги Республики Беларусь 2015 года),
зяблик, иволга, королёк (весьма редко), коростель, коршунок, кряква,
кукушка, куропатка серая, камышница, ласточки (в деревне — деревенские
и береговушки), лебеди, лысуха, глухарь, лысуха, малиновка, малый
подорлик10, мухоловка, овсянка, орёл-змееяд11, орлан-белохвост12, пастушок
водяной, перепёл, поползень, рябчик, сизоворонка13 — (в последние годы
замечены единичные экземпляры), синицы нескольких видов, скворец,
снегирь, сойка, соловей, сорока, сизый голубь, тетерев, удод, утки
нескольких видов (последние 10 лет многие остаются зимовать), филин 14,
цапля белая, цапля серая, чайка малая, чеглок15, чиж, чирок, чомга, щегол,
ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник. (Нигде в других местах
раёна я не встречал такого количества разных видов птиц, П.И., член ГА
„Ахова птушак Бацькаўшчыны”).
Растительный мир: арника горная16 (па мясцоваму — станоўнік), баранец
обыкновенный17, белая кувшинка, белокрыльник (бабоўнік),
василёк полевой, вереск, вероника, ветреница дубравная, гвоздика пышная,
золотарник обыкновенный, иван-чай, ирис жёлтый, кислица, калужница
(лотаць), мох сфагнум, лишайники, клевер красный, клевер пашенный,
копытник, кубышка жёлтая18, кубышка (лилия) белая19, лютик едкий,
лапчатка гусиная, осока острая, очиток, осоки, осот полевой, петрушка
дикая, плакун-трава, подорожник, прострел раскрытый20, (сон-трава),
рдест плавающий, рогоз широколистный, ромашки разные, тростник,
фиалка топяная21, череда, чебрец, чистотел.
Рыбы: амур, вьюн, лещ, окунь, плотва, карась, карп, линь, налим,
толстолобик, уклея, щука, язь.
Ягодники: брусника, голубика, ежевика, земляника, клюква, костяника,
черника.
Біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння „Лунінскі”.
Гэта таксама адзін са старэйшых заказнікаў нашага раёна. Быў утвораны ў
адпаведнасці з Пастановай Савета Міністраў БССР у 1976 годзе. Насіў
афіцыйную назву: Дзяржаўны ландшафтны заказнік рэспубліканскага
значэння „Возера Белае“, меў тэрыторыю агульнай плошчай усяго 115 га,
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знаходзіўся на тэрыторыі Лунінецкага лясніцтва. Галоўнай мэтай яго
ўтварэння было забеспячэнне аптымальных умоў для росту і захавання
рэліктавай расліны Лабеліі Дортмана, якая
знаходзілася пад пагрозай знікнення. Таму на
тэрыторыі заказніка былі ўведзены забароны на
збор
гэтай
расліны,
выпас
жывёлы,
выкарыстанне навясных лодачных матораў,
забруджанне вод возера Белага. Аднак праверкі
рэжыму ўтрымання заказніка паказалі, што тут
дапускаліся шматлікія парушэнні. Акрамя таго,
праводзіўся выпас жывёл, не былі вызначаны
месцы адпачынку, дапускалася вырубка лесу,
рыбная лоўля, засмечванне берага возера. Таму ў 1994 годзе было
вырашана пашырыць межы заказніка да 9 400 га. А з 1997 года заказнік
набыў статус Дзяржаўнага біялагічнага заказніка рэспубліканскага
значэння і атрымаў назву „Лунінскі“. Размяшчаецца ён на тэрыторыі
Лунінецкага лясгаса (Бастынскае, Лобчанскае, Лунінскае і Лунінецкае
лясніцтвы).
Падставай для гэтага рашэння сталі вынікі навуковага даследавання
прылягаючай да заказніка тэрыторыі спецыялістамі інстытута
„Палессегідраводгас“. Вынікі паказалі, што тэрыторыя ўяўляе цікавасць як
эталонавая для палескага рэгіёну. Тут знаходзяцца найбольш тыповыя
палескія біяцэнозы з практычна непарушанай гідралогіяй, дубова-грабавымі
лясамі, рэдкімі і каштоўнымі відамі раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную
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Представители фауны и флоры,отмеченные цифрами от 1 до 20 и
выделенные жирным шрифтом, являются краснокнижниками водноболотного заказника местного значения „ВЕЛУТА“.
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кнігу Беларусі. А самае галоўнае, што будзе захавана адна з „жамчужын“
беларускага Палесся — возера Белае
У геабатанічных адносінах тэрыторыя аб’екта ўваходзіць у ПінскаПрыпяцкі раён падзоны шыракалісцевахваёвых лясоў. Асаблівую
каштоўнасць тут уяўляюць дубровы ва ўзросце 90-140 гадоў, якія
з’яўляюцца рэшткамі некалі вялікіх шыракалісцевых лясоў Палесся, і сёння
маюць практычнае і навуковае значэнне ў маніторынгу прыроднага
асяроддзя і захавання рэдкіх і знікаючых відаў флоры і фаўны. Дубровы
чыстыя і змешаныя з грабовымі лясамі займаюць тэрыторыю 286 га.
Менавіта ў іх захаваўся найбольш рэдкі склад травяністых раслін.
Стараўзроставыя дубровы знаходзяцца на багатых супясчаных глебах
дзярновага тыпу з характэрным травяным покрывам, з папараці арляку,
купены лекавай, сныці звычайнай, кураслепа дубраўнага, майніку
двухлістнага, маліны і шэрагу іншых дрэў, хмызнякоў.
Акрамя дуброў, растуць тут чыстыя саснякі, падчас з прымессю
бярозы, елкі, алешыны чорнай. Яны з’яўляюц-ца абавязковай умовай
далейшага захавання цецеруковых такавішчаў, балот-журавіннікаў, месцаў,
дзе расце купальнік горны, занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі і
распаўсюджаны менавіта ў гэтай частцы заказніка, а таксама садзейнічаюць
стабілізацыі натуральнага прыроднага стану возера Белае. Чыстых балот у
заказніку ўсяго 106 га.
Фаўна заказніка мае вялікую відавую разнастайнасць. На тэрыторыі
выяўлена 7 відаў земнаводных, 5 відаў паўзуноў (з 7, якія ёсць у Беларусі),
140 відаў птушак (74 з якіх занесены ў спіс, што знаходзяцца пад пагрозай
знікнення ў Еўропе), 13 відаў млекакормячых, 40 відаў флоры і фаўны,
занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. З раслін палушнік азёрны, лабелія
Дортмана. Акрамя гэтага, на тэрыторыі заказніка расце каля 200 відаў
лекавых раслін. Сярод птушак найбольшую цікавасць уяўляюць: скапа,
змеяед, філін, барадатая неясыць; прадстаўнік млекакормячых —
арэшнікавая соня; знойдзены закінутыя норы барсукоў.
Дзяржаўны біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння „Лунінскі“
знаходзіца ў распараджэнні Лунінецкага райвыканкама, які сумесна з
прыродаахоўнымі органамі забяспечвае яго ахову. Лічу, што кожны з нас
павінен берагчы ўсё, што знаходзіцца на тэрыторыі заказніка, не парушаць
раўнавагу ў гэтым куточку першароднай прыроды, які яшчэ застаўся для
нас і нашых дзяцей. Зберажом жа яго і нашчадкам нашым!
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Ландшафтны
Прыпяць“

заказнік

рэспубліканскага

значэння

„Сярэдняя

Для большасці нашых чытачоў назва гэтага
заказніка даўно вядомая. Ён размясціўся на
тэрыторыі трох раёнаў Брэстчыны: Пінскага,
Лунінецкага, Столінскага і Жыткавіцкага раёна
Гомельскай вобласці.
На тэрыторыі нашага раёна ён размясціўся на
месцы трох былых заказнікаў: „Нізоўе Случы“,
„Вусце Лані“ і „Ястрабель“. Сумарная плошча
іх складала
6 177 га. Сёння заказнік размяшчаецца на
тэрыторыі нашага раёна, плошчаю роўнаю 26 118 га (на 22.09.2017 года.
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22.11.2013 года), гэта
амаль у 3 разы больш, чым да 13 ліпеня 1999 года. Заказнік
распаўсюджваецца не толькі на саму раку, але ахоплівае і прылягаючыя да
поймы ракі Прыпяць тэрыторыі. Утвораны ён з мэтай захавання ўнікальнай
пойменнай экасістэмы ракі Прыпяць з комплексамі рэдкіх і знікаючых
відаў раслін і жывёл, занесеных у Чырвоную кнігу Pэспублікі Беларусь.
Сёння яго поўная назва — рэспубліканскі ландшафтны заказнік „Сярэдняя
Прыпяць“. Плошча тэрыторыі ўсяго заказніка — 90 447 га; 68% плошчы
якой пакрыты расліннасцю. Прычым, гэта самыя распаўсюджаныя
хмызнякі і дрэвы, такія як чарнаальшаннік, аднак 29% плошчы занята
дубровамі, 12% беразняком. Пясчаныя грывы пакрыты сасняком, і, як
супрацьлегласць, — 8% балот. А ўсё разам — гэта адзіны жывы арганізм,
які забяспечвае пэўны гідралагічны і кліматычны баланс.
Балоты асталіся захаванымі на тэрыторыі больш, чым тэрыторыя 2-x
Ліхтэнштэйнаў. Балоты тут існавалі тысячагоддзямі і, верагодна, добра,
што мы не паспелі іх цалкам асушыць. Катастрофа была б немінучай.
Аднак 20% вадазбору рэк асушана. На долю верхавых балот адносіцца
толькі 2% тэрыторыі; 20% забалочанай тэрыторыі парасло хмызняком, у
асноўным, вярбой.
Галоўнай ландшафтна-фларыстычнай славутасцю заказніка з’яўляюцца
пойменныя дубровы, якія прымыкаюць да Случы і Прыпяці. Гэтыя віды
дуброў у наш час захаваліся ў вельмі рэдкіх месцах. Лічыцца, што лепшмі
пойменнымі дубровамі Еўропы якраз і з’яўляюцца дубровы ў пойме ракі
Прыпяць і ў рэчышчавых зонах яе прытокаў. Тут знаходзіцца 80% усіх
пойменных дуброў Беларусі.
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Сярод раслін спецыялісты зарэгістравалі 1112 відаў так званых
сасудзістых раслін, 57 з якіх занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі
Беларусь (трэць ад усёй колькасці ахоўваемых дзяржавай раслін). Сярод іх
тут растуць гарлачык белы, расянка, сальвінія плаваючая. Адзначана больш
чым 250 відаў птушак, якія гняздзяцца тут, 10 відаў кулікоў; абарыгенная
папуляцыя бабра і лася; высокая колькасць норкі, выдры, андатры.
Спецыялісты лічаць, што вясной праз сярэдняе цячэнне перамяшчаецца не
менш як 50 тысяч гусей, 30 тысяч свіягаў. Тут гняздзіцца вяртлявая
чаротаўка, якая ў Еўропе ўжо знікла наогул. У 1996 годзе тут быў
выяўляны янот-паласкун, а ў 1997 — гняздо арлана-белахвоста. Водзіцца
вялікая колькаць беласпінных і сярэдніх стракатых дзятлаў. Гняздзяцца
чорныя буслы, кулік-сарока, белая лазараўка, беркут, белая чапля, змеяед,
падворлік, вялікі і малы бугай, скапа, філін і шмат іншых птушак.
Звычайнай рыбай у гэтым рэгіёне з’яўляецца сом, шчупак, плотка, акунь,
гусцера і шмат іншай.
Стварэнне заказніка „Сярэдняя Прыпяць“ дазваляе сёння захаваць
генафонд расліннага і жывёльнага свету Прыпяцкага Палесся, натуральны
гідралагічны рэжым вярхоўя Прыпяці. Заказнік „Сярэдняя Прыпяць“, як і
заказнікі „Званец“, „Альманскія балоты“, „Спораўскі“, „Коска“,
„Котра“, „Ельня“ і „Асвейскі“ мае статус водна-балотных угоддзяў
міжнароднага значэння (Рамсарскія водна-балотныя ўгоддзі). У Беларусі
захаваліся ўнікальныя, эталонныя для Еўропы прыродныя экасістэмы. Есць
яшчэ шмат дзікіх жывел, раслін, грыбоў, лекавых раслін і рыб.
З мэтай захавання ўсяго гэтага прыроднага багацця ў студзені 2003 года
была створана „Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага
свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь“. Інспекцыя ўпаўнаважана
ажыццяўляць кантроль за рацыянальным выкарыстаннем жывельнага і
расліннага свету нашай рэспублікі, прызвана паставіць дзейсны заслон у
галіне прыродакарыстання, карыстання і аховы паверхнасных вод,
расліннага і жывельнага свету, а так сама парушэння норм экалагічнай
бяспекі. Інспекцыя кантралюе парадак у паляўнічых і рыбалоўных угоддзях
— на рэках, азёрах, у лясах; спрыяе захаванню біялагічнай разнастайнасці
рэсурсаў жывёльнага і расліннага свету Рэспублікі Беларусь. Яна надзелена
вялікімі
паўнамоцтвамі;
цесна
супрацоўнічае
з
грамадскімі
прыродаахоўнымі арганізацыямі, а так сама з мясцовым насельніцтвам.
У нашым раёне таксама ёсць такая інспекцыя. Яе поўная назва гучыць
наступным чынам: „Мікашэвічская міжраённая інспекція аховы
жывельнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь“.
Першым яе начальнікам быў Анатолій Дзмітревіч Маркевіч. Чытаючы
раённы друк, размаўляючы з Анатоліем Дзмітрыевічам прыйшоў да
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высновы, што нават за такі кароткі тэрмін інспекцыя вельмі эфектыўна
працавала, як працуе и сёння
Улічваючы міжнародны статус заказніка “Сярэдняя Прыпяць” у 2005
годзе пры Лунінецкім райвыканкаме было створана „Дзяржаўнае
прыродаахоўнае ведамства „Заказнікі рэспубліканскага значэння „Сярэдняя
Прыпяць“ і „Лунінскі“. Гэтае ведамства ўжо некалькі гадоў запар
узначальвае Мардухай В.В. Супрацоўнікі 3 прыродаахоўных ведамстваў,
акрамя сваёй непасрэднай работы, праводзяць тлумачальную работу з
вучнямі школ гарадоў Лунінца і Мікашэвічы, а таксама другіх школ раёна,
2 гімназій, з навучэнцамі каледжаў; інфармуюць насельніцтва аб ролі і
значэнні прыродаахоўных тэрыторый, усяго расліннага і жывельнага свету
ў жыцці чалавека. Гэта нарысы і артыкулы ў мясцовым друку, выступленні
па раённым радыё, выданне кніг і брашур аб прыродзе Лунінеччыны,
падрабязны збор матэрыялаў і апісанне фаўны і флоры заказнікаў,
выяўленне чырванакніжнікаў на тэрыторыях заказнікаў і безумоўна
кантроль за выкананнем „Правілаў паводзін у заказніках „Сярэдняя
Прыпяць“ і „Лунінскі“. У 2006 годзе была надрукавана невялікім накладам
карысная брашура, а ў 2007 годзе былі змешчаны ў друку артыкулы,
прысвечаныя возеру Белае, жамчужыны нашага краю, а таксама ролі лесу.
Аўтарам з’яўлялася Марына Чарнавокая, былы спецыяліст 1 катэгорыі
ДПУ „Заказнікі рэспубліканскага значэння „Сярэдняя Прыпяць“ і
„Лунінскі“. Вельмі хацелася б, каб аматары нашай роднай лунінецкай
прыроды мелі відэафільмы аб нашых заказніках, рэках, азёрах, лясах і
навогул аб усей прыродзе Лунінеччыны. Неабходнасць наспела.
Пастановай Савета Міністраў на тэрыторыі рэспубліканскага заказніка
“Сярэдняя Прыпяць” забараняецца:
—правядзенне работ, звязаных са змяненнем натуральнага ландшафту і
існуючага гідралагічнага, акрамя работ, звязаных з рэканструкцыяй і
выкарыстаннем
дзеючых
меліярацыйных
сістэм
і
аб’ектаў
супрацьпавадкавай аховы;
— парушэнне глебавага покрыва; выпальванне сухой расліннасці;
вогненная ачыстка лесасек;
— водаскід неачышчаных альбо недастаткова ачышчаных сцёкавых вод,
прамысловых адыходаў;
— расчыстка воднай і прыбярэжнай расліннасці;
— разбіўка турыстычных лагераў; развядзенне вогнішчаў, стаянкі і
мыццё аўтамабіляў у месцах, не вызначаных для гэтых мэт; рух
механізаванага транспарту па-за дарогамі, акрамя машын, што выконваюць
сельскагаспадарчыя і лесагаспадарчыя работы;
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— суцэльныя і паступовыя высечкі галоўнага карыстання ў сасняках,
дубровах, ельніках і грабніках, выпас дамашніх жывёл у месцах, не
выдзеленых для гэтай мэты.
Аднак запланавана выдзяленне месцаў пад сенажаці, пашы для жывёл,
месцы рыбалоўства і палявання, але пры гэтым забаронены ўсялякія новыя
меліярацыйныя работы і ворыва.
Якім быць новаму заказніку ў будучым, залежыць ад кожнага з нас.
Спадзяюся, што сёння ўсе ўсвядомілі, што без прыроды, без чыстага
паветра, без чыстай вады чалавеку не выжыць.
Ботанический памятник природы местного значения
„Лунинецкие воротничковые сосны“
Памятники
природы
представляют
собой
уникальные,
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения, для которых установлен
режим особой охраны. Они выступают, как
редкие
и
достопримечательные
объекты
природы, ценные в научном, культурном или
оздоровительном отношении.
„Памятники природы – особо охраняемая
природная территория, объявленная в целях
сохранения уникальных, эталонных и иных
ценных природных объектов в интересах
настоящего и будущих поколений“.
Основываясь на данных полевых обследований в
2010-2011 гг., на изучении литературных, ведомственных и опросных
сведений, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 20 октября 1994
год
„Об особо охраняемых природных территориях”,
„О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь“,
„Об особо охраняемых природных территориях“ № 375-3 от 8 июля
2008 года, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29
декабря 2007 г. № 1920
„Об утверждении Национальной стратегии развития и управления
системой природоохранных территорий до 1 января 2015г“;
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября
2008 г. № 1657
„Об утверждении Положения о порядке подготовки представлений
об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо
охраняемых природных территорий“;
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Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь 29 октября 2008 г. № 94
„О некоторых вопросах особо охраняемых природных
территорий“.
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 127 „О требованиях к
описанию границ объявляемой или преобразуемой особо охраняемой
природной территории и ее охранной зоны“.
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 128
„О требованиях к содержанию научного и технико-экономического
обоснования объявления, преобразования и прекращения функционирования
особо охраняемых природных территорий“, постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 30.12.2008 № 129
„О порядке определения и установления нормативов допустимой нагрузки
на особо охраняемые природные территории“.
Государственной программой развития системы особо охраняемых
природных территорий на 2015—2019 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 24 июля 2014 года № 367
„Программой мероприятий по подготовке представлений об
объявлении и преобразовании заказников местного значения в
соответствии с региональной схемой рационального размещения особо
охраняемых природных территорий местного значения до 1 января 2014
года“, утвержденной решением Брестского областного Совета
депутатов от 20 декабря 2013 года № 329 установлена актуальность
объявления Памятником природы местного значения „Лунинецкие
воротничковые сосны“.
Актуальность объявления обусловлена необходимостью установления
природоохранного режима по охране данного памятника природы… с
целью сохранения крупного насаждения уникальной формы сосны
обыкновенной. Основные исследования проведены в 1991 г., 1997 г.,
1999 г.,
2010-2011 гг.,
2015
г.
НИТЭО
составлено
научноисследовательской группой в составе
Демянчика В.Т. (научный рукуководітель), Демянчика В.В., Рабчука
В.П., Демянчик М.Г., Гроды О.С., Семеняка А.М., Ольгомца А.И. при
консультационном участии ученых и сотрудников 6-ти других НИИ НАН
Беларуси и 3-х ВУЗов.
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На объекте акцентированы 11 основных достопримечательностей
этого насаждения, отражающих его региональное, национальное
своеобразие.
Первичное описание, фотоархив, фито- и зооколлекции сохраняются в
авторских фондах.
Природные условия расположения объявляемого памятника природы
Сосна обыкновенная (Pinussyl vestries) — широко распространенный
эврибионтный (гл. у тлумачальным слоўніку. П.І.) вид лесообразующей
породы лесной зоны Европы.
Сосна обыкновенная в условиях Беларуси и Полесской низменности
образует древостои всех классов бонитета, (гл. у тлумачальным слоўніку.
П.І.) возраста, а также полноты, известные для лесообразующих пород
региона. В то же время морфология этого вида сравнительно стабильна, ее
немногие вариации объясняются конкретными условиями существования.
В 1970-е годы в широко изученных лесах Беловежской пущи была
открыта сосна с необычной, воротничковой формой ствола. Чешуи коры на
стволе этого дерева образуют несколько правильных оттопыренных кругов,
расположенных в виде ярусов. Воротничковая форма сосны, как природный
уникум служит символом богатства и разнообразия лесов Беловежской
пущи и по настоящее время.
„…Только в пуще можно увидеть воротничковую форму сосны…“.
Н.Д. Черкас. Национальный парк „Беловежская пуща“ в книге „Особо
охраняемые природные территории Брестской области“, 1997, ст. 30.
„…в сентябре 1997 г. мы обнаружили не одну, а сразу 28 экземпляров
этой необычной, уникальной формы и на восточной окраине г. Лунинца в
лесопарковой зоне. Так как лесопарки не относятся к особо охраняемым
природным территориям, для надежного, специального сохранения этой
ценной популяции необходим более строгий режим – именно, памятник
природы. Придание этому природному уникуму нового статуса будет
одновременно
существенным
вкладом
в
дело
популяризации
природоохранных знаний. Отдельные экземпляры сосны воротничковой
формы замечены в Дрогичине и под Минском“.
Памятник природы „Лунинецкие воротничковые сосны“ расположен на
восточной окраине г. Лунинца в Лунинецком районе Брестской области, в
выделах № 5 и № 6 квартала №9 Дворецкого лесничества ГЛХУ
„Лунинецкий лесхоз“, в 10 м южнее от бывшего стрелкового тира.
В сентябре 2010 г. мы обнаружили 23 экземпляра этой необычной,
уникальной формы сосны, у которых в различной степени выражена
воротничковая форма ствола. Их число не изменилось до весны 2015 г.
(Число их изменилось, только за пределами нового батанического
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памятника природы местного значения „Воротничковые сосны“!!!
Читайте ниже в П.И.).
P.S. „Будучи 27.11.2016 года в „Сосновом бору“, часть которого
сегодня уже имеет статус ботанического памятника природы
„Лунинецкие воротничковые сосны“, обнаружил и сфотографировал ещё 9
воротничковых сосен вне территории ботанического памятника, которые
могу подтвердить фотографиями. Думаю, что было бы хорошо ввести
определённый знак для „воротничковых сосен“ и вести их количественный
учёт. Уверен, что на территории, не вошедшей в состав памятники
природы, растёт ещё как минимум 10-15 таких же красавиц. 10.12.2016
года получил известие от мастера леса Лунинецкого лесничества
Прокопчука А.П. о замеченных единичных воротничковых соснах в других
кварталах, находящихся от 4 до 7км от территории батанического
памятника природы „Лунинецкие воротничковые сосны“. Не удивлюсь,
если они будут с каждым годом появляться и в других лесничествах.
На западной окраине памятник граничит с землями ГУ образования
“Гимназия г. Лунинца”, которая располагается по ул. Чапаева, 54.
Памятник природы представляет собой участок соснового бора,
расположенного на невысокой дюне. Участок расположен в южной части
Ясельдинско-Слуцкой низменности Припятского Полесья, Полесской
физико-географической
провинции,
относится
к
подзоне
широколиственных лесов. Здесь выражен один из наиболее значимых
экотопов в общем ландшафтно-экосистемном сложении центрального
Полесья. Группа сосен произрастает на относительно небольшой
территории. Площадь памятника природы – 2,7313 га. Возраст деревьев IVVI класс — (80-120 лет П.И.). Воротничковые сосны образуют 1-й ярус. На
восточной окраине данного массива есть подрост сосны II-III классов
возраста — (40-60 лет), образующих 2-й ярус. Ассоциации: мшистая и
черничная. На участке выявлены экземпляры гвоздики картузианской
Dianthus carthusianorum, вида который был включен в 3-е издание Красной
книги Республики Беларусь“.
Лунинецкий районный
исполнительный комитет
от 05 июля 2016 года
г. Лунинец

О батаническом памятнике природы местного значения
“ЛУНИНЕЦКИЕ ВОРОТНИЧКОВЫЕ СОСНЫ“ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять представление Лунинецкой райинспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды об объявлении в Лунинецком
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районе местным ботаническим памятником природы „Лунинецкие
воротничковые сосны“ участок на восточной окраине г. Лунинца.
2. Утвердить прилагаемые: паспорт памятника природы.
Охранное обязательство памятника природы.
3. Принять ботанический памятник природы „Лунинецкие
воротничковые сосны” в оперативное управление Лунинецкого
райисполкома.
4. В установленном порядке обеспечить регистрацию образуемой
территориальной единицы Республики Беларусь — местного ботанического
памятника природы „Лунинецкие воротничковые сосны“.
5. Обеспечить установку специальных информационных знаков по
границам памятника природы.
(Приложение):
Описание границ и площадь памятника природы
Границы и площадь ботанического памятника природы местного
значения „Лунинецкие воротничковые сосны“.
Граница ботанического памятника природы местного значения
„Лунинецкие воротничковые сосны“ проходит:
на севере – в восточном направлении по северным границам выделов
№ 5 и № 6 квартала 9 Дворецкого лесничества ГЛХУ „Лунинецкий лесхоз“;
на востоке — в южном направлении по восточной границе выдела №
6 квартала 9 Дворецкого лесничества ГЛХУ „Лунинецкий лесхоз“;
на юге — в западном направлении по южной границе выделов № 6 и
№ 5 квартала 9 Дворецкого лесничества ГЛХУ „Лунинецкий лесхоз“;
на западе — в северном направлении по западной границе квартала №
5 Дворецкого лесничества ГЛХУ „Лунинецкий лесхоз“.
Общая площадь ботанического памятника природы местного значения
„Лунинецкие воротничковые сосны“ составляет 2,7313 гектаров.
Оценка состояния природных комплексов и объектов объявляемого
местного ботанического памятника природы „Лунинецкие воротничковые
сосны“.
Необходимость объявления памятника природы обусловлена
следующими природно-экологическими критериями
1. Одно из самых многочисленных насаждений этой формы сосны
среди всех известных в белорусском Полесье (возможно – Беларуси в
целом).
2. Одно из мест произрастания самых крупномерных и старовозрастных
экземпляров сосны обыкновенной формы воротничковой в юго-западной
части белорусского Полесья.
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3. Одно из самых выдающихся по темпам прироста насаждений, не
уступающим по этому показателю лучшим аналогам в лесах Беловежской
пущи и других регионах страны.
4. Выдающаяся средообразующая посадка в лесах данной местности.
Посадку регулярно используют в качестве присад, устройства гнезд,
источника корма многие полезные виды лесной фауны: черный и пестрый
дятлы, хохлатая и большая синицы, белка и многие другие виды.
5. Существенный эдафический элемент жизнеобеспечения среды
обитания в качестве присад и кормовых территорий для охраняемых видов,
включенных в Красную книгу Беларуси.
6. Существенный средообразующий элемент, имеющий прямое
отношение для обеспечения оптимальных экологических условий для
обитания на данном участке некоторых видов птиц и рукокрылых,
расположенный в непосредственной близости от городской черты малого
города...
Запрещаются:
— незаконное уничтожение, включая различные виды рубок, или
повреждения деревьев;
— работы, связанные с реконструкцией, реставрацией или иными
изменениями памятника природы, без согласования с территориальными и
другими государственными органами в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
— возведение построек; прокладка новых дорог; проведение работ,
связанных с нарушением земель;
— разжигание костров; проезд, стоянка и мойка автомобилей,
мотоциклов и других автотранспортных средств; загрязнение и засорение
территории.
— На территории памятника природы и смежных территорий без
согласования запрещаются гидромелиоративные мероприятия, которые
могут привести к нарушению сложившегося режима поверхностного и
подземного стока территории памятника природы.
— На территории памятника природы целесообразно (по
согласованию
с
территориальными
органами
Минприроды
и
специализированной научной организацией):
— регулярно удалять прикорневую поросль и древеснокустарниковую растительность в зоне проективного покрытия крон
деревьев;
— своевременно удалять возможные паразитические новообразования
(трутовые грибы, омела белая);
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— своевременно пломбировать или заделывать садовой замазкой
возможные морозобоины, громобоины и крупные обломы веток.
Оценка экологических и социально-экономических последствий
объявления памятника природы.
Объявление памятника природы не предполагает неблагоприятных
последствий, а напротив – нацелено на восстановление и сохранение
ценного элемента агроэкотуристической среды и значимого локалитета
ландшафтно-биологического разнообразия региона. “Сосновый бор” в
границах: гимназия, колледж, СХТ, железная дорога, ул. Лесная, больница.
Уверены, что за это подписались бы все жители нашего города, которых мы
часто встречаем с детьми во время прогулок в разные поры и времена года.
Частичка растительного и животного мира нового ботанического
памятника природы местного значения „Лунинецкие воротничковые
сосны“, который официально функционирует с октября месяца 2016 года в
районе Соснового бора и прилегающих к нему территорий.
В 5-и номерах „Лунінецкіх навін“ [№№ 57, 58, 59, 60 и 68 (3, 5, 10, 24
августа и 7 сентября 2016 года)] были помещены статьи о представителях
растительного и животного мира лесного массива,
называемого
лунинчанами „Залесский лес“: Считаем, что территорией ботанического
памятника природы должен быть объявлен весь лесной масив Залесского
леса, называемый
Фауна и флора Залесского леса Лунинца
с октября месяца 2016 года территория батанического памятника природы
местного значения „Лунинецкие воротничковые сосны“.
Наблюдались и регистрировались представители фауны и флоры
указанной территории с 1981 года Панасюк Л.К. и Панасюком И.А. В эти
годы мы работали и жили в Лунинецкой школе-интернате, с 1992 года
постоянно ходили к своему участку, называемому „дачей“ у д. Любожерди.
К нашему сожалению, даже за этот короткий промежуток времени уже
не стало некоторых представителей фауны и флоры. Это
настораживает, поэтому мы считаем, что создание ботанического
памятника природы на данной территории очень своевременно (П.И.).
В черте нашего города, на северо-востоке, находится уникальная
территория — Сосновый бор.
Кто хоть раз побывал в этом лесопарке, не мог не отметить
необычайно чистый воздух и вид прекрасных ровных корабельных сосен,
как будто сошедших с полотна Шишкина. К сожалению, количество их за
последние 7 лет поубавилось в следствие санитарных вырезок. Взгляд
специалистов по флоре нашей республики определил произрастание в этом
бору воротничковых сосен редкой разновидности сосны обыкновенной,
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которая до недавнего времени считалась аборигеном Беловежской пущи.
Благодаря этим неприметным, непосвящённому взгляду, деревьям, часть
территории нашего Соснового бора стала памятником природы местного
значения „Лунинецкие воротничковые сосны“. Это не может не радовать
жителей города Лунинца и нашего района, потому что позволит сохранить
для наших потомков прекрасный уголок, так нужный для нас всех, для
сохранения чистоты воздуха, гидрологического режима и биологического
разнообразия. Ведь всё это, в конечном итоге, влияет на здоровье
теперешних и будущих поколений Часто посещая сосновый бор, нельзя не
обратить внимания на разнообразную растительную составляющую.
Cохранение редких воротничковых сосен невозможно без сохранения всей,
окружающей их флоры. Любой лес — это сложная экосистема,
состоящая из взаимовлияющих друг на друга климата, почвы,
определённых представителей флоры и фауны.
Не будучи большими знатоками, мы пытались определять в течении
почти 30 лет видовое разнообразие животных и растений, в пределах
ботанического памятника природы „Лунинецкие воротничковые сосны“.
Смогли запечатлеть на фотографиях не только обычные растения, но и
редких представителей растительного мира, во многих случаях, не
обозначенных в нашем районе. Это говорит о том, что Сосновый бор
является местом их обитания. В 2014 году здесь был найден и заснят „грибкапустa“ — краснокнижник, является редкостью в Беларуси. Лунинец, как
место произрастания данного краснокнижника, зарегистрирован в
Институте Ботаники Республики Беларусь и уже есть в Красной книге 4-го
издания, 2015 года. Произрастают здесь ещё некоторые редкие виды
грибов, такие как „грибная лапша“ или по-другому называемый “гриброгатик”, растения колокольчик персиколистный, ветреница лютичная и
т.д.
К сожалению очень многие виды ещё 20 лет тому назад
произраставшие и, казалось бы, находящиеся в хорошем состоянии,
исчезают из ареала. Так исчезла арника горная, мыльнянка лекарственная,
не встречается больше наумбургия, телорез (водные растения), девясил
британский, репешок, тысячелистник хрящеватый. Исчезли на
десятилетия белки, которых было много, редко увидишь чёрного дятла —
желну, как и зелёных дятлов, маленькую красивую квакшу обыкновенную.
А видели их мы ещё совсем недавно и в немалых количествах. Похоже, что
участь ещё многих видов, в составе флоры нынешнего памятника природы,
из года в год будет снижаться. Хотелось бы сохранить произрастающие
виды в этом уникальном уголке... Мы не ставили своей целью перечислить.
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(Звёздочками обозначено количество воротничковых сосен на сентябрь
1997 года. За 20 лет их количество изменилось, как на территории
памятника природы, так и за её пределами..,— здесь необходим спецучёт).
всех представителей фауны и флоры этого прекрасного кусочка лесного
массива за Залесьем.
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Изучение этой экосистемы может стать предметом исследования учащихся
и учителей школ, гимназии и колледжей.
Л.К. и И.А. Панасюки
I. Деревья: Акация белая (или робиния, лжеакация) завезена из
Северной Америки. Берёза кудрявая или пушистая. Берёза повислая. Вяз
гладкий. Граб обыкновенный. Дуб черешчатый. Ивы: козья, белая и
прутовидная. Клён остролистный. Клён ясенелистный или американский
(инв., завезен из Северной Америки). Крушина ломкая. Липа сердцевидная.
Ольха чёрная. Тополь дрожащий или осина. Рябина красная. Сосна
воротничковая. Сосна обыкновенная, в позднем возрасте у некоторых
сосен наблюдаются характерные воротнички, ярусами расположенные на
стволах. Эти сосны выделены в отдельную разновидность (сосны
воротничковые). Количество таких сосен увеличивается по мере старения
древостоя. Ель обыкновенная — встречается не так часто, как и черёмуха
обыкновенная, и ясень обыкновенный.
II. Кустарники: Акация жёлтая (карагана), барбарис, бересклет
европейский, бересклет бородавчатый, ежевика, калина, лещина
(орешник), малина, роза собачья (шиповник), черёмуха обыкновенная.
III. Кустарнички: брусника, вереск, костяника. Толокнянка, черника.
IV. Травы: Аистник обыкновенный. Анхуза лекарственная — (воловик). Аир
обыкновенный. Бодяк обыкновенный. Бодяк полевой. Будра плющевидная.
Букашник горный. Василёк луговой. Вахта трёхлистная (растение канав,
болот). Вербейник монетчатый (луговой чай). Вербейник обыкновенный.
Вероника дубравная. Вероника длиннолистная или (колосковидная).
Ветреница дубравная. Ветреница лютиковая. Вьюнок полевой или берёзка.
Вязель разноцветный. Галинзога мелкоцветковая или канадская. Гвоздика
Фишера. Гвоздика-травянка. Гвоздика пышная (белая)* Горицвет
кукушкин или кукушкин цвет. Горлюха ястребинковая. Горошек мышиный.
Гравилат речной. Грушанка круглолистная. Гулявник лекарственный.
Девясил высокий. Дербенник иволистный („плакун-трава“). Донник
лекарственный. Донник белый. Дудник лесной. Ежеголовник всплывающий
(канавы). Желтушник левкойный. Живучка ползучая. Земляника. Звездчатка
ланцетолистная или (жёстколистная). Зверобой продырявленный. Зеленчук
жёлтый. Земляника обыкновенная. Зимолюбка зонтичная. Золотарник
обыкновенный. Иван да Марья или (марьянник дубравный). Икотник серозелёный. Ирис аировидный. Истод хохлатый. Иван-чай узколистный.
Камыш лесной. Кипрей болотный. Кипрей волосистый. Кислица
обыкновенная. Клевер луговой. Клевер ползучий. Клевер пашенный. Клевер
золотистый. Клоповник сорный. Козелец призёмистый. Козлобородник
востый. Колокольчик персиколистный. Колокольчик широколистый.
Копытень европейский. Коровяк обыкновенный или (медвежье ухо).
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Короставник полевой. Костёр безостый. Кочедыжник (род папоротники).
Крапива жгучая. Крапива двудомная. Кульбаба осенняя. Купена душистая
(лекарственная). Ландыш майский. Лапчатка гусиная. Лапчатка
серебристая.
Лядвянец рогатый.
Лебеда раскидистая.
Лопух
паутинистый. Льнянка обыкновенная. Люпин многолистный (синефиолетовый). Лютик ползучий. Лютик едкий. Майник двулистный.
Манжетка обыкновенная. Марь белая (лебеда). Марьянник луговой.
Молочай острый. Молочай-солнцегляд. Мать-мачеха. Мыльнянка
лекарственная. Незабудка болотная. Незабудка прямая. Нивяник
обыкновенный
(ромашка).
Одуванчик
лекарственный.
Окопник
лекарственный. Орляк обыкновенный (род папоротники). Осока острая.
Осот полевой. Осот огородный. Очиток едкий. Паслён чёрный. Пастушья
сумка. Пиретрум щитковый. Петрушка дикая. Пижма обыкновенная.
Плаун булавовидный (в народе-дереза). Повой большой. Погремок малый.
Подмаренник настоящий. Подмаренник мягкий. Подмаренник северный.
Подмаренник
болотный.
Подорожник
большой.
Подорожник
ланцетолистный. Полынь обыкновенная (в народе-чернобыльник). Полынь
горькая. Посконник коноплёвый. Пустырник пятилопастный. Рдест
плавающий*. Рогоз широколистный. Ромашка лекарственная. Ромашка
непахучая. Ромашка пахучая. Сабельник болотный. Седмичник
европейский. Серпуха красильная. Синяк обыкновенный. Ситник
развесистый. Скабиоза. Стальник полевой. Стрелолист обыкновенный
(водное растение). Таволга вязолистная. Телорез обыкновенный (водное
растение). Турча болотная* (водное растение). Тысячелистник
обыкновенный. Тысячелистник хрящеватый. Фиалка собачья. Фиалка
удивительная. Фиалка трёхцветная. Хвощ полевой. Хвощ лесной. Хмель
вьющийся. Хохлатка плотная. Хатьма тюрингенская. Щавель кислый.
Щавель конский. Щавель малый. Чабрец обыкновенный или (Богородская
трава). Чины: луговая и лесная. Чистотел большой. Яснотка пятнистая.
Яснотка белая или (глухая крапива). Ястребинка волосистая. Ястребинка
зонтичная.
Заўвага: аўтары карысталіся рускамоўным вызначальнікам раслін,
таму назвы прыведзены на рускай мове. Трэба адзначыць, што
разнастайнасць расліннага покрыва значна большая. Шматлікія віды злакаў
аказаліся для нас цяжкімі для вызначэння.
V. Грибы: Белый гриб (сосновый, дубовый, берёзовый и грабовый).
Весёлка обыкновенная. Волнушка. Горькушка (млечный гриб). Грибная
капуста1 [(Sparassis cripsa. Fr. или (ramose Schr.) (единичный экземпляр
обнаружен в 2014 году]. Гриб-зонтик пёстрый (условно съедобный).
Дождевик шиповатый. Жёлчный гриб (ядовитый). Колпак кольчатый (в
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народе плюха). Лисичка обыкновенная. Лисички ложная (ядовитая).
Маслёнок лиственничный. Моховик зелёный. Мухоморы: красный, серый,
поганковидный (ядовитые). Навозник белый. Опёнок летний и зимний.
Опята ложные кирпично-красные (ядовитые). Опята ложные серо-жёлтые
(ядовитые). Опёнок луговой. Поганка бледная (ядовитая). Погребной гриб
(условно съедобный). Подберёзовик обыкновенный. Подгруздок белый.
Подосиновик жёлто-бурый. Польский гриб. Рогатик жёлтый, грибная
лапша. [Clavaria flava Schaeff. (Syn.ramaria aurea (Fr) Quel.)]. (единичный
экземпляр обнаружен в 2013 году]. Решётник. Рыжик сосновый. Рядовка
(подзелёнок). Сыроежка болотная. Сыроежка зеленоватая. Сыроежка
красная. Трутовики нескольких видов (на деревьях). Шампиньон
обыкновенный.
VI. Птицы: Аист белый. Аист чёрный2 (Часто пролетает над лесом П.И.).
Воробей полевой. Воробей домовый. Ворона серая. Ворон-крумкач. Галка.
Голубь вяхирь. Голубь клинтух. Горихвостка она же (чернушка). Горлица
большая. Грач. Дрозд певчий. Дрозд рябинник. Дрозд чёрный. Дятел
зелёный. Дятел пёстрый малый. Дятел чёрный (желна). Дятел пёстрый
большой. Жаворонок лесной. Жаворонок полевой. Жаворонок хохлатый
(сметюх)3. Зарянка (или бел. назва. малінаўка). Зеленушка. Зяблик. Иволга.
Камышница (пастушковые). Королёк жёлтоголовый. Коршун чёрный
(тетеревятник). Чирок-свистун (утка). Красноголовый нырок (утка). Кряква
(утка). Кукушка. Лебедь шипун. Ласточка городская. Ласточка
деревенская. Лысуха (пастушковые). Лунь полевой (редкий на
гнездовании). Лунь луговой. Овсянка обыкновенная. Перепёлка. Поползень
обыкновенный. Свиристель (сезонный вид: с ноября, декабря месяца;
транзитный). Синица — (малая, большая; чечётка, белая, длиннохвостая).
Гаичка буроголовая (синица). Скворец обыкновеный. Снегирь. Сойка.
Соловей обыкновенный. Сорокопут, (он же жулан серый). Сорока. Стриж
чёрный. Трясогузка жёлтая — (28.08.2014 год, г. Лунинец П.И.А.).
Трясогузка белая. Удод. Чибис. Чиж. Щегол. Ястреб-голубятник,
перепелятник, тетеревятник
VII. Животные: Белка. Ёж. Заяц русак. Крот европейский. Крыса серая.
Ласка. Лисица обыкновенная. Мышь малютка. Мышь полевая. Мышь
бурозубка. Ондатра. Полёвка водяная. Полёвка обыкновенная. Полёвка
рыжая. Ушан обыкновенный (летучая мышь). Улитка виноградная. Хорь.
VIII. Земноводные и пресмыкающие: Гадюка. Жаба камышовая. Жаба.
Жерлянка. Квакша. Лягушки: зелёная, остромордая. Уж. Черепаха
болотная. Ящерица прыткая.
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ІХ. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ:
1. Чешуекрылые. Бабочки: Адмиральская лента. Бабочка-голубянка.
Боярышница. Бражник (сиреневый, тополиный, липовый). Ветрянка
глазчатая. Голубянка алькон 4. Дневной павлиний глаз. Капустная белянка.
Крапивница. Крушинница. Лимонница. Махаон5. Перламутровка. Репейница
(Vanessa cardui). Траурница (Nymphalis antiopa. Шашечница5.
2. Жёсткокрылые. Жуки: Божья коровка. Бронзовка (большая и малая;
золотистая). Жужелицы. Жук-водолюб. Жук майский. Жук-скоробей.
Медведка. Плавунец широкий6. Плавунчик. Усач большой дубовый. Хрущ
майский. Хрущик садовый. Хрущик луговой.
3. Клопы или (полужёсткокрылые): Водомерка (клоп водяной).
4. Наземные клопы : Клоп-солдатик. Клоп — вредная черепашка. Клоп
ягодный. Клоп древесный или зелёный (имеет резкий клопиный запах).
5. Двукрылые: Журчалка шмелевидная, Журчалка пятнистая. Муха
зелёная. Златоглазик лесной (обитатель леса). Слепни: Бычий слепень.
Овод подкожный. Комары.
6. Перепончатокрылые: Шершень обыкновенный. Оса лесная. Шмель
большой; шмель обыкновенный; шмель земляной, шмель мохнатый.
7. Прямокрылые: Кузнечик серый, кузнечик певчий. Медведка.
8. Равнокрылые: Стрекозы: стрекоза жёлтая; стрекоза — коромысло
большое и коромысло синее; стрекоза красотка блестящая, красоткадевушка, стрекоза болотная и другие. Шмель лесной.
Х. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ: клещ собачий; паук крестовик
обыкновенный; паук-серебрянка (на воде); паук-мухолов. Новый для
Беларуси вид пауков с 90-х годов ХХ столетия — (Argyope bruennichi. Есть
3 фотоснимка разных времён П.И.).
Представители фауны и флоры, выделенные жирным шрифтом и
цифрами — (1,2,3.4,5,6) являются краснокнижниками последнего, 4-го издания
„Красной книги“ Республики Беларусь 2015 года.
Батанічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння Векавыя дубы
„Кажан-Гарадоцкія“
У нашым раёне ёсць шмат такіх куточкаў, дрэў,
раслін, якія мы таксама павінны ахоўваць. Сёння
на тэрыторыі в. Кажан-Гарадок у былой панскай
сядзібе рода Неміровічаў-Шчытоў растуць два
векавыя дубы, узрост якіх больш за 300 год.
Першы з іх мае вышыню 45 метраў, у дыяметры
ствала ад 1,30 да 1,40 метра, дыяметр кроны з
поўначы на поўдзень — 21 метр, з захаду на ўсход
— 18 метраў.
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Другі — вышыня 40 метраў, дыяметр ствала — 1,30 — 1,24 метра,
дыяметр кроны з поўначы на поўдзень 15 метраў, з захаду на ўсход 18
метраў. Прыкладны ўзрост дубоў налічвае больш за 300 гадоў, аднак
некаторыя жыхары лічаць іх узрост больш за 400.
„…яшчэ ў пачатку ХХ стагоддзя ў Кажан-Гарадку захоўваўся палацапаркавы комплекс рода Неміровічаў-Шчытоў. На высокім месцы, дзе
некалі быў сярэдневяковы абарончы замак, размяшчаўся драўляны палац.
Гэта месца так і па сёння называюць вяскоўцы. Напамінам пра замак
служыць слова „дзядзінец“ (правільна „дзяцінец“) — унутраны двор
крэпасці. … aпошнім уладальнікам маёнтка быў Крыштаф Шчыт
(29.11.1893-1940) Памёр у засценках НКУС г. Лунінца. Гэта быў чалавек
высокай культуры, краязнаўца, чые веды так ці інакш дайшлі да нашых
часоў.
… Мясцовыя жыхары беражліва захоўваюць паданне пра тое, што пад
векавымі дубамі, якія і сёння нагадваюць пра векавую веліч палацапаркавага комплексу, адпачываў слынны паэт Адам Міцкевіч… Хто ведае,
якія думкі ахапілі паэта, калі ён бачыў магутны дуб з вялікімі
раскідзістымі галінамі на тоўстым ствале?..Менавіта тут нараджаліся
неўміручыя радкі балад Адама Міцкевіча... Па гэту ўдалося акрэсліць
каштоўнасці, якія дораць зносіны з прыродай беларусу-ліцвіну, духоўна
абагачаючы яго.
Каб утрымаць гістарычную сувязь з паэтам, у знак удзячнасці мясцовыя
жыхары назвалі прыгажуна-волата — дубам Адама Міцкевіча…“
Радкі з нарыса ў газеце „Лунінецкія навіны“ 10.10.2008 года „Дуб Адама
Міцкевіча“. Аўтар — мясцовы краязнаўца, настаўнік-ветэран Рыгор
Дзмітровіч.
Чырванакніжнікі ў прыродзе Лунінецкага раёна на 01.12.2018 года.
З дадаткамі „Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
18.05.2009 года (прынятага да ведама Лунінецкім райсаветам 22.12.2010
года) і ад 22.05.2012 года. Два чырвонакніжнікі былі знойдзены на
тэрыторыі Лунінецкага лясгаса: „Плюшч звычайны“ быў упершыню
сфатаграфаваны 20.09.1913 года Панасюком Іванам Аляксеевічам на
тэрыторыі Бастынскага лясніцтва. Фотаздымак быў адасланы ў НАН
Інстытут Батанікі, дзе быў зарэгістраваны, на што маецца пісьмовае
пацверджанне ад супрацоўнікаў Інстытута Батанікі НАН Рэспублікі
Беларусь. Другі чырвонакніжнік „Грыб-капуста“ быў знойдзены
Панасюкамі Іванам Аляксеевічам і Ларысай Канстанцінаўнай ў Сасновым
бары, за гімназіяй 18.10.2014 года, сёння частка тэрыторыі батанічнага
помніка прыроды мясцовага значэння „Лунінецкія каўнерыкавыя сосны“.
Аб гэтым былі інфармаваны Інстытут Батанікі НАН Рэспублікі Беларусь
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і кіраўніцтва Лунінецкага лясгаса, а таксама ляснічыя Бастынскага і
Дварэцкага лясніцтваў.
ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ:
1. Арлан-белахвост. 2. Арол-змеяед. 3. Барадатая кугаўка. 4. Блакітніца
чарнаватая. 5. Блакітніца белая. 6. Бугай вялікі. 7. Бугай малы. 8. Бусел
чорны. 9. Вераб’іны сыч(ык). 10. Вяртлявая чаротаўка. Урочышча „Тапіла“.
(25.05.2012 г.). 11. Гарнастай. 12. Дзяцел зялёны. 13. Дзяцел беласпінны. 14.
Дзяцел трохпалы. 15. Жаўтушка тарфянікавая. 16. Жаўтушка ракітнікавая.
17. Жаўрук смяцюх. 18. Жужаль акаймаваны. 19. Журавель шэры. 20.
Зімародак звычайны. 21. Кулік-сарока..22. Кваква.. 23. Малы арлец. 24.
Сокал кабец або (каршачок). 25. Пугач..26. Соня арэшнікавая..27. Соня
палчок.. 29. Чарапаха балотная. 31. Чорны апалон або Немізіда. 32.
Шашачніца ранняя. 33. Шмель мохавы..
2. РАСЛІННЫ СВЕТ:
1. Аўсяніца высокая. 2. Венерын чаравічак. 3. Гарлачык белы. 4. Граздоўнік
рамонкалісты. 5. Зубніца клубняносная. 6. Касач сібірскі. 7. Крапіва
кіеўская. 8. Купальнік горны (арніка горная). 9. Лілея кучаравая. 10.
Лабелія Дортмана. 11. Лікападыела заліўная. 12. Нітэла грацыёзная. 13.
Палушнік азёрны. 14. Плюшч звычайны. (20.09.2013 г. П.І.А./Ч.в.). 15.
Прастрэл раскрыты. 16. Сальвінія плывучая. 17. Сіела прамая (яна ж
БЕРУЛА). 18. Фіялка багнавая (заказнік „Велута“). 19. Шпажнік
чарапіцавы. 20. Цыбуля мядзведжая (яна ж Чарамша).
Грыбы: 1. Грыб-капуста (18.10.2014. П.І. Лунінец, раён гімназіі). 2.
Галавач гіганцкі. 3. Лепіста брудная.
У выніку на тэрыторыі нашага раёна знойдзены пакуль што 60
чырвонакніжнікаў, упэўнены, што іх сярод нашай прыроды больш, і ў
недалёкім будучым будуць выяўлены яшчэ і другія чырвонакніжнікі. Нам з
вамі трэба дбайна адносіцца да ўсіх прадстаўнікоў фаўны і флоры нашай
непаўторнай Лунінеччыны, радавацца сустрэчы з кожным яе
прадстаўніком, захоўваць і аберагаць прыроду нашага роднага краю для
будучых пакаленняў. Многае ўжо загублена, абаронім тое, што яшчэ
засталося… Вышэйназваныя прадстаўнікі „Чырвонага сшытка“
Лунінецкага раёна з апошнімі дабаўленнямі за 10 апошніх год. Больш
падрабязны матэрыял вы можаце знайсці ў „Чырвоным сшытку
Лунінецкага раёна“, Пінск, аўтар Панасюк Л.К., 2002 год, а таксама ў кнізе
„Палессе маё Лунінецкае“, Пінск, 2007 год, аўтары Панасюк.І.А., Панасюк
Л.К.,
Яраховіч
У.І.
Можна
прачытаць
і
ў
інтэрнэце:
http://luninec.somee.com/palesse.
„Нашы вучоныя падрыхтавалі яшчэ адно выданне, яно называецца
„Чорная кніга“. У ёй размешчаны 54 віды „агрэсіўных раслін“.
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(Статья „Лесные нелегалы“, ст. 7, “СБ”. 28.01.2016 г.,В. Козловіч).
Агрэсіўныя віды — гэта віды раслін, завезеныя да нас і якія хутка
размнажаюцца, займаючы тэрыторыю мясцовых відаў, выціскаючы іх з
экасістэмы (П.Л.). Акрамя чырвонакніжнікаў сярод нашай прыроды
існуюць прадстаўнікі абарыгенных відаў флоры, якія з большай ці меншай
паспяховасцю размнажаюцца на тэрыторыі Беларусі. На нашай тэрыторыі
знаходзяцца і так званыя, ІНТРАДУЦЭНТЫ. Яны ўключаюцца ў нашы
экасістэмы і не могуць не ўплываць на нашы абарыгенныя віды.
ИНТРОДУЦЕНТЫ
Интродукция — 1. В растениеводстве — переселение отдельных
видов и сортов растений в места, области, где они раньше не произрастали;
2. Введение в культуру дикорастущих растений, распостранение животных
за пределы естественного ареала и их приспособление к новым условиям.
Интродуценты, они же „иноземные пришельцы“ к нам. „Проникают к нам
по-разному: приносят реки и птицы, привозят люди. Например, в посёлке
Ильич Рогачёвского района вместе с шерстью овец из Австралии прибыло
15 видов растений, из которых 2 вида перезимовали и заселяют
территорию возле очистных сооружений и берега Днепра. Второй случай
произошёл с привозом клюквы в Ганцевичи, с которой тоже прибыли
„иноземцы“. (Статья „Лесные нелегалы“, ст.7, „СБ“. 28.01.2016 г., В.
Козлович). Последствия заселения интродуцентов непредсказуемые,
подобные
с
расселением
борщевика
Сосновского.
Поэтому
соответствующим службам, как и нам, нужно быть при встрече с ними
бдительными, о незнакомых для нас растениях, кустарниках, животных,
цветах необходимо информировать экологические инспекции. Многие из
них нам известны давно: успешно используются как пищевые растения, как
лекарственные и декоративные.
1. Абрикос. 2. Азалия. 3. Айва японская. 4. Акация белая или лжеакация. 5.
Акация жёлтая (она же карагана). 6. Акация сиреневая. 7. Аморфа. 8.
Барбарис обыкновенный. 9. Бархат амурский. 10. Берёза карельская. 11.
Берёза тёмнокорая. 12. Бузина чёрная. 13. Вейгела. 14. Виноград девичий
или пятилепестный. 15. Вишня войлочная. 16. Гартензия. 17. Грецкий орех.
18. Дерен черноплодный. 19. Дуб северный( он же красный). 20. Ель
голубая. 21. Жасьмин. 22. Ива плакучая (шаровидная). 23. Ирга колосистая.
24. Катальпа чудесная (красивая). 25. Кизильник блестящий. 26. Клён
сахаристый. 27. Клён татарский. 28. Клён ясенелистный или американский.
29. Клещевина. 30. Лиана кавказская. 31. Лимонник китайский. 32. Липа
веерная. 34. Лиственница европейская. 34. Люгуструм. 35. Метасеквойя. 36.
Можжевельник. 37. Облепиха крушиновая. 38. Орех маньчжурский. 39.
Пузыреплодник. 40. Рододендрон. 41. Рябина греческая (бархатная). 42.
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Рябина черноплодная или арония. 43. Самшит вечнозелёный. 44. Сирень
обыкновенная. 45. Снежноягодник. 46. Сосна Веймутова. 47. Дуб северный.
48. Сосна кедровая. 49. Спирея японская (таволга). 50. Сумах. 51. Тамариск
(он же гребенщик ветвистый). 52. Туя восточная (карликовая). 53. Туя
западная. 54. Форзиция. 55. Шелковица (она же — тут).
З кнігі „Палессе маё Лунінецкае“ Яраховіч У. І.
Итого на 17 июня 2016 года из часто встречающихся у нас
интродуцентов известно 55 видов. В самом деле их стало гораздо больше,
особенно в последние 15-10 лет, когда наши жители стали иметь
возможность бывать во время отпусков в далёких краях, привозя с собой
растения для украшения своих приусадебных и дачных территорий.
Ботаники подсчитали, что на земном шаре произрастает более 300 000
видов растений. Около 10 000 из них ядовиты. 700 видов могут вызывать
тяжёлые или даже смертельные отравления, аллергические сыпи,
раздражения. 120 из них встречаются в Беларуси. Поэтому нам и в этом
случае нужно быть всегда осторожными при встрече с такими растениями.
Вот эти представители, встречающиеся на территории нашего района,
города и примыкающих территорий к городской черте. Это те растения,
которые попадаются нам на глаза чаще других и с которыми не желателен
контакт. Наряду с интродуцентами существуют растения, называемые
инвазивными.
ИНВАЗИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Инвазивные растения или животные — это искусственно ввезённые в
нашу фауну и флору виды, которые в настоящее время расселились у нас
настолько, что вытесняют из привычных мест обитания местные виды
растений и животных, которые не всегда выдерживают конкуренцию с
„пришельцами“. ИНВАЗИЯ получила своё название от (лат. іnwasio —
нашествие, пришествие, нападение). Сегодня в Беларуси к растенияммигрантам относится более 300 видов. 54 самых агрессивных вошли в так
называемую новую „Чёрную книгу“.
Вот что пишет о „траве Геракла“, так в народе называют борщевик
Сосновского, который был завезен к нам в середине 50-х годов ХХ
столетия, Николай Козлович, в газете „СБ“ от 06.07.2007 года:
„Борщевик Сосновского — растение силосное. Его можно скашивать
3-4 раза за сезон и получать урожайность 3-4 центнера с гектара.
Отличный урожай! Только вот подсчитывают „плоды“ деятельности
борщевика нынче не сельхозработники, а медики. В последние годы в
ожоговые центры по всей стране обращается очень много людей. Сильные
ожоги І, ІІ и даже ІІІ степени, головные боли, тошнота… В солнечную
погоду люди неосторожно прикоснулись к листьям опасной травы.
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Когда её ввозили, никто и не думал, что растение станет реальной
угрозой, — расказывает научный сотрудник лаборатории флоры и
систематики растений института экспериментальной ботаники НАН
Аркадий Скуратович. — Недавно видел работника СПК, который уже
третью неделю ходит с забинтованными руками. Он косил борщевик на
поле в майке…
В солнечную погоду люди неосторожно прикасаются к листьям
опасной травы. Пока с борщевиком сражаются при помощи химии.
Среди растений-иностранцев многие вызывают аллергическую
реакцию. Таким “аллергиком” может быть и тамариск (или —
гребенщик), произрастает у нас в г. Лунинце на площади Ленина. Опасен
очень для „астматиков“ в пору цветения”.
„Есть в нашем г. Лунинце ещё одно красивое растение на клумбах у
горожан, это трава, называемая в народе — „дурман“. „Смертельную
опасность представляют её семена. В научных кругах её называют
„бадура“декоративная. В начале ХХІ века, точнее 2003-2008 годы эта
культура стала чуть-ли не народным „хитом“ сезона 2003 года. Бадура,
как растение, является ближайшей родственницей дикого дурмана. Это
очень сильный галлюциноген. Атропиноподобное вещество этих семян
поражает нервную систему, нарушается сознание, наступает бредовое
состояние, судороги, неконтролируемая агрессия. Если не успевает
медицинская помощь, человек умирает от удушья и сердечной
недостаточности. Будьте очень бдительны и осторожны с подобными
красивыми растениями!..”
Выдержка из статьи „И звать их бадуристы…“, газета „ДЕЛОВОЙ
ВТОРНИК“, декабрь 2003 года, Сергей Ильиченко, г. Днепропетровск.
Меры предосторожности после случайных контактов с
ядовитыми растениями:
Пребывая на природе нам нужно помнить всегда одно золотое
правило: не входить в контакт, особенно голыми руками, ни с какими
представителями растительного и животного мира, не приятные для нас
свойства, которых мы незнаем или знаем плохо. А то, бывая на природе
весной, летом или осенью собираем букет красивых полевых, лесных или
луговых цветов. И вдруг, придя домой, замечаем на ладонях рук и на
открытых участках ног покраснения или даже волдыри, как от ожогов.
К подобным растениям относится и известный с 50-х годов ХХ
столетия борщевик Сосновского. Это растение-великан, может быть
высотой до 3 метров. Его твёрдые волоски легко прокалывают кожу, и даже
любые ткани. Сок борщевика не вовремя смытый даёт сильные ожоги
кожи. От него бывают и летальные случаи. Почти такое же воздействие на
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кожу человека, особенно ребёнка, производит всем нам знакомое растение
пастернак. В летние жаркие дни оно интенсивно выделяет эфирные масла,
которые при попадании на руки могут вызвать ожоги, волдыри,
аллергическую сыпь. Эту группу можно продолжать. Кустарник бересклет.
Потрогав его красивые плоды (август-сентябрь) необходимо сразу же
хорошо помыть руки. Клещевина (красная или белая), высокие растения, в
последние годы замечены даже на центральных улицах Лунинца. Семена
клещевины содержат яд рицин. Из этих семян формацевты получают
касторку. Белена смертельно-опасная. Небезобидны лютики и чистотел. В
них присутствует сильнодействующее вещество — алкалоид, способное
вызывать судороги, остановку дыхания, не говоря уже о расстройстве
желудка и одышке. Ни в коем случае не пробуйте ягоды жимолости
обыкновенной, ягоды бузины (чёрной или красной), ягоды вороньего глаза;
ягоды паслёна. Не стоит никогда пробовать и ягоды можжевельника
(ядловца); раздражают кожу и слизистую оболочку листья нашего
краснокнижника плюща.
В названиях некоторых растений, кустарников есть символическое
предупреждение об их ядовитости и опасности, например, Лютик
прищинец, лютик едкий, клещевина, волчье лыко. Если вам действительно
крайне необходимо где-то работать с некоторыми из них, работайте только
в перчатках. И не забывайте почаще мыть с мылом руки, лицо и открытые
участки тела (если вам не удалось быть одетыми в спецодежду).
При отравлении: При малейшем отравлении сразу же выпейте 1-1,5
литра тёплой воды, чтобы вызвать рвоту. Пожилым людям, чтобы
предотвратить опасность мозгового инсульта, прежде стоит выпить стакан
чёрного кофе или крепкого чая. Затем примите активированный уголь.
Можно съесть несколько сухариков. Через 15-20 минут вызвать повторную
рвоту. И обязательно навестить врача или позвонить врачу.
Как лечить цветочные ожоги. К несчастью, источники растительных
ожогов часто остаются незамеченными и лечение проводится не всегда
правильно. А заживают они, в отличие от обычных, значительно
медленнее.
1. Чтобы язвочки затянулись, иногда требуется целый месяц, слабые ожоги
без пузырей проходят примерно за неделю, но долго — порой до трёх лет
— напоминают о себе тёмными пятнами. При глубоких ожогах белые
шрамы могут остаться на всю жизнь.
2. Сок опасного растения всё-таки попал на кожу? Постарайтесь поскорее
смыть его водой, желательно с мылом. Если сделать это вовремя, ожога не
будет. Повреждённое место можно протереть спиртом или водкой и ничем
другим.
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3. Кстати, многими любимая настойка зверобоя тоже небезобидна, она,
конечно, прекрасно снимает зуд от комариных укусов, лечит ссадины,
порезы и мелкие „болячки“, но под лучами солнца на смазанном ею месте
может образоваться ожог. Помните об этом, чтобы мелкая „болячка“ не
превратилась в крупную неприятность.
4. Возникло покраснение? Смажьте его эфирным маслом лаванды — оно
эффективно при всех, в том числе и тяжёлых термических ожогах паром.
5. Ожог мокнет? Вам поможет гомеопатический препарат циндол. Это
белая густая болтушка образует плотную плёнку.
6. Если до мокнущих ран дело не дошло, помогет повязка с цинковой мазью,
она сушит обожжённую кожу и ускоряет заживление.
Случайные встречи с обжигающими растениями особенно опасны для
детей — их кожа слишком нежная. Дети часто играют в разные игры,
используя некоторые стволы растений в качестве трубочек для стрельбы
бузиной или какими-либо другими ягодами. И очень часто их вырезают, не
зная, из того же борщевика, а он очень ядовит. Поэтому если вы не можете
находится с детьми рядом, научите их различать опасные растения. У себя
в саду, на даче или огороде избегайте посадок „привлекательных“ жгучек.
Всем вам добрых и безопасных встреч с представителями нашей
прекрасной фауны и флоры! Лучше любоваться ею и созерцать на
определённом расстоянии, чем входить в непосредственный контакт с её
ядовитыми представителями. Обо всех предосторожностях рассказать
невозможно, но перед предстоящей встречей с природой нужно, хотя бы
вкратце, ознакомиться с информацией о них в энциклопедиях. А ещё
проще, найти в интернете то, что вас интересует, теперь это доступно всем.
Удачного вам всем отдыха!
С уважением — ветераны педагогического труда Л.К. и И.А.
Панасюки. Лунинец
Невялікі экскурс па старонках „Чырвоных кніг“ Беларусі (1987, 1993,
2004,2005 і 2014, 2015 гг.)
Мы часта захапляемся шэдэўрамі мастацтва, створанымі рукамі і
розумам чалавека, аддаем належнае іх творцам. А нярэдка – выказваем
шкадаванне, чаму многія з іх зніклі ці знікаюць. Дастаткова прыгадаць
дзівосныя палацы Радзівілаў і Сапегаў, іх паркі і паркавыя скульптуры.
Схамянуўшыся, чалавек пачынае шукаць старажытныя чарцяжы, малюнкі,
спрабуе аднавіць разбуранае. Іншы раз гэтыя спробы вянчаюцца поспехам,
хаця, як вядома, будаваць заўсёды складаней, чым разбураць.
Але ж ці не робім мы яшчэ больш жорсткае разбурэнне ў адносінах да
таго, што нас акружае, — да прыроды? На Зямлі жыве паўтара мільёна
відаў жывёл, паўмільёна – відаў раслін. Кожны з іх па-свойму дзівосны і
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ўнікальны, фантастычны па прыстасаванасці да ўмоў пражывання. І самае
крыўднае, што тыя віды флоры і фаўны, якія зніклі, нельга аднавіць ні па
малюнках, ні па чарцяжах. Від знікае назаўсёды. Чалавек так ніколі i не
даведаецца, што згублена разам з ім. Магчыма, гэта быў сродак ад цяжкай
хваробы? А можа, від з’яўляўся пачаткам новай культуры, так і не асвоенай
чалавекам, невядомай дагэтуль крыніцай натуральных прадуктаў ці
сыравіны? А ці было б дрэнным, каб ён проста радаваў чалавека сваёй
непаўторнай прыгажосцю і дасканаласцю?
На старонках перыядычных выданняў, кніг, з экранаў тэлевізараў і па
радыё мы ўсё часцей чуем устрывожаныя галасы пра цяжкае становішча
прыроды на беларускім Палессі, аб знікненні відаў жывёлін і раслін, якія
яшчэ 20 гадоў таму былі звыклымі для гэтага рэгіёна. Прыклады? Калі
ласка. Хто з нас не ведае гаючых якасцей барсучага тлушчу! Але ж ці часта
сёння сустракаюцца норы гэтага бяскрыўднага звярка? Між тым, зусім
нядаўна ён не лічыўся рэдкасцю на Палессі. А балотная чарапаха, зялёны
дзяцел, рысь, вялікі бугай і многія іншыя жывёлы, птушкі і расліны?
Недалёкі той час, калі яны застануцца толькі ў памяці старэйшага
пакалення.
Нярэдка, на лунінецкім рынку можна сустрэць людзей, якія заўзята
прадаюць грыб-вясёлку. Знаходзяцца і пакупнікі. Прычым, і першыя, і
другія, не задумваюцца, што прыкладаюць руку да знішчэння грыба, які
знаходзіцца на стадыі знішчэння. Настаў час весці актыўную барацьбу за
выратаванне знікаючых відаў раслін і жывёл. У гэтых памкненнях павінны
аб’яднацца як дзяржава, так і кожны яе грамадзянін — чалавек, якому
неабыякавы гонар нацыі, лёс прыроды Палесся. Неварта прымаць гэта як
высокія словы. Сярод прычын знікнення шматлікіх відаў фаўны і флоры
браканьерства не самае галоўнае зло. Сёння жыццёвую прастору ў раслін і
жывёлін адбіраюць высечкі лесу, асушэнне балот, бяздумнае гаспадаранне
чалавека, ужыванне моцных хімікатаў, якімі апрацоўваюць палі…А што
значыць так званы „фактар патрывожанасці“, які ў незлічонай колькасці
змяншае папуляцыі дзікіх жывёл і раслін! Ці задумваюцца аб гэтым
адпачываючыя і аматары ягадных і грыбных мясцін, якія на транспарце
імкнуцца прабрацца ў самыя аддаленыя, некранутыя куткі лесу,
вытоптваюць траву, ствараюць шум, які выганяе дробных звяркоў з норак і
патаемных месцаў і пакідаюць пасля сябе кучы смецця з пластыка, шкла,
поліэтыленавай плёнкі, якія ж вякамі будуць ляжаць у глебе. Яшчэ не
існуюць такія мікробы і бактэрыі, якія могуць іх ператварыць у няшкодны
матэрыял…. Птушкі, якія будуюць свае гнёзды на зямлі, пакутуюць ад такіх
ваяжоў больш за ўсіх. Сёння чалавецтва робіць спробу запаволіць працэсы,
якія адбываюцца ў выніку так званых антрапагенных уздзеянняў. Чырвоная
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кніга – адна з такіх спроб. Інвентарызацыя фаўны і флоры дазволіла скласці
навукова абгрунтаваны спіс жывёлін і раслін, якія патрабуюць неадкладнай
абароны.
У Чырвонай кнізе Рэспублікі Беларусь прадстаўлены 456 відаў раслін і
жывёл (210 жывёл і 246 раслін і грыбоў).
У кнізе паведамляецца аб 1046 месцах пражывання рэдкіх відаў жывёл
і 230 месцах росту 65 відаў раслін.
У Брэсцкай вобласці налічваецца 238 чырвонакніжнікаў. У нашым
раёне налічваецца 56 месцаў росту 19 відаў рэдкіх раслін і 48 месаў
знаходжання 70 відаў жывёл. У брашуры даецца апісанне 22 прадстаўнікоў
жывёльнага свету, 18 прадстаўнікоў расліннага свету і 2 прадстаўнікі
„царства“ грыбоў. Гэта віды афіцыйна зарэгістраваныя ў раённай
інспекцыі па экалогіі і ахове прыродных рэсурсаў. Аднак уважлівае
вывучэнне Чырвонай кнігі Беларусі, выдадзенай у 1993 годзе Акадэміяй
Навук Беларусі, дазволіла даведацца, што ўпамінанне Лунінецкага раёна
сустракаецца, не ўлічваючы апісаныя віды, яшчэ 24 разы. Гэта азначае, што
да апісаных у публікацыі відаў можна дадаць яшчэ 24. Лічым мэтазгодным
хаця б назваць іх.
У 1986 годзе каля вёскі Дрэбск, у гнездавы перыяд была заўважана
залацістая шчурка, вельмі прыгожая, ярка афарбаваная птушка. У пойме
Прыпяці абазначана месцазнаходжанне качак: шылахвосткі і звычайнага
гогаля. Малая чайка ў 1982 годзе была адзначана таксама ў пойме Прыпяці
ад яе вытокаў да вусця. Месцы пражывання яе ў Лунінецкім раёне – рыбгас
„Лахва“, вусце ракі Цна. У 1976 годзе на старарэччах Прыпяці і рыбгасе
„Лахва“ быў заўважаны малы пагоніч, птушка атраду жураўлінападобных.
Арэал распаўсюджання жураўля шэрага, ахоплівае і Лунінецкі раён.
Насякомыя — чырвонакніжнікі таксама прадстаўлены ў нашым раёне. Гэта:
жужаль менетрые, жужаль фіялетавы, красацел бронзавы (малы), красацел
даследчык або красацел чорны, плывунец шырачэнны, лістаед аблямаваны
(окаймлённый); мурашка-амазонка — выведзены з „Чырвонай кнігі“
Беларусі 4-га выдання 2015 года.
Да вышэй пералічаных жывёл дабавім прадстаўнікоў раслінzага свету,
месцы росту якіх абазначаны ў межах нашага раёна. Лікападыела
заліваемая – належыць да аlдзелу дзеразовых раслін, лішайнік лабарыя
легачная. Ніжэйшыя расліны прадстаўлены водарасцю нітэла грацыёзная.
Прадстаўнікі кветкавых, гэта добра вядомы ўсім гарлачык белы з
надзвычай прыгожымі снежна-белымі кветкамі, бядрынец вялікі, шпажнік
чарапіцавы (гладыёлус), касач сібірскі, асака ценевая, аўсяніца–мурожніца
высокая, фіялка багнавая. Нарэшце сярод царства грыбоў не было ў
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публікацыі звестак пра грыфалу парасонавую або губу разгалінаваную,
месцы росту яе абазначаны ў Лунінецкім раёне.
За 11 год, якія прайшлі з трэцяга да чацвёртага выдання (2004, 2015 гг.),
батанікамі і заолагамі краіны праведзены шматлікія інвентарызацыйнадаследчыя работы.
Вельмі цікавай падаецца прадмова да кнігі, асабліва раздзел:
“Структура Чырвонай кнігі“ і паняцці, якія ў ёй выкарыстоўваюцца“. Тут
дадзены 4 катэгорыі нацыянальнай прыродаахоўнай значнасці, якія цяпер
адпавядаюць агульнапрынятым міжнародным катэгорыям.
Згодна з новай сістэмай катэгорый Чырвонага cпісу Міжнароднага
саюза аховы прыродных рэсурсаў, кожны від-кандыдат быў ацэнены па
новых катэгорыях адбору з вызначэннем ступені рызыкі яго знікнення. Яна
адлюстравана спецыяльным значком:
I катэгорыя адпавядае міжнароднай катэгорыі (CR) — крытычнапагражальныя, якія знаходзяцца пад глабальнай пагрозай знікнення.
Першая катэгорыя ўключае таксоны, якія маюць вельмі малую колькасць
або колькасць іх хутка памяншаецца і выратаванне немагчыма без
комплексу спецыяльных мер; а таксама таксоны, нацыянальная папуляцыя
якіх мае міжнародную значнасць.
II катэгорыя адпавядае міжнароднай (EN) — Знікаючыя, ці
пагражальныя, якія знаходзяцца пад крытычнай пагрозай знікнення.
Другая катэгорыя ўключае таксоны, якія ў сучасны момант знаходзяцца пад
пагрозай знікнення на тэрыторыі краіны, але маюць неспрыяльны
міжнародны або еўрапейскі прыродаахоўны статус.
III катэгорыя адпавядае міжнароднай (VU) — уразлівыя, гэтая
катэгорыя ўключае таксоны, якія не знаходзяцца пад прамой пагрозай
знікнення, але падлягаюць рызыцы вымірання ў перспектыве.
IV катэгорыя адпавядае міжнароднай (NT) — патэнцыяльна ўразлівыя,
блізкія да пагражальных, блізкія да першых трох катэгорый. Чацвёртая
катэгорыя аб’ядноўвае таксоны, што не належаць да трох папярэдніх, але
блізкія да іх з прычыны таго, што маюць неспрыяльныя тэндэнцыі на
тэрыторыях, якія знаходзяцца побач, і іх становішча залежыць ад пэўных
мер аховы, што ажыццяўляюцца ў іх абарону.
(RE) — знікшыя ў рэгіёне.
Акрамя 4 груп існуе яшчэ 2 ніжэй адзначаныя:
Патрабуюць увагі — (LC), ступень пагрозы цяжка ўстанавіць з-за
адсутнасці дастатковай інфармацыі, гэта значыць недастаткова вывучаныя
— (DD).
Расліны ў „Чырвоных кнігах“ усіх чатырох выданняў прадстаўлены па
схеме:
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1.Статус. 2. Сціплае апісанне. 3. Пашырэнне. 4. Месцазнаходжанне. 5.
Біялогі. 6. Колькасць. 7. Патэнцыі яе змянення. 8. Асноўныя фактары
пагрозы. 9. Меры аховы. 10. Крыніцы інфармацыі.
Акрамя таго, у раздзеле „Дадатак“ ёсць спіс раслін і грыбоў, што
патрабуюць прафілактычнай аховы. У ім 193 найменні, якія адносяцца
пераважна да катэгорый (LC) і (DD).
У другім выданні Чырвонай rнігі Беларусі на тэрыторыі нашага раёна
налічвалася 17 раслін, якія падлягалі ахове: венерын чаравічак, грыбвясёлка, грыфала кучаравая, званочак персікалісты, зубніца клубняносная,
купальнік горны (арніка — у народзе — станаўнік), лілея кучаравая, лабелія
Дортмана, напёрстаўка буйнакветная, пылкагалоўнік чырвоны, палушнік
азёрны, сальвінія плывучая, сон шыракалісты, тайнік сэрцападобны,
чарамша, чароўнік (любка), зялёнакветкавы, гарлачык белы.
У трэцім выданні выдзелены расліны, вынесеныя ў спіс тых, якія
падлягаюць прафілактычнай ахове. У нашым раёне дадаліся яшчэ 9
чырванакніжнікаў: аўсяніца-мурожніца высокая (NT), касач сібірскі (NT),
крапіва кіеўская (EN), лабарыя лёгачная (VU), лікападыёла заліўная (NT),
лепіста брудная (VU), нітэла грацыёзная (VU), фіялка багнавая (NT),
шпажнік чарапіцавы (NT).
У пераліку раслін знайшліся і такія, якія энцыклапедыяй не адзначаны ў
нашым раёне, але яны перыядычна сустракаюцца ў нас.
Застаецца падзякаваць стваральнікам апошняга чацвёртага выдання
(2015 года) у 2–ух тамах Чырвонай кнігі Беларусі за іх вялікую і карысную
працу, якая вельмі спатрэбіцца пакаленню XXI стагоддзя. Хочацца
спадзявацца, што прымаемыя меры па захаванню флоры і фауны прынясуць
добры плён прыродзе нашай краіны, дапамогуць захаваць эстэтычнае і
прадукцыйнае значэнне прыроды Рэспублікі Беларусь.
Кожны з вас, дарагія чытачы, мае шанец сфатаграфаваць невядомы вам
від жывёльнага ці расліннага свету і даслаць фотаздымкі ў НДІ пры
Нацыянальнай Акадэміі навук.
Было б добра, каб публiкацыя аб рэдкiх i знiкаючых раслiнах i жывёлах
нашага раёна разглядалася як запрашэнне для далейшай работы. Вучнi
школ, настаўнiкi бiялогii, прадстаўнiкi грамадскiх маладзёжных
арганiзацый, давайце разам будзем вывучаць i зберагаць тое, што мы
павiнны пакінуць нашчадкам!
З удзячнасцю, настаўнiца СШ №2 г. Лунiнца
Л.К. Панасюк
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СПІС ЧЫРВАНАКНІЖНІКАЎ ЛУНІНЕЦКАГА РАЁНА НА снежань
2021 года, з улікам вынясення трох прадстаўнікоў і ўнясення шасці
другіх.
І. КЛАС МЛЕКАКОРМЯЧЫЯ
1. Арэшнікавая соня. Орешниковая соня. (Muscardinus avellanarius).
Статус: ІIІ катэгорыя (VU). Рэдкi вiд. На Беларусi знаходзiцца на мяжы
арэала, плошчы яго спецыфiчнай жыццёвай прасторы змяншаюцца, што
можа прывесцi да знiкнення вiду.
2. Вячэрніца малая. Вечерница малая. (Nectalis leisleri). Статус ІІІ
катэгорыя (VU). Сямейства рукакрылых. Зімуе ў заходняй і паўднёвай
Еўропе.
3. Гарнастай. Горностай. (Мustela erminea). Статус: ІІ катэгорыя (ІІІ).
Унесены ў чацвёртае выданне Чырвонай кнігі Беларусі 2015 года.
Прыносіць вялікую карысць сельскай гаспадарцы — знішчае шкодных
грызуноў. Колькасць папуляцыі рэзка зніжаецца ў параўнанні з 70-80
гадамі ХХ стагоддзя. У нашым раёне ёсць у большасці лясніцтваў раёна. У
зімовы перыяд поўсць мае белы колер, у астатнія тры пары года мае
цагляна-карычневы.
(З 2016г.)-1.
4. Соня- палчок. Соня-полчок. (Myoxus glis). Статус ІІІ катэгорыя. (VU)
Пагрозу для віда на тэрыторыі раёна ўяўляе замена шыракалісцевых старых
лясоў на штучныя лесапасадкі хваёвых парод, памяншэнне колькасці
пладовых дрэў і кустоў у лісцёвых лясах.
ІІ. КЛАС ПТУШКІ
5. Арлан-белахвост. Орлан-белохвост. (Haliaeetus albicilla). Статус ІІ
катэгорыя (LR/NT) знаходзіцца пад крытычнай пагрозай знікнення.У
Беларусі вельмі рэдкі на гнездаванні від. Зімой можа сустрэцца часцей.
Часта можна пабачыць у час лоўлі ім рыбы на тэрыторыі новага заказника
„ВЕЛУТА“
6. Барадатая кугаўка. Бородатая неясыть. (Striх nebulosa. Forster).
Статус: ІІ катэгорыя (EN). Унесена ў трэцяе выданне Чырвонай кнігі
Беларусі 2004 года. На тэрыторыі Лунінеччыны сустракаецца не часта. Былі
выпадкі сустрэчы ў 2000 годзе, у Сасновым бары г Лунінца, за гімназіяй.
Сустракалася неясыць у Борскім, Чучавіцкім, Бастынскім, Навасёлкаўскім
(дзе з кастрычніка 2016 года дзейнічае заказнік мясцовага значэння
„ВЕЛУТА“), і другіх лясніцтвах. У наш час сустракаецца даволі рэдка
(П.І.).
7. Беласпінны дзяцел. Белоспинный дятел. (Dendrokopos leucotos
bechstein). Статус: IV катэгорыя (LR). У Беларусі распаўсюджаны крайне
спарадычна. Унесены ў чавёртую па ліку Чырвоную кнігу Беларусі, у 2015
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годзе. Сустракаецца ў лясах нашага раёна, цнават, часамі, залятае „ў госці“
да гараджан.
(З 2016г.)-2.
8. Белашчокая крачка (рыбачка). Крачка белощёкая (Cholidonias
hybridus) (Pallas? 1811). Статус: IV катэгорыя (NT). Крыху буйней чорнай.
Заўважана мною на працягу апошніх 4 год на штучным вадаёме ля
аўтастанцыі г. Лунінца. Бывае тады. Калі паўз бераг пвдымаецца
расліннасць. У мінулым 2018 годзе сфатаграфаваў здалёку. З якіх мясцін
прылятае — не вядома, магчыма з-пад Прыпяці?.. (П.І.)
9. Блакітніца белая (белая синица “князёк”). Лазоревка белая. (Parus
cуanus). Статус: III катэгорыя (VU). Рэдкi вiд з абмежаваным пашырэннем.
Назіраецца рыбакамі часцей ля Прыпяці, непадалёку ад Любані, Лахвы,
Кажан-Гарадка і другіх вёсак Mікашэвіцкага напрамку.
10. Бугай вялікі (чапля). Большая выпь. (Botaurus stellaris). Статус: III
катэгорыя (VU). Рэдкi пералётны вiд, колькасць якога скарачаецца. Бугай
вялікі заўважаны на тых жа месцінах, як і малы бугай. Асабліва чутно яго ў
часы вялікіх разліваў рэк і рэчак.
11. Бугай малы (Чапля лазаник). Малая выпь. (Iхobrychus minutus).
Статус: II катэгорыя (EN). Рэдкі пералётны від. Два гэтыя віды мелі
пастаянныя месцы гнездавання ў Навасёлкаўскім, Чучавіцкім, Бастынскім,
Дзятлавіцкім лясніцтвах у 1970-2000 гады ХХ стагоддзя. Было прыемна
пачуць іх гукі вясноў, калі разлівалася рэчка Цна. Іх ні з чым нельга
пераблытаць. Яны сапраўды падобныя на гукі „бугая“. Асабліва былі
чутны з самага ранку, на досвітку, праплываючы на лодцы. Гук нібыта
каціўся па вадзе з таго месца, адкуль раздаваўся. Адлегласць да птушкі
магла дасягаць да 1,5-2 км. Гэта незвычайная птушка… Убачыць яе
лічылася вялікім шчасцем (П.І.).
12. Бусел чорны. Аист чёрный. (Ciconia nigra). Статус III катэгорыя (VU).
Рэдкi вiд, колькасць якога ў шэрагу раёнаў Беларусi стабiлiзавалася або
ўзрасла. Занесены ў Чырвоную кнiгу Беларусi.
13. Вераб’іны сыч(ык). Воробьиный сыч. (Glaucidium passerinum L.).
Статус: IV катэгорыя (NT). Самая невялікая сава ў Беларусі. Птушка
падобна на дамашняга сыча, трохі цямнейшага колеру. Унесены ў
Чырвоную кнігу Беларусі, у 2015 годзе назіраўся ў заказніку мясцовага
значэння „ВЕЛУТА“, у Бастынскім лясніцтве. Верагодна ёсць і ў другіх
лясніцтвах.
(З 2016г.)-3.
14. Вяртлявая чаротаўка. Вертлявая камышовка. (Acrocephalus
Paludicola Linnaeus). Статус: ІІ Катэгорыя (VU). Папуляцыя ў Беларусі
складае каля 12 тысяч пяючых самцоў, гэта складае 50% сусветнай
папуляцыі. Цэнтрам знаходжання ў Беларусі з’яўляецца палеская нізіна.
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Занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі ў 1993 годзе. (урочышча Тапіла
(25.05.2012 г.), адзначаны і ў другіх урочышчах на Лунінеччыне)
15. Драч, (дзяргач). Коростель. (Cueх, creх). Статус ІІІ (VU). Арэал
распаўсюджвання па тэрыторыі не шырокі. Гнездзіцца па сырых, густа
заросшых расліннасцю мясцінах. Мною назіралася на працягу амаль
апошніх 15 год недалёка ад города Лунінца. Слухаў голас драча зранку і
пад вечар. Былі выпадкі, што яна знаходзілася паміж разорамі бульбянога
поля. Убачыць давялося толькі 2 разы. Вельмі асцярожная і прыгожая
птушка. Сфатаграфаваць не удалося. Маю надзею назіраць і ў гэтым годзе.
У гэтым месцы ёсць некалькі рэдкіх птушак, у тым ліку удод, падворлік і
пліска жотабрухая. (П.І.)
16. Жоўтагаловы дзяцел. Дятел трёхпалый. (Picoides tridastylus). Cтатуc:
ІV катэгорыя (LR). Унесены ў Чырвоную кнігу Беларусі ў 2015 годзе. Арэал
распаўсюджання ў лясах раёна даволі шырокі. Бывалі выпадкі назірання
гэтага дзятла нават у Лунінцы, на тых вуліцах, якія прымыкаюць да горада:
Лясная, Багдановіча; у пасёлку СГТ.
17. Жаўрук-смяцюх, (чубаты жаваранак). Хохлатый жаворонок.
(Galerida cristata). Статус: III катэгорыя (VU). Від падвержаны рызыцы
вымірання ў перспектыве з-за асаблівасцей паводзін, якія робяць від
уразлівым нават пры нязначных змяненнях навакольнага асяроддзя.
Цудоўная і прыгожая птушка. Жыве нават у горадзе, селіцца па пустках.
Корміцца ля рынкаў, прадуктовых магазінаў, амаль не баіцца чалавека,
ходзіць пад нагамі. Мне даводзілася фатаграфаваць з 4-5 метраў. Часцей
бывае у вышэйназваных месцах у сакавіку, красавіку месяцы, асабліва
пасля снежнай зімы (П.І.).
(З 2016г.)-4.
18. Змеяед (вужаед)-арол. Орёл-змееяд (Circaetus gallicus). Статус:
катэгорыя. ІI (EN). Вельмi рэдкi вiд, колькасць скарачаецца. На свае вочы
бачыў у Дзятлавіцкім лясніцтве, у час яго „трапезы“ у ягадніку; у
Навасёлкаўскім лясніцтве — у час палёту з дабычай у дзюбе..
17. Зялёны дзяцел. Зелёный дятел. (Piсus viridis). Статус: III катэгорыя
(VU). Гнездавальны i зiмуючы вiд. У наш час стаў вельмі рэдкім .У 80-90
гады прылятаў часта ў горад. Некалькі пар жыло ў Сасновым бары, ля
пасёлка СГТ. Цяпер выпадкова можна сустрэць у глухіх, не вельмі
даступных лясных масівах.
19. Кваква. Кваква. (Nycticorax nycticorax). Статус: IV катэгорыя (NT).
Вельмi рэдкi, недастаткова вывучаны вiд. На Лунінеччыне зарэгістраваны
пасля 1990 года. Была заўважана непадалёку ад ракі Лань, а таксама ля
вёскі Любань.
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20. Кулік-сарока. Кулик-сорока. (Haematopus ostralegus). Статус: ІІІ
катэгорыя (VU). Рэдкi спарадычны гнездавальны вiд. Гэтую птушку можна
бачыць ля Прыпяці. Назіраецца пастаянна рыбакамі.
21. Малы арлец. (Малый падворлік). Малый подорлик. (Aquila pomarina
C.L.Br.). Cтатус: III катэгорыя (VU). У Чырвоную Кнігу Беларусі ўнесены ў
2004 годзе. Распаўсюджаны амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Прылятае на
месцы гнездавання па вясне. Ён назіраўся ў нас і раней у Бастынскім
лясніцтве, Дзятлавіцкім, Навасёлкаўскім, Чучавіцкім і другіх, аднак наш
раён не быў унесены ў Чырвоную кнігу Беларусі.
22. Пугач (філін). Филин. (Bubo bubo). Статус: ІІ катэгорыя (EN).
Нешматлiкi аседлы вiд, якi знаходзiцца пад пагрозай знiкнення. Быў
заўважаны
ў
Мікашэвіцкім
лясніцтве,
Бастынскім,
Дварэцкім
Навасёлкаўскім, Чучавіцкім, Лунінецкім. Дзятлавіцкім і ў некаторых
другіх. Часта гіне ад сустрэч з электралініямі высокай напругі. Вельмі
прыгожая птушка…
24. Сокал кабец (каршачок). Чеглок. (Falcо subbuteo L.). Cтатуc: IV
катэгорыя (NT). У Беларусі сустракаецца па ўсей тэрыторыі. У Чырвоную
кнігу Беларусі ўнесены ў 2004 годзе; з 2015 года ўнесены як
чырванакніжнік Лунінецкага раёна.
(З 2016г.) -5.
Стан папуляцыі многіх жывых арганізмаў залежыць ад дзейнасці
чалавека, а дзейнасць чалавека не заўсёды выступае ў якасці адмоўнага
фактару. Бывае так, што яна садзейнічае захаванню папуляцыі нават тады,
калі чалавек і не задаецца такой мэтай.
Так, усім вядомы белы бусел больш абаронены ад драпежных птушак,
калі будуе сваё гняздо разам з жытлом чалавек. Дарэчы, у зоне адсялення,
пасля Чарнобыльскай катастрофы, белы бусел выцясняецца чорным буслом.
Вельмі вядомая ўсім сельскім жыхарам кнігаўка гняздзіцца на
паплавах, дзе ідзе інтэнсіўны выпас жывёл.
Вяртлявая чаротаўка — жыхарка балот, селіцца на адкрытых
балотах. Яе гняздо звычайна месціцца на зямлі, яна пазбягае ўчасткаў, якія
зараслі хмызнякамі і трыснягом, пагэтаму штогадовае выкошванне
травяністай расліннасці ў межах арэалу яе пражывання з’яўляецца
неабходнай умовай захавання папуляцыі чаротаўкі на Беларусі.
ІІІ. КЛАС ПАЎЗУНЫ.
25. Чарапаха балотная. Болотная черепаха. (Emys orbicularis). Статус:
IIІ катэгорыя (VU). Рэдкi вiд, колькасць якога скарачаецца. На тэрыторыі
Лунінецкага раёна ёсць некалькі месцаў. Да пачатку меліярацыі 60-х гадоў
ХХ стагоддзя ў нас балотных чарапах было проста многа…і сёння мы яшчэ
маем магчымасць калі-нікалі бачыць гэты цуд прыроды у жывым выглядзе,
нават на пляцоўцы пасадкі на аўтобус. (Маю прыгожы фотаздымак 2014
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года П.І.). Ёсць здымкі майго былога вучня, які назіраў маленькіх
чарапашак.
IV. КЛАС НАСЯКОМЫЯ
26. Блакітніца чарнаватая. Голубянка черноватая. (Maculinea
nausithous). Статус ІІІ катэгорыя. (VU). Від падлягае рызыцы вымірання ў
перспектыве, з нагоды марфалагічных і паводзінскіх акалічнасцей, што
робіць яго ўразлівым пры любых, нават нязначных зменах навакольнага
асяроддзя.
(З 2016г.)-6.
27. Жаўтушка тарфянікавая. Желтушка торфяниковая. (Golias palaeno
L.). Статус ІІІ катэгорыя (VU). Асноўнымі фактарамі пагрозы для
жыццядзейнасці гэтага віду з’яўляюцца: перасыханне балот, тарфяныя
пажары, меліярацыя.
28. Жаўтушка ракітнікавая. Желтушка ракитниковая. (Colias
Myrmidone Esp.). Статус: ІІ катэгорыя ((ЕN). У Чырвоную кнігу Беларусі
ўнесена ў 2015 годзе. Можна сустрэць у некалькіх лясніцтвах нашага
Лунінецкага раёна: Лунінецкім, Дварэцкім, Лунінскім, Навасёлкаўскім
Бастынскім. Прыгожы матылёк, амаль немагчыма сфатаграваць зблізку.
(З 2016г.)-7.
29. Жужаль акаймаваны. Жужелица окаймлённая (Carabus margenalis).
Статус: IV катэгорыя (NТ). (Можна бачыць ля берагоў ракі Прыпяць, ля в.
Любажэрдзі, Вулькі ІІ, ля вадасховішча “Велута” в. Навасёлкі і ў другіх
мясцінах раёна).
(З 2016г.)-8.
30. Чорны апалон або мнемазіна. Мнемозина или Чёрный аполон.
(Parnassius mnemosine L). Cтатус: ІІІ катэгорыя (VU). Гэты не вельмі
прыкметны матылёк таксама быў на тэрыторыі нашага раёна і раней. Але
ўнесены быў толькі ў трэцяе выданне Чырвонай кнігі Беларусі ў 2004 годзе.
Трымаецца таксама бліжэй рэк і рэчак. У раённай газеце „Лунінецкія
навіны“ за 3-е кастрычніка 2012 года быў невялікі нарыс журналіста
Таццяны Канапацкай, прысвечаны 4 кастрычніка — Сусветнаму дню
жывёл. Называўся нарыс: „А вы бачылі ў палёце мнемазіну?“ Сваімі
назіраннямі падзяліўся галоўны спецыяліст раённай інспекцыі прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Мікалай Ванюк.
31. Чмель мохавы. Моховый шмель. (Bombus muscorum Far.). Статус: ІІІ
катэгорыя (VU). Сярэдніх памераў 23-25 мм, даўжыня хабатка
11 мм. Распаўсюджаны па нізінных лугах, сырых лясных палянах. Рэдкі від
на Беларусі: назіраецца ў Жабінкоўскім і Лунінецкім раёнах Брэсцкай
вобласці. Бывалі выпадкі яго з’яўлення ля пасёлка СГТ, за 3 км ад Лунінца.
(Ёсць фотаздымак П.І.).
32. Шашачніца ранняя або Шашачніца вялікая. Шашечница ранняя или
шашечница большая. (Suphydryas maturna). Статус ІІІ катэгорыя (VU) Не
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знаходзіцца пад прамой пагрозай знікнення з нагоды марфафізіялагічных
або паводзінскіх акалічнасцей, але робіць від ўразлівым, папуляцыя якога
можа знікнуць нават пры нязначных зменах навакольнага асяроддзя
IV. РАСЛІНЫ
І. ДЗЕРАЗОВЫЯ. ПЛАЎНАВІДНЫЯ:
33. Дзярэзачка заліўная. Ликоподиелла заливаемая, или плауночек
заливаемый. (Lycopodiella Jnyndata). Статус: IV катэгорыя (NT). Мае
невысокую ступень рызыкі знікнення, аднак церпіць ад неспрыяльных
тэндэнцый на прылеглых тэрыторыях, у асобных месцазнаходжаннях іх
колькасць скарачаецца, але пры правільна арганізаванай ахове яны
здольныя аднавіцца да ўзроўню, які не выклікае засцярогі.
34 Палушнік азёрны або (шыльнiк азёрны). Полушник озёрный. (Isoёtes
lacustris) Статус: ІІІ катэгорыя (VU). Рэдкi вiд, якi трапляецца ў невялiкай
колькасцi на абмежаваных плошчах. Адзначаны ў Белым возеры.
ІІ. ВОДАРАСЦІ:
35. Нітэла грацыёзная. Нителла грациозная. (Nitella Gracilis). Статус ІІІ
катэгорыя (VU). Уключае таксоны, якія не знаходзяцца пад прамой
пагрозай знікнення, але схільны да вымірання ў перспектыве, калі фактары,
якія выклікалі скарачэнне іх колькасці, будуць дзейнічаць і далей
ІІІ. ГРЫБЫ:
36. Галавач гіганцкі або Порхаўка вялізная Головач гигантский или
кальвация гигантская. [Galvatia gigantean (Batch: pers). Lloid Langermania
gigantean (Pers.) Rostk. ] Статус: ІІІ катэгорыя (VU). У нашым раёне яго
сустракаюць ужо на працягу больш чым 40 гадоў, хаця ў Чырвоных кнігах
Беларусі наш раён не адзначаны. Гэта можна сказаць і аб другіх
чырванакніжніках, якія ёсць у нашых лясах, балотах, палях, рэках. У гэтым
невялікім даведніку вы маеце магчымасць з імі пазнаёміцца. Упэўнены, што
на тэрыторыі раёна ёсць яшчэ болей чырванакніжнікаў, проста ў нас даўно
не былі экспедыцыі спецыялістаў. Такую недарэчнасць могуць выправіць
настаўнікі-біёлагі з вучнямі старэйшых класаў, па месцы іх пражывання, а
таксама работнікі лясніцтваў, цяпер яны ўсе маюць добрую адукацыю у
гэтай галіне. (Размяшчаю фотаздымак у раённай газеце прыкладна 1990/91
года, верасень месяц. Грыб трымае Юрко Аляксей Іванавіч, былы электрык
завода „Палессеэлектрамаш“, які натрапіў на знаходку ва ўрочышчы
Хваецкае, цяпер ён знаходзіцца на заслужанным адпачынку і пражывае ў. г.
Лунінцы). Трохі меншы экземпляр „Порхаўкі“ я з Ларысай Канстанцінаўнай
бачыў часта на сваім кавалачку поля, праз некалькі дзён пасля цёплага
дожджыку, ля вёскі Любажэрдзі, побач з горадам Лунінцам. Я яго,
чамусьці, называў дажджавіком, калі-нікалі, порхаўкай, магчыма
памыляўся?
(З 2016г.)-9.
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37. Грыбная капуста або спарассис кучаравы. Спарассис курчавый или
Грибная капуста. (Sparassis crispa). Статус: ІІІ катэгорыя (VU).
Упершыню знойдзены ў нашым раёне 18.10. 2014 аўтарамі гэтай брашуры
— Панасюком Іванам Аляксеевічам і Ларысай Канстанцінаўнай у межах г.
Лунінца, дзе з кастрычніка 2016 года лясны масіў Сасновы бор атрымаў
статус помніка прыроды „Лунінецкія каўнерыкавыя сосны“. Сфатаграфаваў
яго. Мы пакінулі яго ў лесе. Вагой ён быў кілаграм 1,5-2, у вышыню см 1618 і ў шырыню каля 35-40 см. Адстаяў ад сасны усяго сантыметраў 60, а
сама сасна метрах у 100 ад дарогі СГТ-Лунінец. Грыб прыгожы на выгляд.
Інфармацыю даў у нашу раёнку „Лунінецкія навіны“. Затым фотаздымак і
апісанне даслаў у Інстытут Батанікі НАН. Адтуль прыйшло пацверджанне,
што гэта рэдкі чырванакніжнік у Беларусі. Так ён у нас і прапісаўся сярод
другіх чырванакніжнікаў.
(З 2016г.)-10.
38. Грыфала кучаравая (Грыб-баран). Грифола курчавая. (Grifola
frondosa). Статус: ІІІ катэгорыя (VU). Унесены ў Чырвоную кнігу Беларусі
першага выдання 1987 года. На тэрыторыі Лунінецкага раёна гэты грыб
быў знойдзены неаднойчы. Я асабіста бачыў яго у памяшканні інспектара
па ахове прыроды Міхалевіча А. Ф., прыкладна ў 1988 годзе. Месцам
знаходжання яго зарэгістраваны некалькі лясніцтваў Лунінецкага раёна. У
Чырвоных кнігах Беларусі наш раён не ўнесены, як i ў некаторых іншых
„чырвонакніжніках“. Ён мае цудоўны выгляд і да таго ж вялікага памеру.
39. Лепіста брудная. Леписта грязная. (Lepista Sordida (FR) Singer).
Статус: ІІІ катэгорыя (VU). Уключае таксама таксоны (віды), якія не
знаходзяцца пад прамой пагрозай знікнення, але схільныя да вымірання ў
перспектыве, калі фактары, якія выклікалі іх скарачэнне, будуць дзейнічаць
і далей.
40. Фістуліна пячоначная, або пячоначніца звычайная. Фистулина
печёночная. (Fistulina Hepatica FR.). Статус:ІІ катэгорыя (ЕN).
Пячоначніца расце на пяньках, ствалах жывых або мёртвых ліставых
дрэваў, пераважна дубовых і каштанавых. Сустракаецца ў адзінкавых
экземплярах. Колькасць паўсюдна невялікая. Фактары пагрозы: усе віды
вырубак у лесе, гаспадарчая трансфармацыя зямель.
(З 2016г.-11).
Неабходны перыядычны кантроль; пошук новых месцаў,;
тлумачальная работа сярод насельніцтва.
ІV. ПАПАРАЦЕПАДОБНЫЯ:
41.* Cальвінія плаваючая. Сальвиния плавающая. (Salvinia natans).
Статус: ІV катэгорыя (NT). Рэдкi вiд, якi трапляецца ў невялiкай колькасцi
на абмежаваных тэрыторыях. (Нам давялося бачыць сальвінію ў водах ракі
Прыпяць. Л.К. і І.А.)
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42.* Граздоўнік многараздзельны. Гроздовник многораздельный.
(Botrychium multifidum). Статус ІІІ катэгорыя (VU). Папаратнік расце ў
сухіх светлых саснова-бярозавых і змешаных лясах невялікімі групамі або
адзінкавымі экземплярамі. Фактары пагрозы: вырубка лесу, выпальванне
травы, выпас жывёл, вытоптванне. (Заўважаны ў Дварэцкім лясніцтве).
(2016г.).
V. КВЕТКАВЫЯ. (ПАКРЫТАНАСЕННЫЯ):
43. Асока балоталюбівая. Осока болотолюбивая. (Careх Heleonastes
EHRH.). Статус: І катэгорыя (СR). Від знаходзіцца на мяжы знікнення. У
Чырвоную кнігу ўнесена у 2005 годзе. Расце на асокавых балотах. Фактар
пагрозы: змяненне гідралагічнага рэжыму месцаў росту, торфараспрацоўкі,
зарастанне экатопа хмызняком.
44. Аўсяніца (мурожніца) высокая. Овсяница высокая. (Festuca
Altissimma All). Статус IV катэгорыя (NT) Мае невысокую ступень рызыкі
знікнення, від церпіць ад неспрыяльных тэндэнцый на прылеглых
тэрыторыях. У асобных месцах знаходжання колькасць скарачаецца, але
пры правільна арганізаванай ахове здольна аднавіцца да ўзроўню, які не
выклікае асцярогі.
45.* Венерын чаравічак. Венерин башмачок. (Cypripedium calceolus).
Статус: I катэгорыя. Рэдкi вiд, якi знаходзiцца пад пагрозай знiкнення.
46. Вярба чарнічная. Ива черничная. (Saliх myrtilloides L.). Статус: III
катэгорыя (VU). Хмызняк вышынёю 30-80 см. Звычайна ўтварае невялікія
групы або расце адасоблена. Расліна любіць асокава-сфагнавыя балоты.
Сустракаецца ў многіх раёнах Беларусі. Цвіце на пачатку траўня. Плады
з’яўляюцца ў чэрвені месяцы. Фактар пагрозы: асушэнне балот і
гападарчая трансфармацыя зямель.
(2016г.)-12.
47. Вярба лапландская або лапарская. Ива лапландская или лапарская.
(Saliх lapponum I.). Статус: катэгорыя (LC). Вельмі рэдкі памежны з
уразлівымі экатопамі (балотны) від, які патрабуе ўвагі і прафілактычнай
аховы.
(З 2016г.Ч.К.)-13.
48. Гарлачык белы. Кувшинка белая. (Nymphata alba). Статус ІІІ
катэгорыя. (VU) Схільны да вымірання ў перспектыве, калі фактары, якія
выклікалі скарачэнне іх колькасці, будуць дзейнічаць далей. Пакуль на
тэрыторыі Лунінецкага раёна можна сустрэць гарлачык белы даволі часта ў
рэках, затонах, сажалках.
49. Зубніца клубняносная. Зубянка клубненосная. (Dentaria bulbifera).
Статус: III катэгорыя (VU). Рэдкi вiд, якi трапляецца ў невялiкай колькасцi
на абмежаваных тэрыторыях.
50. Касач Сібірскі. Касатик Сибирский. (Jris Sibirica). Статус IV
катэгорыя (NT) Мае невысокую ступень рызыкі знікнення, церпіць ад
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неспрыяльных тэндэнцый на прылеглых тэрыторыях. У асобных месцах
знаходжання іх колькасць скарачаецца, але пры правільна арганізаванай
ахове яны здольныя аднавіцца да ўзроўню, які не выклікае асцярогі.
51. Крапіва кіеўская. Крапива киевская. (Urtica kiouiensis rogow). Статус ІІ
катэгорыя (EN). Від мае малую колькасць, тэндэнцыю да няўхільнага
скарачэння колькасці арэала і ў бліжэйшай будучыні прагназуецца
пагаршэнне статуса гэтага віда, аднак пры правільна арганізаванай ахове
яшчэ могуць быць захаваны папуляцыі віда ў натуральных месцах
пражывання.
52. Купальнік горны. Арника горная. (Аrnica montana). Статус IV
катэгорыя (NT). Гэтая цудоўная расліна была ўнесена ў першае выданне
Чырвонай кнігі Беларусі ў 1987 годзе. У 1985-2000 годах яе можна было
назіраць нават у межах г. Лунінца (СГТ, ля чыгуначнага прыпынкаў і ў
другіх месцах). Можна сказаць, што яна любіць і патаемныя мясціны.
Вядомымі месцамі яе росту былі лясныя масівы Навасёлкаўскага,
Бастынскага і Чучавіцкага лясніцтваў. Але гэта было ў 70-80—я гады ХХ
стагоддзя. Вядомыя сярод жыхароў яе лекавыя якасці. У народзе яе
называлі на Лунінеччыне „станоўнік“. Пасля збору і сушкі яе адвар пілі
пры некаторых захворваннях ЖЫВАТА. Цяпер сустрэць гэтую цудоўную
расліну праблематычна. У 2 і 3 выданнях (1993, 2004, 2005 гг.) была
вынесена са старонак Чырвоных кніг, а ў 4 –е выданне зноў унесена.
53. Лабелія Дортмана. Лобелия Дортмана. (Lobelia dortmana). Статус: І
катэгорыя (CR)! Вельмi рэдкi рэлiктавы вiд, якi знаходзiцца пад пагрозай
знiкнення. Нам давялося бачыць яе неаднойчы на Белым возеры. Лунінецкі
раён — трэцяя мясціна, дзе захавалася гэтая даўняя расліна. Кветка Лабеліі
ёсць у гербе г. Лунінца. Яна любіць вельмі чыстую ваду. Вада ж на Белым
возеры сапраўды крыштальна-чыстая, а можа, наадварот — вада чыстая ад
Лабеліі і Палушніка азёрнага, які расце на дне возера?.. Наша галоўная
задача — зберагчы Лабелію на будучыню, каб ёю маглі любавацца будучыя
пакаленні.
54. Лілея кучаравая . Лилия кудреватая. (Lilium martagon). Статус: IV
катэгорыя (NT). Рэдкi, недастаткова вывучаны вiд, колькасць i стан якога
выклiкаюць трывогу.
55. Плюшч звычайны. Плющ обыкновенный. (Hedera heliх I.). Статус IV
катэгорыя (NT). (20. 09. 2013 г. знойдзены і сфатаграфаваны адным з
аўтараў дадзенай брашуры, Панасюком І.А. у Бастынскім лясніцтве). Аб
гэтым інфармаваны Інстытут Батанікі Нацыянальнай Акадэміі Навук
Беларусі, адкуль было атрымана пісьмовае пацверджанне аб рэгістрацыі яго
ў каталогу. Аб гэтым былі праінфармаваны спецыялісты Лунінецкага
лясгаса і ляснік Бастынскага лясніцтва Шуляк Іван. Плюшч мае невысокую
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ступень рызыкі знікнення. Церпіць ад нспрыяльных тэндэнцый на
прылеглых тэрыторыях, у асобных раёнах іх колькасць скарачаецца, але
пры правільна арганізаванай ахове від здольны аднавіцца да ўзроўню, які
не выклікае засцярогі, з 2015 года ўнесены ў лік чырванакніжніка
Лунінецкага раёна. Прыгожая расліна, падобная на хатнюю. Верагодна,
плюшч хатні быў некалі перанесены чалавекам у дом менавіта з лесу.
Цікава мацуецца на дрэвах, прыгожа „паўзе“ па зямлі.
(З 2016г.)-14.
56.* Прастрэл раскрыты (Сон-трава). Прострел раскрытый (Pulsatilla
patens). Cтатуc: IV катэгорыі (NT). Да 70-х гадоў ХХ стагоддзя сон-трава
расла на тэрыторыях амаль усіх лясніцтваў Лунінецкага раёна. Сёння арэал
яе зменшаны ў некалькі разоў. Гэтаму ёсць тлумачэнні. Ідзе інтэнсіўнае
вырэзванне лясоў. За апошнія 7-8 гадоў я назіраў і фатаграфаваў гэтыя
прыгожыя дзікія кветкі толькі на тэрыторыі 3 лясніцтваў Лунінецкага
раёна. Што самае цікавае, яны маюць тры адценні афарбоўкі.
57. Пылкагалоўнік чырвоны. Пыльцеголовник красный. (Cephalanthera
rubra L.). Статус: ІІІ катэгорыя (VU) Шматгадовая кароткакаранёвая
расліна вышынёй 25-60 см. Унесена ў Чырвоную кнігу СССР у 1984 годзе.
У Чырвонай кнізе Беларусі з’явілася ў першым выданні 1981 года.
Сустракаецца ў 10 раёнах Брэсцкай вобласці, у тым ліку і ў нашым
Лунінецкім раёне, заказнік „Лунінскі“. Любіць шыракалісцевыя лясы,
хмызнякі.
58. Сіела (Бірула) прамая. Бірула (Сіела) прямая. (Birula eresta=Siela
eresta). Статус: III катэгорыя (VU). Уключана ў другое выданне Чырвонай
кнігі Беларусі (1993г.). Была заўважана ў Навасёлкаўскім лясніцтве і на
беразе ракі Случ, за горадам Мікашэвічы. Адбывалася гэта ў 80-90 гады ХХ
стагоддзя.
59. Тайнік яйцападобны. Тайник яйцевидный. [(Listera Ovata (L.) R. BR.).
Статус: (IV) катэгорыя (NT). Шматгадовая травяністая расліна, вышынёй
20-70 см. Не шматлікія папуляцыі сустракаюцца па ўсёй тэрыторыі
Беларусі. Расце большай часткаю ў сырых хвойных, лісцевых і змешаных
лясах, лясных палянах, на нізменных лугах, на ўскраінах балот. Цвіце ў
чэрвені-ліпені. Фактары пагрозы: вырубка лясоў, асушальнамеліяратыўныя работы, гаспадарчая трансфармацыя зямель і празмерны
выпас жывёл.
(З 2016г.)-15.
60. Фіялка багнавая. Фиалка топяная. (Viola uliginosa Вess.). Статус: (IV)
катэгорыя (NT). У нашым раёне з 80-х гадоў ХХ стагоддзя былі вядомы 4-5
месцаў яе знаходжання. На сённяшні дзень яна ўнесена ў лік асоба
ахоўваемых, хаця ўжо знаходзілася сярод „чырванакніжнікаў“ нашага
раёна з пачатку ХХI стагоддзя (за в. Навасёлкі П.І.).
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61. Цыбуля мядзведжая або Чарамша. Медвежий лук или черемша.
(Allium ursinum). Стутус: IIІ катэгорыя (VU). Рэдкi вiд, колькасць якога
хутка скарачаецца. На Лунінеччыне ёсць лічаныя месцы, дзе яе вясною
яшчэ можна ўбачыць. Людзі ведаюць яе жыватворную сілу, нарыхтоўваюць
на зіму.
62. Шпажнік (гладыёлус) чарапіцавы. Шпажник черепитчатый.
(Gladiolus imbricatus L.). Cтатус: ІІІ катэгорыя (VU). Шматгадовая
травяністая расліна вышынёю 20-80 см. Распаўсюджана амаль па ўсёй
тэрыторыі Беларусі. Узята пад ахову ў Чырвоную кнігу СССР, яшчэ да
з’яўлення Чырвонай кнігі Беларусі ў 1964 годзе. Падобная зусім на
гладыёлус. У нашым раёне ён назіраецца на тэрыторыі некалькіх
лясніцтваў, пераважна Мікашэвіцкага рэгіёну, а таксама ў заказніку
„Сярэдняя Прыпяць“.
Гэта кароткае апісанне. Больш падрабязна аб кожным
чырванакніжніку вы маеце магчымасць прачытаць у Чырвонай кнізе
Беларусі, у апошнім 4-м выданні 2015 года і ў інтэрнэце, які сёння
даступны кожнаму! А наша выданне мае абмежаванні як у колькасці
старонак, так і ў накладзе…
Нагадаю, што гэта колькасць чырвонакніжнікаў ў нашым раёне,
згодна дакументам розных гадоў — (62) — афіцыяльная, у тым ліку і
змяненням у апошнім, чацвёртым выданні Чырвонай кнігі Беларусі 2015
года (2 тамы). Маем думку, што колькасць чырванакніжнікаў у нашым
раёне большая, аднак яны не зарэгістраваны ў трох першых выданнях
Чырвонай кнігі. Прычын некалькі. Ніхто не даслаў здымкі ў Інстытут
Батанікі Акадэміі Навук Беларусі; у нас даўно не працавалі навуковыя
экспедыцыі. Можна назваць і яшчэ некалькі суб’ектыўных прычын, я
назаву вам некалькі прадстаўнікоў Чырвонай кнігі, якіх вы маглі сустракаць
самі:
1. Шэры журавель — пара якіх жыла некалькі гадоў непадалёку ад Лунінца
ў бок прыпяці, а таксама ва ўрочышчы Горнава, (водна-балотны заказнік
мясцовага значэння „ВЕЛУТА“,
з 05.11.2016 г.).
2. Пагоніч малы.
3. Соня садовая — прыгожая мышка.
4. Турухтан —вясною пралётны від ля Прыпяці.
5. Варакушка — птушка.
6. Красацел бронзавы.
7. Жужаль фіялетавы…
…падобны спіс мы мажам працягваць і далей. Гэтыя прадстаўнікі ўжо
зарэгістраваны ў 2-х апошніх Чырвоных кнігах 2014, 2015 гадоў, аднак яны
не абазначаны на тэрыторыі нашага Лунінецкага раёна. Калі заняцца
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назіраннем і вызначэннем МАТЫЛЬКОЎ, ТРАЎ, ІМХОЎ, ГРЫБОЎ,
КВЕТКАВЫХ, то наш раён будзе ўзгадвацца значна больш на старонках
Чырвонай кнігі. І гэта добра, што мы маем яшчэ такую магчымасць бачыць
іх у прыродзе і любавацца імі на тэрыторыі нашага раёна, і нават у
прыгарадзе Лунінца… З другога ж боку гэта накладвае на нас вялікую
адказнасць за іх будучыню.
О четырёх издания Красной книги Республики Беларусь
За послевоенное время в нашей стране было осуществлено 4-е издания
„Красной книги“:
В I-ом издании 1987 года были размещены 111 растений, из которых
85 видов сосудистых, подлежащих охране и 80 видов животных,
подлежащих охране, в том числе: 10 видов млекопитающих, 45 птиц, 2
рептилии, 1 амфибии, 7 рыб, 9 насекомых, 5 ракообразных, 1 вид
двухстворчатых моллюсков.
Во II-е издание, 1993 года вошло 214 видов: 156 видов сосудистых
растений, 15 мохообразных, 9 водорослей, 17 лишайников, 17 грибов.
Сравним два последние издания Красные книги 2004, 2005 и 2014,
2015 годов:
В III-е издание 2004-2005 годов, вошли 274 вида: 173 вида сосудистых
растений. 27 мохообразных, 21 водорослей, 24 лишайников, 29 грибов и 189
видов диких животных, 1 вид пиявок. 6 ракообразных, 4 жаброногих, 1
паукообразных, 1 двухпарных многоножек, 70 насекомых. 2
двухстворчатых моллюсков, 1 миног, 10 костных рыб, 2 земноводных, 2
пресмыкающихся, 72 птиц, 17 млекопитающих.
В IV-е издание 2014, 2015 годов было включено 303 вида (на 29
больше, чем в “Красной книге” 2005 года) дикорастущих растений: 189
сосудистых растений. 34 вида мохообразных, 21 вид водорослей, 25 видов
лишайников, 34 вида грибов. 202 вида диких животных, 1 вид пиявок, 6
ракообразных, 1 паукообразных, 1 двупарных многоножек, 87 насекомых, 2
двухстворчатых моллюсков, 1 миног, 9 костных рыб, 2 амфибий, 2
рептилий, 70 птиц, 20 млекопитающих.
Сравнив состав фауны и флоры двух последних изданий Красных
книг, приходим к выводу, что количество как растений, так и животных с
каждым изданием неуклонно растёт, хотя в последней книге есть 19
представителей фауны, которые выведены из-под охраны, значит им не
угрожает исчезновение. Это, в основном, представители животного мира: 1.
Песчаный скакун. 2. Пахучий красотел. 3. Красотел исследователь. 4.
Решетчатая жужелица. 5. Плутающая жужелица. 6. Большой дубовый
усач. 7. Оливковый листоед. 8. Асклепиевый листоед. 9. Малый ночной
павлиний глаз; 10. Малая дубовая орденская лента или пурпурная ленточка.
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11. Медведица геба. 12. Голубоватая многоглазка; 13. Шашечница
бритомарта; 14. Муравей амазонка. 15. Муравей Форшлюнда. 16.
Тапинома неясная. 17. Подуст обыкновенный. 18. Гусь серый. 19. Большая
белая цапля (выведены из Красной книги 2014, 2015 годов Республики
Беларусь).
Читая Красную книгу Беларуси последнего издания, не нашёл там
красивой птицы зимородка. Таким образом, с Красной книги Беларуси
вынесены не 19 представителей фауны, а 20. 5 представителей флоры,
которые выведены из-под охраны: 1. Гвоздика армериевидная. 2. Слива
колючая. 3. Первоцвет высокий. 4. Колокольчик сибирский. 5. Каулиния
малая.
В то же время в последнее издание добавлены 33 новых
представителя фауны, взятые под охрану:
1. Аноплиус сарматский. 2. Борос Шнейдера. 3.* Бронзовка большая
зелёная (Новосёлковское лесничество). 4. Бронзовка большая мраморная
(Любожерди, около Припяти, Ракитно и другие места П.И.). 5. Бронзовка
Фибера. 6. Восковик пёстрый изменчивый. 7. Голубянка донниковая. 8.
Горностай* (Велута, Новосёлки, Чучевичи, Вулька, Бродница, Дятловичи,
Люща и во многих других местах района). 9. Дриада. 10. Желтушка
ракитниковая* (в нескольких лесничествах нашего Лунинецкого района, в
том числе и в Лунинецком). 11. Жужелица окаймлённая* (у Припяти; в д.
Любожерди). 12. Жужелица путаная. 13. Медведица Метельки. 14.
Медведица сельская. 15. Озёрный гольян 16. Парнопес крупный. 17.
Перламутровка Фрейя. 18. Пеструшка таволговая. 19. Пестряк зелёный.
20. Плоскотелка красная. 21. Пчёлка мохнатая серебристая. 22. Ризод
желобчатый. 23. Сатир железный. 24. Серый ушан. 25. Сколия-гигант. 26.
Совка мышастая. 27. Сфекс погребальный. 28. Усатая ночница. 29. Усач
Келера. 30. Усач косматогрудый. 31. Усач плотник. 32. Шашечница
авриния. 33. Шмель чесальщик.
И 28 новых видов флоры, взятых под охрану.
Сосудистые: 1. Арника горная* (Новосёлковское лесничество. 2. Берёза
низкая. 3. Гладыш широколистный. 4. Горошек зарослевый. 6. Гроздовник
простой. 7. Гроздовник пупавковидный. 8. Заразиха сетчатая. 9. Ива
лапландская. 10. Костенец чёрный 11. Ленец бесприцветничковый. 12.
Манник литовский. 13. Медуница узколистная. 14. Многорядник Брауна.
15. Многорядник шиповатый. 16. Надбородник безлистный. 17. Ноядка
гибкая. 18. Офрис насекомоносная. 19. Прострел раскрытый — (Сонтрава) (Лунинский заказник и другие лесничества Лунинецкого лесхоза). 20.
Чемерица Лобеля. 21. Черноголовка крупноцветковая. 22. Шелковник
Кауфмана.
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Лишайник: 23. Ризокарпон географический.
Грибы: 24. Земляная звезда полевая. 25. Ожибвайя красивая. 26. Паутинник
двухцветный. 27. Паутинник золотисто-конусовидный. 28. Паутинник
ревеневый.
Восемь (8) представителей фауны и флоры, написанные курсивом и
отмеченные звёздочкой*, имеются на территории нашего раёна. Они были
внесеные в Красную книгу Беларуси 2014, 2015 годов.
Итак, из предыдущей Красной книги 2004-2005 годов выведены
19+1=20 видов фауны и 5 видов флоры, всего 25. Это значит, что им пока
не угрожает опасность исчезновения. Но в это же время, в последнее
издание Красной книги Республики Беларусь 2014, 2015 годов внесены 33
вида нашей фауны и 28 видов флоры. Количество всех краснокнижников у
нас тоже увеличилось. Просим читателей, которые могли встречать или
видеть в нашей Лунинецкой природе хотя бы одного из 60 представителей
перечисленных видов, сообщить нам названия таковых по адресу: Pappro@tut.by, обязательно с указанием того места, где (лесничество, лес,
поле, луг, урочище, река, озеро, деревня, хутор) и когда вы встречали их.
Если имеется ваш фотоснимок, можете переслать копию. Таким образом
мы сможем иметь более точную картину о количестве краснокнижников в
нашем районе, в связи с внесением 60 новых видов в 4-е издание, о котором
и шла речь в этом материале. В предыдущих номерах газеты вы читали о
краснокнижниках и о их количестве в нашем районе (47 видов фауны и
флоры из 3-го издания Красной книги Республики Беларусь и 13 из
последней, 4-го издания Красной книги 2014, 2015 годов. Суммировав, мы
получаем на сегодня уже (47+13)=60. Уверены, что в природе нашего
района гораздо больше краснокнижников, если внимательно изучить 2-е
последние „Красные книги“ 4-го издания 2014, 2015 года. А знать это очень
важно каждому из нас, чтобы, даже случайно, не навредить природе. Она у
нас единственная и другой больше и не будет. Без её, возможно, и жизни на
Земле не было бы. Поэтому, бывая наедине с природой, помните извечную
заповедь — НЕ НАВРЕДИ ЕЙ, и она всегда отблагодарит нас и своей
красотой, и дарами, и чистым лесным воздухом! „Информ-Прогулка“ №41
(924). Четверг. 13 октября 2016г.
C наилучшими пожеланиями ветераны педагогического труда,
авторы статьи — Лариса Константиновна и Иван Алексеевич Панасюки.
Правілы лясной этыкі
(без правіл якіх нельга адпраўляцца на ўлонне нашай прыроды!)
Дарагія дзеці, як і дарослыя! Першае, на што вы, напэўна, адразу
звярнулі ўвагу — хараство навакольнай прыроды. Дзівосныя ландышы,
прыгожыя матылькі і стракозы, спеў птушак. Цудоўны свет, багацце
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колераў, форм, адценняў. Хочам шчыра сказаць вам: радуйцеся,
любуйцеся, дыхайце водарам кветак, натуйце запісы ў дзённік,
фатаграфуйце, пішыце вершы... Але памятайце пра тое, што вам жа
належыць і зберагчы красу прыроды. I хоць вы стаміліся ад розных
правілаў за доўгі навучальны год, (а дарослыя ад паўсядзённасці) прыміце
некалькі зычлівых правілаў-павучанняў з добрым сэрцам.
Першае. Слухайце цішыню! Не шуміце. Не ўключайце на ўсю моц
прыёмнік. Ад вібрацыі паветра не могуць ўзляцець чмялі, пчолы, восы, жукі,
мошкі. Шум таксама палохае птушак.
Другое. Размаўляйце з кветкамі. I не рвіце іх вялікімі ахапкамі. Іх
засталося не так шмат, паспрыяйце іх размнажэнню! Ці ведаеце, напрыклад,
што, каб з семечка ландыша вырасла расліна, трэба 7-8 гадоў!
Трэцяе. Лясныя жывёлы, якіх вы сустрэлі, нарадзіліся тут, у лесе. I
нельга іх прыручаць, асабліва калі не ведаеш, як іх пасля даглядаць. Лепш
парадуйцеся шчаслівай сустрэчы, а свае назіранні запішыце ў дзённік.
Чацвёртае. Калі вы расклалі касцёр у лесе, не пакідайце гэтае месца,
пакуль не патушыце кожны вугольчык. У наступны раз прыходзьце сюды
зноў, каб не выпальваць траву ці лясную падсцілку. Дарэчы, з аднаго дрэва
можна зрабіць мільён запалак, а адна запалка можа спаліць мільён дрэў.
Пятае. Смецце апошнім часам зрабілася ці не самай вялікай пагрозай
лесу. Разбітае шкло можа стаць прычынай пажару, а поліэтыленавы мяшэчак,
пакуль разбурыцца, праляжыць пасля вас 226 гадоў. Дый папера згніе толькі
праз 2 - 3 гады.
Шостае. У Чырвоную кнігу Беларусі занесены белая лілея, гарлачык
белы, вятроўніца лясная, купальніца еўрапейская, гарлачык малы, першацвет
высокі, валяр'яна двухдомная, званочак рапунцэль і шмат іншых. Вывучайце іх,
каб ахоўваць, —яны на мяжы знікнення.
Сёмае. У лесе сустракаюцца і ядавітыя расліны: блёкат, дурман,
цыкута, мудранка, воўчае лыка. Будзьце асцярожныя!
Восьмае. Птушыныя спевы - сапраўдныя канцэрты, за якія мы нічога
не плацім. А птушкі яшчэ - і крылатая ахова лесу (дарэчы, садоў і паркаў).
Не чапайце птушыныя гнёзды, не разглядайце зблізку птушанят, не
парушайце птушыны спакой. Назірайце іх ціха і непрыкметна. I вы ўбачыце
куды больш.
Дзявятае. Калі вы аматар калекцый, то павінны ведаць, што з гэтага
занятку выключаны насякомыя (сярод іх шмат чырванакніжных відаў). Лепш
прыдбайце фотаапарат — і калекцыя ваша!
Дзясятае. Мурашнікі — адно з упрыгожванняў лясных харомаў, не
кажучы, што лесу не пражыць без мурашак. Не разбурайце мурашнікаў і не
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дазваляйце рабіць гэта другім! Мурашы з’яўляюцца сапраўднымі санітарамі
лесу!
Гэтыя
правілы-падказкі
далёка
не
поўныя.
Аднак
іх
дастаткова на пачатак, калі з любоўю і ласкай глядзець
на прыроду.
Правілы былі сфармуляваны супрацоўнікамі БДПУ імя Максіма Танка
Таісай Каленнікавай і Анжэлай Барысевіч і надрукаваны ў аўтарскай
газеце Валерыя Дранчука „Белавежская пушча“. №2(23) 2000 г.
Лясы нашага раёна
Люблю цябе, мой край Палескі,
Я сэрцам да цябе прырос…
Найпрыгажэйшыя пралескі
І найсмачнейшы сок бяроз.
Тут наймілейшыя світанкі
Ля любай Прыпяці-ракі,
Калі ў хмарах спазаранку
Ляцяць у вырай жаўрукі…
Аляксандр Хаўдзееў, настаўнік
геаграфіі СШ №2, г. Лунінца

Тэрыторыя нашага раёна, як і ўсёй Беларусі, пакрыта лясамі. Плошча
тэрыторыі Лунінецкага раёна — 266.974 га. Плошча лясоў Лунінецкага
лясгаса складае 146748 га, гэта складае больш за 54,1% ад плошчы
тэрыторыі раёна. Плошча лясгаса, пакрытга лесам, — 118 800 га, што
складае 43.4% ад плошчы Лунінецкага раёна, з якіх пакрыта хмызняком 38
00 га, без хмызнякоў — 114 443 га. 25 тысяч гектараў без малога
збруджаныя цэзіем-137.
Лясгас на сённяшні дзень мае ў сваім складзе 16 лясніцтваў і 1
лесагадавальнік у Лунінскім лясніцтве, які размешчаны на плошчы 15 га.
Пасадкі лесу ў 2021 годзе запланаваны — 340 га. Летась суцэльныя
санітарныя высечкі праведзены на плошчы 994,2 гектара.—??? у 2021
годзе!
Прыродная расліннасць раёна належыць да Бужска-Палескай
геабатанічнай акругі. Нашы лясы адносяцца да падзоны шырокалісцёвахваёвых. Асноўнымі дрэвамі з’яўляюцца: сасна, елка, вольха, бяроза, асіна.
Ёсць таксама нешматлікія дубровы, гэта ў асноўным Мікашэвіцкае
лясніцтва, на тэрыторыі былога ўжо заказніка „Нізоўе Случы“, які сёння
разам з заказнікамі „Вусце Лані“ і „Ястрабель“ увайшоў у склад новага
заказніка рэспубліканскага значэння „Сярэдняя Прыпяць“, плошча якога —
25108 га.
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Лес быў і застаецца нашым самым вялікім багаццем, таму яго
вынішчэнне выклікае змяненне клімату, воднага рэжыму, мяняецца склад
глебы. На 09.01.2018 года на тэрыторыі Лунінецкага лясгаса лес па дрэвах
размяркоўваецца ў наступным парадку: сасна — 40463 га; бяроза — 34424
га; вольха чорная — 20833 га; дуб — 8. 114 га; елка — 2318 га; асіна — 990
га; граб — 230 га; ясень — 97 га; клён — 48 га; лістоўніца — 20 га; ліпа — 5
га і карэльская бяроза — 2 га. Любое неабдуманае ўздзеянне на прыроду
выклікае ланцуг разнастайных і часта непрадказальных наступстваў:
зніжэнне грунтовых вод, абмяленне рэчак, засухі, высыханне глебы,
ветравыя эрозіі. Воды ападкаў, талыя воды ўсмоктваюцца ў лесе падсцілкай
- мохам, старым апалым лісцем, перагноем. Такім чынам, глеба лесу
паступова насычаецца вадой. Пасля вада паступова сцякае па ваданосных
пластах глебы пад ухілы, у азёры, балоты, рэкі. Лес падтрымлівае пэўны
ўзровень грунтовых вод, таму засуха для раслін, поля не такая страшная,
нават пры адсутнасці дажджоў. Калі ж вада, не затрымліваецца подсцілкай,
каранямі, то струменьчыкамі сцякаючы па схіле, змывае верхні пласт
глебы. Маленькія струменьчыкі зліваюцца ў большыя і ўсё мацней
разбураюць глебу. На ёй з’яўляюцца барозны, вымоіны, а знесены верхні
слой разам з вадой трапляе ў рэкі. У вусцях рэк, дзе цячэнне
запавольваецца, часцінкі глебы асядаюць на дно, вусце мялее, пашыраецца,
што прыводзіць да забалочвання. Больш жорсткімі становяцца засухі,
зніжаецца ўраджайнасць.
На тэрыторыі лясгаса размяшчаюцца яшчэ тры заказнікі: „Борскі“ —
батанічны (журавінны) і „Лунінскі“ ў наваколлі возера Белага, а таксама
яшчэ адзін — водна-балотны заказнік „ВЕЛУТА“, які пачаў функцыянаваць
з кастрычніка 2016 года.
Лес з’яўляецца чалавеку пастаўшчыком драўніны для гаспадарчага
выкарыстання і ацяплення. Драўніна выкарыстоўваецца не толькі нашым
дрэваапрацоўчым камбінатам, але часткова ідзе на экспарт у такія краіны,
як Аўстрыя, Галандыя, Германія, Венгрыя, Данія, Латвія, Літва, Расія,
Румынія, Польшча і Швейцарыя.
Нашы лясы з’яўляюцца месцам збору грыбоў і ягад, што тут растуць.
Гэта чарніцы, журавіны, маліны, ажыны, брусніцы і іншыя. Шкада толькі,
што пасля Чарнобыльскай трагедыі ўжываць дары прыроды можна не з
любой тэрыторыі лесу. Кожнае лета жыхароў раёна інфармуюць аб месцах,
прыгодных для гэтай мэты.
Лес — гэта дом, у якім жывуць розныя птушкі і жывёлы, без якіх ён быў
бы мёртвым. Больш чым 50 прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага свету,
якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі, знаходзяцца на тэрыторыі
нашага раёна. У гэтую брашуру не ўвайшлі многія рэдкія прадстаўнікі
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жывёльнага і расліннага свету нашага раёна: цецярук, рабчык, глушэц,
курапатка, сокал-сапсан i многiя прадстаўнiкi раслiн, яны ў нас
сустракаюцца ў невялiкай колькасцi перыядычна.
Вось некаторыя дадзеныя аб жывёльным свеце на тэрыторыі нашага
раёна ад спецыяліста Лунінецкага лясгаса, на 09.01.2018 года па зімовых
уліках: лось — 90. Касуля — 330. Бабёр — 143. Цецярук — 86. Глушэц —не
ўлічаны. Енаатавідная сабака — 30. Лісіца — 80. Кабан — 2. Норка
амерыканская — 80. Заяц русак — 240. Заяц бяляк — 45. Воўк — 1.
Курапатка — 140
Некалькі слоў для дапытлівых з жыцця самай працавітай істоты ў лесе —
мураша, форміка руфа, альбо чырвона-буры лясны мураш. Аб карысці
мурашоў лясных напісаны сотні кніг. Адзін прыклад з кнігі „Мурашкі“ І.
Халіфмана, раздзел „Лясныя былі“:
„...серыю назіранняў давялося правесці з улікам гэтых заўваг. У многіх
тысяч фуражыраў, якія спяшаліся са здабычай у мурашнік, усю здабычу
метадычна адбіралі і перадавалі спецыялістам па сістэматыцы, якія
вызначалі від, да якога адносіцца адабранае ў мураўёў насякомае. Вось
вынік аднаго з пратаколаў: 4500 ложнавусеніц сасновага пільшчыка, 3500
вусеніц сасновай соўкі, 500 кукалак і 7200 вусеніц дубовай ліставерткі. І
гэта ўлоў толькі за 1 дзень! А напад арды з 500-600 шкоднікаў не для
кожнага дрэва можа прайсці безвынікова.
Цяпер прымем да ўвагі, што насельнікі аднаго мурашніка займаюцца
паляваннем на плошчы прыкладна ад 0,2 да 0,5 га. Колькі будзе выратавана
дрэў, падлічыць не цяжка. Такая здольнасць мурашоў бясконца цэнная. І
таму разбураць мурашнік — усё роўна што пакінуць лесу міну
замаруджанага дзеяння!.. Рана ці позна яна спрацуе і рэшткі зруйнаванага
мурашніка будуць акружаны цёмнымі шкілетамі дрэваў, што гінуць. І
наадварот, кварталы лесу, дзе дастаткова поўных сіл мурашнікаў,
непрыступны для насякомых-шкоднікаў.“
Ніколі не парушайце заклапочанасць гэтых цудоўных працавітых істот!
Нашы
лясы
выкарыстоўваюцца
дзвума
таварыствамі
паляўнічакарыстальнікаў:
1. Установа „Лунінецкая Раённая Арганізацыйная Структура
Рэспубліканская Дзяржаўная Грамадская Арганізацыя „Беларускае
Таварыства Паляўнічых і Рыбаловаў“ (на русском языке — „Лунинецкая
РОС РГОО „БООР“) і У склад уваходзіць 8 паляўнічых дач. У таварыстве
працуюць 7 спецыялістаў (егераў). У размове з начальнікам таварыства
Аляксандрам Васільевічам Грыневічам было выяснена, што сабой уяўляе
сёння паляўнічая таварыства, у якое ўваходзіць паляўнічых гаспадарак з
плошчай 208 000 га.
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На 15.12.2020 года ў раёне было 1020+280 паляўнічых, дзейнасць якіх
строга кантралюецца адпаведнымі службамі. Дарэчы, „Беларускае
таварыства паляўнічых і рыбаловаў“ у Лунінецкім раёне налічвае 7 егераў,
якія не толькі змагаюцца з браканьерамі, але і вядуць улік жывёльнага
свету. У Лунінецкім „БТПР“) налічваецца 280 паляўнічых и 350 рыбаловаў.
2. Лясгас. Агульная плошча Лунінецкай лесапаляўнічай гаспадаркі:
34 950 га. У тым ліку:
лясныя угоддзі — 17 800 га;
палявыя
— 10 790 га;
водна-балотныя
— 6 360 га.
Налічвалася паляўнічых —
Вось ўлік жывёльнага свету (на 15 снежня, 2020 года). На
тэрыторыідз абедзвух паляўнічых гаспадарак Лунінецкага раёна было:
510+105 ласёў. Пасля масавага адстрэлу, дзікіх кабаноў засталося не больш
10. Казуль — 908+380. Упершыню, у часы падкормак, у адным з урочышчаў
неаднаразова былі заўважаны ля кармушак некалькі статкаў аленяў, лікам
каля 126+ галоў. Зайцоў-русак — 1909-2000+250. Зайцоў-белякоў — 0+55.
Баброў —304+142. Глушцоў — не заўважаны. Цецерукоў — каля 1000+105.
Ваўкоў — 2-3 (10 адстраляна). Лісіц — не больш 80+50; янотавідных
сабак — ад 45 да 50+40.
Акрамя пералічаных прадстаўнікоў прыроды на тэрыторыях дзвух
паляўнічакарыстальнікаў зарыгістраваны на 15.12.2020 года андатры —
27+45; вавёрка — 400 +190; куніца каменная — 224+20; куніца лясная —
425+10; тхор лясны — больш 60+20: выдра
— 111+40; норка
амерыканская —0+70, вальдшнэп — 0+275, галуб вяхір — +85, рабчык
635+90; паганка вялікая — 40; качка шэрая — 180; шызы галубы — +115;
курапаткі шэрыя — +150; чэрнець (чырвонагаловая 0+160 і чубатая 0
+135); бекас — 0+80; баклан — 0+20; гусь шэры — 0+370; крыжанка —
1620, лысуха — 120; чыркі: трэстунок 700+350 і свістунок — 670+190;
качкі — 550, шыраканоска — 120, чаплі: белая — 116, чапля шэрая — 95;
шэрая варона — 75; сарока — +60.
Безумоўна, гэта далёка няпоўны пералік прадстаўнікоў фаны нашага
раёна“.
Раённая газета „Лунінецкія навіны“ №10 (10 635) 2018 ад 2 лютага.
„Лясная азбука Лунінеччыны“. Бяседу з начальнікам раённай інспекцыі
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Аляксандрам Шкутом
правяла і запісала карэспандэнт Наталля Паўлюкевіч.
У нашых лясах растуць у абмежаванай колькасці дрэвы-інтрадуцыенты,
такія, як дуб чырвоны — Мікашэвічы, сасна Веймутава — Навасёлкаўскае
лясніцтва. Лес — гэта асноўная часцінка прыроды, без якой чалавек жыць
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не змог бы, як без паветра, вады і сонца. Наша галоўная задача — гэта
ахова“ зялёнай фабрыкі”.
З дазволу краязнаўцы, настаўніка роднай мовы і літаратуры
Любанскай СШ, настаўніка-ветэрана, этнографа, паэта і пісьменніка,
журналіста Сцяпана Паўлавіча Нефідовіча, размяшчаем невялічкую толіку
з яго вялікага мясцовага краязнаўчага архіву, які пастаянна друкуецца ў
мясцовай газеце, „Информ-Прогулка“, абласных і рэспубліканскіх газетах,
пазней быў выдадзены асобнмі брашурамі ў серыі: “Лунінецкі сшытак”.
Ад чытачоў і нас асабіста выказваем Сцяпану Паўлавічу шчыры дзякуй і
самыя найлепшыя пажаданні ў яго высакароднай справе на ніве нашага
лунінецкага краязнаўства!
Краязнаўчая старонка:
„Ведай свой край!“
Сцяпан Паўлавіч Нефідовіч нарадзіўся 3
студзеня 1941 года ў вёсцы Лахаўка Лунінецкага раёна.
Працаваў паляводам і рахункаводам ў калгасе “Новае
Палессе”, масавіком і бібліятэкарам у Любанскім
сельскім клубе, настаўнікам мовы і літаратуры
Любанскай СШ. Закончыў Пінскае педвучылішча (1965)
і філфак БДУ (1982). Аўтар паэтычных зборнікаў “Дзень
добры”, “Сувой жыцця”, “Махаю крыламі гадоў”,
“Запознены салавей”, “Святло сузор'я Казярога”,
сатырычнага зборніка “Парушынкі ў воку” (сумесна з
В.Філатавым), зборнікаў пейзажных замалёвак “Святло
бяроз” і “Спеў берасцянкі”, шматлікіх артыкулаў па фальклоры і
краязнаўстве.
***
Назвы Зямлi Лунiнецкай
Кожны з нас мае сваю малую радзіму — месца, дзе нарадзіўся, дзе
прайшлі дзіцячыя ці і пазнейшыя гады. І куды ні закіне нас лёс, як ні
складзецца жыццё, а ў памяці, як нешта святое і светлае, застаюцца нашы
родныя горад і вуліца ці вёска з навакольнымі ўрочышчамі, палямі і
сенажацямі, блізкая рэчка або лес. І ў кожнага з пералічаных геаграфічных
аб’ектаў маецца назва. Яна народная, гэта значыць, дадзена людзьмі
мінулых пакаленняў. Некаторыя найменні прыдуманы нашымі даўнімі
продкамі, што жылі тысячы гадоў таму.
Але назвы не ўзніклі без дай прычыны, яны абавязкова
адлюстроўваюць нейкія асаблівасці прыроднага асяроддзя ці ўмоў
вытворчай дзейнасці людзей таго часу, калі ўзнікла назва. Найбольш бывае,
што ўжо даўно знікла першапачатковая аснова, а найменаванне сведчыць,
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што тое было. Напрыклад: Рудня, Смалярня. — Сотні гадоў ўжо там не
здабываюць ці не плавяць руду, не „кураць“ смалу, а назвы не зніклі. Ці
ўрочышча Дубіч. — Раслі там дубы, а зараз чыстае поле, але назва
захавалася. Гавораць самі за сябе назвы Пяскі, Серадзібор’е, Міжлессе,
Вострава, Падбалоцце, Залессе і г.д. Каля Перунова знаходзіцца невялікі
пасёлак Пцічнік. У 1960-х гадах там месціліся калгасныя куратнікі, яны
даўно расфарміраваны, а назва гучыць. А крыху раней (у 50-х гадах) каля
Чэрабасаўкі вырошчвалі сярэднеазіяцкую расліну кок-сагыз, і месца
іменавалі „Каксагызішча“. Выраслі новыя пакаленні людзей, назва
забылася, і ўрочышча застаецца безыменным.
Ёсць аб’екты, пра якія маюцца дакладныя звесткі, ад чаго пайшла
назва і нават дата ўзнікнення (напрыклад, пасёлак Палескі, Барсукова,
Чэрабасава і размешчаныя між імі вёскі).
Пра некаторыя назвы мы даведваемся з легендаў ці паданняў. Так
вядома, што ў даўнія часы рака Лахва валодала загадкавай з’явай вампірызмам, за што святары праклялі яе і далі назву Смерць. Пазней назва
трансфармавалася ў Смердзь. Ды і найменне балота Сваха заснавана на
паданні: у час нейкага нашэсця ворагаў людзі з Багданаўкі і Бастыні
схаваліся ў балотным абшары. Пакуль там жылі, яны не толькі
пазнаёміліся, але і парадніліся — былі сасватаны дзве ці тры пары. Мясціну
тую і назвалі „Свахай“.
Ёсць шмат выпадкаў, калі на месцы нейкіх урочышчаў узнікае новы
аб’ект, што паглынае дзясяткі найменняў. Не кожны ведае, што на месцы
РУП „Граніт“, кар’ера і порта знаходзіліся сітніцкія ўрочышчы Прэсніц,
Чэрэпаха, Корыцішчэ, Подлесье, Крыва Ніва, Бозок, Целюстка, Заплесье,
Горовата, Конюхоў Лес і Зады. Такі ж лёс напаткаў сотні ўрочышчаў, што
трапілі пад меліярацыйныя і польдэрныя плошчы.
Шмат хутароў, сенажацяў, водных аб’ектаў, што ў дасавецкі час
належалі ўласнікам (а іх даўно ўжо няма ў жывых), назвамі напамінаюць
пра тых людзей: Панасаў Бераг, Гараськаў хутар, Базылёва ямка,
Сінкевічы, Мікашэівчы і г.д. Адлюстравана ў тапонімах і водгулле гісторыі:
Татарскія брады, Шведская магіла, Відуш-гара, Маяковыя горы…
Багата таямніц хаваюць у сабе найменні гарадоў і вёсак Лунінеччыны.
Варта толькі ўнікнуць у іх, і можна глыбей спазнаць сваё мінулае.
Прапанаваны тапанімічны слоўнік дапаможа разабрацца з гісторыямі
ўзнікнення родных вам назваў.
Спіс вёсак Лунінецкага раёна:
1. Азярніца (Езерніца). На старонках дакументаў упершыню паселішча
згадваецца ў 1588 годзе. Па сэнсе назва паходзіць ад слова „возера“.
Магчыма, і быў у даўнія часы такі вадаём, які з цягам часу ў мясцовым
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рэльефе згладзіўся. Але верагодней, у аснову назвы лягло слова мінулых
часоў „зярніца“, што значыць - урадлівая хлебная ніва. Ды і спрадвек
жыхароў вёскі называлі не азярнічанін і азярнічанка, як калі-нікалі
называюць і сёння, а зярнюк, зярнічанка або ласкава - зярнючка.
Першы ўспамін вёскі — 1588 г.
2. Багданаўка (Багданіўка). У аснове назвы вёскі ляжыць імя Багдан першапасяленец, род якога заснаваў тут паселішча і імя яго ўславіў на вякі.
Бытуе і паданне, што нейкія ўцекачы, ратуючыся ад ворагаў ці ад пана,
брылі па лесе, і раптам адкрылася ніўка: Бог даў ніўку. І заснавалі
Багданіўку.
Першы ўспамін вёскі — 1800 г.
3. Баравікі. Вёска заселена на грыбным месцы ляснога (баравога) масіву.
Першы ўспамін вёскі — 1785 г.
4. Бараўцы. У аснове назвы ляжыць слова “бор”. Першапачатковае
найменне паселішча - Бароўня, у дакументах за 1800 год - Бараўня (8 хат).
Першы ўспамін вёскі — 1795 г.
5. Барсукова. Названа па прозвішчы агранома-каморніка В.Барсукова,
які ў 1906-1907 гадах праводзіў тут разбіўку банкаўскай зямлі на хутары.
Першы ўспамін вёскі — 1908 г.
6. Бастынь (Бастыня). У аснове тапоніма ўстарэлы тэрмін “самавольнае
пасяленне” ці “самавольны захоп зямлі”.
Першы успамін — 1450 г.
7. Белае Возера. Вёска аднайменна назве воднага аб’екта, на беразе якога
месцілася. Знішчана фашыстамі 19 студзеня 1944 года. Не адноўлена пасля
вайны. Першы ўспамін вёскі — 1835 г. Спалена фашысцкімі захопнікамі ў
1944 годзе. Сёння там знаходзіцца лагер адпачынку дзяцей школьнага
ўзросту і любімае месца адпачынку насельніцтва Лунінеччыны.
8. Бродніца. Паселішча на беразе рэчкі Бродніца. А назва рэчкі — ад слоў
„броды, пераброды“.
Першы ўспамін вёскі — 1604 г.
9. Велута (Во(а,я)лу(ю)та). У аснове назвы — састарэлыя словы „велет,
велітэнь“, што азначала „сілач, волат“. У канцы XVIII стагоддзя назва
была напісана ў дакументах „Велюта“, што азначала “веліч(ыня)”.
Першы ўспамін вёскі — 1580 г.
10. Вільча (Вельча). У Радзівілаўскія часы — порт, фальварак; у друкаваных
крыніцах і на картах паселішча сустракаецца ў двух найменнях. Больш
верагодная назва Вільча, што значыць „звілістая“ — вёска на заломах ракі,
на Случы, як і Вілейка, і Вільня (Вільнюс) на Віліі. Падыходзіць і другі
варыянт стараславянскае „віліч“ — высокі (бераг, як і вільчык хаты). Зараз
вёска месціцца на другім беразе, у Жыткавіцкім раёне.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
11. Вічын (канец XVII ст. - Віцына, 1800 год — Вечына). Назва не
разгадана, хаваецца недзе ў глыбіні вякоў.Першы ўспамін вёскі —.1493г.

81

12. Вострава (русcк. Острово). Азначае поле паміж лугамі; узвышанае
месца сярод балот ці воднай прасторы.
13. Вулька 1 (раней Волька, Волька Лунінецкая). (Воля — слабода —
свобода, вызваленне ад нейкіх подацяў). Пасяленне, жыхары якога
вызваляліся ад некаторых павіннасцей, напрыклад, майстры, што выраблялі
прадметы для пана. Вулька — гэта польская форма слова. Нумар 1, як і
Вульцы 2, прысвоена ў пасляваенны час.
Першы ўспамін вёскі — 1595 г.
14. Вулька 2 (у XVI ст. — Воля, у XVII ст. — пас. Волец, пазней - Вулька
Бродніцкая). Спачатку паселішча з вольнапасяленцамі.
Першы ўспамін вёскі — 1613 г.
15. Галы Бор. Першапасяленцы вёскі засяліліся на голай (чыстай) прасторы
сярод бору, лесу.
16. Града. У аснову назвы ўзята слова „града“, што азначае высокі грудок,
узвышша або прадаўгаваты ўзгорак сярод балота.
Першы ўспамін вёскі — 1909 г.
17. Дварэц. Па версіі, у аснову назвы лягло паняцце „панскі двор з
прыгожым будынкам“, але з даўніх дакументаў вынікае, што сяло
належала памешчыкам Кішкам, іменне якіх было ў Кажан-Гарадку, а тут ні
панскіх сядзіб, ні памесцяў не мелася. Першы ўспамін вёскі — 1558 г.
18. Добрая Воля. Назва ўзнікла на аснове добраахвотнага пасялення
людзей на асваенне новых зямель.
19. Дрэбск. Ад слова „дрэбы“, у даўнія часы так называлі сухія дрэвы; як
доказ, і зараз маюцца водгукі тых слоў: драбіны, драбінкі, драбцы ў возе.
Першы ўспамін вёскі — 1613 г.
20. Дубаўка. У аснове тапоніма — назва дрэва „дуб“. Што ў тым месцы
меліся дубровы, сведчаць недалёкія ўрочышчы Дубрава і в. Дубнавічы ў
Пінскім раёне.
Першы ўспамін вёскі — 1800 г.
21. Дзятлавічы (Дзяцелавічы). Ва ўсіх даўніх друкаваных крыніцах
прасочваецца назва Дзяцелавічы. Верагодна, што яна ўтворана ад слова
„дзяцелавіна“ (дзяцеліна) — дзікай белай канюшыны, якая і зараз тут расце
паўсюдна. Назва з цягам часу трансфармавалася ў Дзятлавічы.
Першы ўспамін вёскі — 1566 г.
22. Дзятлавічы (чыгуначная станцыя Першы ўспамін вёскі — 1880 23.
Замошша (Бастынскія хутары .
Пачатак ХХ стагоддзя.
24. Зановіна (Бастынскія хутары.)
Пачатак ХХ стагоддзя.
25. Запроссе. Паселішча ўзнікла ў часы заснавання фальварка ў Вільчы за
прасянішчамі (палямі, дзе сеялі проса
Пачатак ХХ стагоддзя.
26. Засценак (Засценак Волянскі). Невялікае паселішча ў некалькі хат. Пры
трохполлі кожнае з трох сялянскіх палёў мела свае дакладныя межы, так
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званыя „сцены“. Усе землі сяла, што ляжалі за межамі гэтых сцен,
называліся засценкавымі або засценкам.
27. Кажан-Гарадок (да 1599 года — Гарадзец). Назва, відаць, звязана з
промыслам пашыву скураных вырабаў: кожанак і паўшубкаў-кожанаў, што
мелі шырокую вядомасць.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
28. Кормуж (Кормыж). У 1493 годзе — урочышча, дзе нарыхтоўваўся корм
для панскай жывёлы.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
29. Красная (Чырвоная) Воля. Паселішча, жыхары якога вызваляліся ад
панскіх павіннасцей, бо заняты былі промысламі. „Красная“ ў народнай
мове раней абазначала нешта вельмі добрае, светлае ці цудоўнае.
Напрыклад: „каса-краса“, „красна дзеўчына“.
Першы ўспамін вёскі — 1626 г.
30. Купаўцы (у 1800 годзе - Купавіск). Ад „купа“ — узвышанае месца,
аголенае ад лесу. А магчыма - купленая зямля ці нават людзі, што купілі
ўчасткі зямлі (С.Н.).
Першы ўспамін вёскі — 1800 г.
31. Лахаўка (Малая Лахаўка). У радзівілаўскія часы мела зручнае
транспартнае распалажэнне, месца набыло статус другой Лахвы. З даўніх
часоў і да 1795 года іменавалася Малой Лахаўкай.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
32. Лахва. Тапонім утвораны па назве старажытнага племені Lahija (Лахія).
І рака Смердзь у даўнасці звалася Лахвай.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
33. Лобча (Лобчэ). Ад тэрміну „лобнэ місцэ“ - узвышанасць, роўнае месца.
Першы ўспамін вёскі — 1492 г.
34. Лоўча, станцыя. Месца, дзе вяліся ловы звяроў, паляванне: “лоўчэ
місцэ” .
Прыкладна з 1884 года, з пабудовай чыгункі.
35. Лугі. Вёска, размешчаная на абшары лугоў, вакол якіх былі балоты.
Першы ўспамін вёскі — 1830 г.
36. Лунін (Лулін). Упершыню ў дакументах вёска згадаваецца ў 1432 годзе
як Лулін, і толькі праз 130 гадоў, у 1563 годзе, — Лунін. Калі браць за
аснову -лун-, дык даследчыкі вылучаюць некалькі версій: ад назвы птушкі
лунь; ад імя Луня; і, што самае верагоднае, — ад стараславянскага „лунь“
(акно ў балоце) ці мясцовага „лунка“ (палонка ў лёдзе). Калі браць „Лулін“,
то ў паўднёвых славян „лула“ — люлька для курэння, а што значыла „луля“
ў нашых продкаў, не даследавана.
Першы ўспамін вёскі — 1430 г.
37. Лунінец (Лулінец). Названы па прыналежнасці да месца жыхарства
першапасяленца ў гэтай мясціне, ураджэнца в. Лунін/Лулін —
Лунінца/Лулінца.
Першы ўспамін вёскі — 1449 г.
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38. Лутавень. Частка в. Сінкевічы, якая ў апошнія дзесяцігоддзі пазначана
як самастойна адміністрацыйная адзінка. У аснове назвы - слова „лут(а)“
— лыка маладой ліпы. (В.А. Жучкевіч „Краткий топонимический словарь“,
ст.213.)
39. Любажэрдзе(і). Назва хутара сведчыць сама за сябе: тут раслі (і
растуць) гонкія дрэвы, з якіх можна выбраць „любое(ыя) жэрдзе(і)“.
Першы ўспамін вёскі — 1620 г.
40. Любань (спрадвек было Любонне). У аснове назвы ляжыць паняцце
„аблюбаванае месца“, „любімае“. У паданні пра Любань гаворыцца, што
князь, бываючы ў гэтай мясціне, захапляўся красой: “Любо мне тут!”
Першы ўспамін вёскі — 1588 г.
41. Любачын (па-народнаму Любачына). У аснову назвы ўкладзены паняцці
„люба“ (хораша, прыемна) і „чынна“ (як трэба)— прыгожае, прыстойнае
месца.
Першы ўспамін вёскі — 1589 г.
42. Люшча (як чыгуначная станцыя). У аснове тапоніма — махавое балота з
куп’ем і вокнамі, непраходнае балота.
Першы ўспамін вёскі — 1884 г.
43. Манасеева. Вёска названа па прозвішчы агранома-каморніка
Ю. Манасеева, упарадкавальніка хутароў. Першы ўспамін вёскі - 1907 г.
44. Мелясніца. У аснову назвы ляглі паняцці „дробны, мелкі“ (можа быць
— пясок); „малая прастора“ сярод лес.
Першы ўспамін вёскі — 1618 г.
45. Міжлессе. Паселішча, заснаванае на прасторы між лесу
Першы ўспамін вёскі — 1901 г.
46. Мікашэвічы. Населены пункт названы па імені ці мянушцы Мікаш —
першапасяленца тут, а можа, заснавальніка рудні — прадпрыемства, дзе
плавілі руду.
Першы ўспамін вёскі — 1785 г.
47. Мокрава (Мокраць). Верагодна, у часы зараджэння паселішча разлівы
вод Прыпяці і Лані затаплялі гэтыя мясціны; лішак вільгаці даваў падставу
найменаваць Мокравам. Першы ўспамін вёскі — 1803 г.
48. Маршчынавічы. Пра назву звестак няма. Першы ўспамін вёскі – 1785
49. Навасёлкі. (Назва ад Новае сяло). Першыя навасёлы засялілся тут у
канцы XIX стагоддзя на асушаных балотах. Хвалі засяленняў узнікалі
перыядамі: у сувязі з продажам зямельных участкаў (1907-1910 гады);
бежанцы (з 1914 года); з Польшчы — асаднікі (1920-30-я гады). Да першых
пасяленцаў тут быў фальварак князя Францішка Друцка-Любецкага (18781944гг.), (сына Цэзарыя і Ядвігі Радзівіл), пагэтаму першы ўспамін можна
аднесці
да 1886-1990 гг.
50. Намакрава. З’явілася на развілцы дарогі: адзін кірунак быў на Крупу (на
Прыпяць), другі на Мокрава. Першыя насельнікі засяліліся тут у —
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1908 г.
51. Обруб. З сярэдзіны XIX стагоддзя да 1890 года тут фарміраваліся плыты
для сплаву. У гэтым месцы праводзіўся „обруб“ бярвенняў.
Першы ўспамін вёскі — 1908 г.
52. Перадзел — урочышча (Чучавіцкі с/савет)
Першы ўспамін вёскі — 1897г.
53. Перу(ы)нова. Вёска названа па прозвішчы агранома-каморніка
П. Перунова, які адводзіў хутары ў гэтых кварталах.
Першы ўспамін вёскі — 1908 г.
54. Палескі (да 1969 года – Крэстунова — Красцінова). У 1918 годзе
лунінскі князь Францішак Друцкі-Любецкі ўзвёў сядзібу з дворыкам каля
скрыжавання дарог, пры якім стаяў новы крыж (крэст), таму ўрочышча
называлася Крэстунова. Любецкі назваў сваё іменне гэтак сама. У
пасляваенны час тут была адкрыта Палеская вопытная балотная станцыя,
сфарміравался вёска, якая перарасла ў пасёлак, названы Палескім.
Першы ўспамін вёскі — 1897 г.
55. Пясчанікі. Пасяленне адбылося на пясках, на неўрадлівай глебе. (хутар)
Мікашэвіцкі гарсавет.
Пачатак ХХ стагоддзя.
56. Ракітна. Паселішча ўзнікла на месцы, дзе расло кустаў’ё ракітніку.
Першы ўспамін вёскі — 1613 г.
57. Рэдзігерава. Вёска названа ў гонар вядомага вучонага аграномамеліяратара Уладзіміра Рыдзігера, які ў 1906-1912 гадах узначальваў
кампанію па падзеле хутароў і ўзвёў доследную балотную станцыю. У 1999
годзе наш зямляк, лунінчанін, генерал-маёр Вярэніч Г.У., у Маскве
сустракаўся з патрыярхам Усяе Русі Алексіем ІІ (у міру, Аляксеем
Міхайлавічам Рыдзігерам, прамым нашчадкам знакамітага вучонага. У час
наведвання г. Пінска, яму была падаравана кніга „Памяць. Лунінецкі раён“,
з нарысам аб ягоным знакамітым дзеду). Дарэчы, пасля вайны 1941-45 гг.
школьнікі Рэдзігераўскай школы вялі інтэнсіўную перапіску з самім
вучоным. П.І.)
58. Сасноўка. Вёска ўзнікла на месцы сасновага лесу.
Першы ўспамін вёскі — 1908 г.
59. Сінкевічы. Назва вёскі паходзіць ад прозвішча першага пасяленца гэтага
месца - Сінкевіч.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
60. Сітніца. У аснове тапоніма - назва травы-сітніку.
Першы ўспамін вёскі — 1493 г.
61. Сітніцкі Двор. Населены пункт размешчаны на месцы жывёлагадоўчых
фермаў радзівілаўскага фальварка Сітніца. Першы ўспамін вёскі — 1921 г.
62. Флярова. Вёска названа ў гонар вучонага агранома, землямера А.
Флярова, упарадкавальніка хутароў.
Першы ўспамін вёскі — 1907 г.
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63. Хобат. Хутар Сінкевіцкага с/савета (знікаючая вёска) месціцца на
вузкай паласе ўздоўж ракі Лань, якая падобная на хобат жывёлы.
64. Цна паходзіць ад назвы рэчкі, на беразе якой і стаіць вёска. Ад
стараславянскага слова „тсна, тцна — цесна — вузкая“.
Першы ўспамін вёскі — 1613 г.
65. Чучавічы Вялікія. Магчыма, ад даўняга слова „чучава”, што азначае
нешта (наспех, часова, неахайна) зробленае. Першы ўспамін вёскі — 1577 г.
66. Чучавічы Mалыя —
Першы ўспамін вёскі — 1785 г.
67. Чэрабасава. Вёска носіць прозвішча Р.Чэрабасава - воднага тэхнікамеліяратара і ўпарадкавальніка зямель. Яго імем названы і канал ГрычынПрыпяць.
Першы ўспамін вёскі — 1908 г.
68. Яжаўкі. Паходзіць ад балцкага eze — мяжа, градка.
Першы ўспамін вёскі — 30.08.1756 г.
69. Язвінкі (Язаўка). У аснову назвы ляглі старажытныя словы: “езва” —
водмель ракі або пясчаны нанос; “езвішча” — водны заліў; “еза” — запруда
ў вадзе; “язвы — гнілыя мясціны”. Ёсць меркаванне, што ў даўнія часы, да
пракладкі чыгункі, сюды разліваліся воды вясновых паводак з Прыпяці.
Першы ўспамін вёскі — 1613 г.
Акрамя вышэйнадрукаваных вёсак і мясцін ёсць яшчэ некалькі
невялікіх пасяленняў на тэрыторыі нашага Лунінецкага раёна:
70. Бабы (хутар)
71. Баркі (Дварэцкія)
72. Баркі (Бастынскія хутары)
73. Вострава
74. Вышні (Бастынскі хутар)
75. Добрая Воля (вёска).
76. Крывеч (Бастынскі хутар)
77. Падзіна (хутар Дварэцкага с\савета)
78. Падмарочнае (Кажан-Горадокскі с\савет)
79. Поле (Дварэцкі с\савет)
80. Сяродбор’е (хутар Дварэцкага с\савета)
81. Тожава (хутар в. Бастынь)
82. Яварова (урочышча Дварэцкі с\савет)
Тут Лондан і Варшава, тут Індыя і Крым
(Мікратапаніміка Лунінеччыны)
Дзе ні едзем, дзе ні йдзем - уся зямля вакол нас “усеяна” назвамі. Нават
самыя маленькія лапікі тэрыторыі маюць найменні. Па-навуковаму такія
аб’екты называюцца мікратапонімамі, а па-простаму - “урочышчы”.
Некаторыя людзі старэйшага пакалення яшчэ могуць падрабязна
назваць кожнае ўрочышча сваіх мясцін. Так, краязнаўцам Васілём
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Туміловічам у кнізе “Тапаніміка Кажан-Гарадка і яго зямель” названы і
ахарактарызаваны 78 урочышчаў, а Іван Панасюк у кнізе “Велута”
адзначыў 89 такіх мікратапонімаў. Ды і кожны тутэйшы жыхар, калі
задасца мэтай, у сваёй мясціне можа налічыць дзясяткі яшчэ не сцёртых з
памяці урочышчаў.
Назвы тыя не ўзніклі без дай прычыны, яны абавязкова
адлюстроўваюць нейкія асаблівасці прыроднага асяроддзя ці ўмоў
вытворчай дзейнасці таго часу, калі ўзнікла назва. Найбольш бывае, што
ўжо даўно знікла першапачатковая аснова, а найменне сведчыць, што тое
было. Напрыклад, у Любані ў межах вёскі і ў Лахаўцы за вёскай маюцца
назвы Залессе. Ніхто з жыхароў не помніць, каб там рос лес. А калісьці ж
рос.
У вёсцы Барсукова ёсць урочышча Смалярня. Сапраўды, такі аб’ект
існаваў у радзівілаўскія часы. Краснавольскі арандатар у гэтым месцы
арганізаваў гонку смалы з сасновых пнёў і дзёгцю з бяросты. Ужо больш за
200 гадоў, як няма той смалярні, а назва засталася. Такое ж урочышча
маецца і каля Белага Возера.
Каля Перунова знаходзіцца невялікі пасёлак Пцічнік. У 1960-х гадах
там месціліся калгасныя куратнікі, яны даўно расфарміраваны, а назва
гучыць. Бліз Обруба між Маяковымі гарамі і старым рэчышчам Марочнай
знаходзіцца Шляхецкае поле. Сапраўды, пры Радзівілах (XVI-XIX ст.)
лахвенская шляхта тут мела свае надзелы. Шляхты ўжо даўно няма, а поле і
зараз засяваецца, родзіць.
У загаловак дадзенага артыкула вынесены назвы Лондан, Варшава,
Індыя, Крым. Аказваецца, такія найменні ёсць не толькі недзе ў свеце, а і ў
нас, у Лунінецкім раёне. Тры назвы апраўдваюць сябе. Крым знаходзіцца на
самым ускрайку раёна, за ракой Волхва пры дарозе Сітніцкі Двор - Ельна
(Жыткавіцкі раён). Зарэчныя вуліцы вёскі Цна маюць названне Лондан, дзе
Цна ўпадабляецца Тэмзе у англійскім Лондане. Варшава - гэта балота каля
Навасёлак - сенакосныя ўгоддзі палякаў-пасяленцаў мінулых стагоддзяў.
Ёсць такая назва і ў Сасноўцы. А вось паходжанне назвы Індзія, што каля
Ракітна, невядома.
А як жа ўсё-такі даваліся ўрочышчам імёны, па якіх прыкметах іх
“хрысцілі”? Відаць, у прыродзе былі мясціны, што моцна ўздзейнічалі на
настрой ці душэўны стан чалавека. Ды і акружаючае асяроддзе, пейзаж
выклікаў непрыемныя пачуцці. Вось і ўзніклі назвы: Ліхі Востраў, Погно*і
(тут і далей назвы з зорачкай выражаюць мясцовае вымаўленне, дзе * націск), Паршы*вэе, Чорны Брод, Гнілая, Моро*чнэ, По*йло, Воўкоўня*,
Гневанне.
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Ёсць і добрыя, прыветныя назвы: Разваж, Ра*дошча, Шчадрына,
Красны Бераг, Белбераг, Краснае.
Амаль чвэрць усіх найменняў маюць “уласніцкія элементы”, дзе гучаць
прозвішчы ці імёны людзей, якія валодалі гэтай зямлёй да ссялення з
хутароў у вёскі ці да калектывізацыі або значна раней. Вось толькі некалькі
назваў: Кірэева Дуброва, Шыйчава, Шматава, Янкова і шмат іншых
дуброў, урочышчы Ма*сьлечковэ, Карпцо*вэ, Ка*рпово, Хомінэ*і др.,
Васілішча, Царовэ Ку*п’е, Чурылаў і Панасаў Бераг, Гандэсеў Брадок,
Пучкова Старая (Прыпяць), Цопіна Поле, Мушына Ніва, Сайкаў, Галахаў,
Карпаў і шмат іншыя хутары, Конанаўскае Балота, Хільковэ Боло*тцэ,
Вэрчыкова Грэ*бэлька, Максімаў Грудок, Яркоў Про*церэб, Романава
Клець, Борысово Колено (дугападобнае), Чыпалёўшчына, і горы Баланова,
Сімонава і іншыя.
Ёсць мясціны, што звязаны з гістарычным мінулым: Гарадзішча,
Відуш-Гара, Панскае. Ад радзівілаўскіх уладанняў засталіся толькі
Кролева, Шляхта, Шляхецкія Поле і Мох; а вось ад Шчытоў - больш:
Панскі Сад, Панскі Круг, Лаўкі Панскія, Воленшчына Панская,
Арэльшчына Панская і Людская. Недзе з тых часоў існуюць Дворышча і
Купаўшчына. Зведаў наш край і нашэсце ворагаў: Шведская Магіла,
Мэ*сіна, Татарскія брады (аж 6), Татарка, Гайдамашка, Майдан, “Княжы
Востраў” або Княжыстановішчы. Былі ў гісторыі і надзелы: Паповыя
(сенакосы) і Паповыя Горы, Руская Гара, Перадзел, Польская Пасадка,
Цэрко*ўнішча і інш.
У спісе ўрочышчаў Лунінецкага раёна, па магчымасці сабраных мной,
налічваецца больш за 700 найменняў (і гэта далёка не поўны спіс), з іх
пераважную колькасць назваў маюць аб’екты рэльефнага характару, а
таксама жывёльных і раслінных насельнікаў нашай мясцовасці. Іншы раз
назва дадзена ў “гонар” аднаго аб’екта. Напрыклад: Вярбіна, Старая
Бярэзіна, Горка, Сова*, Сомок… Хочацца паўтарыць, што найменне
давалася немаведама калі, але гэты аб’ект/прадмет у той час, відаць, меў
важную ролю ці быў добрым арыенцірам для мясцовых жыхароў, назва
засвоена грамадой, прайшла праз пэўны адрэзак часу, і памяць людская
зберагла для патомкаў.
З прычыны раўніннасці рэльефу нашы мясціны вымушалі прыкмячаць
нават малапрыкметныя на плоскасці дэталі паверхні, форму, склад зямлі:
Астравы, Урэч’е, Гарбаха, Баханова, Роў, Дзярна, Плоска, Лука, Града,
Жлобін, Каціска, Ніўка, Беражкі, Крывая, Сушэльшчына, Катлы. Прычым
на тэрыторыі раёна ў розных мясцінах бывае існуюць аб’екты з
аднолькавымі або аднакаранёвымі найменнямі: Я*мно, Ям’е*, Ямкі (дзе
дабывалі гліну), Горы*ца, Го*рново, Го*рноўск, Горкі, Горы - Маяковыя,
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Паповыя, Лысая; Пясчаніца, Пясчанікі, Пяскі (3), гэтаксама з каранямі
“выс”, “гал” і т. п. Цікавыя гісторыі ў аб’ектаў Беражкі, Белбераг, Красны
Бераг (ды то - гісторыі).
Але, відаць, нашым продкам лягчэй было арыентавацца на лясныя
абшары, прыкметныя зараснікі ці асобныя дрэвы: Верхлес, Вялікі Лес,
Вялікі Бор, Собалеўскі Лясок, Ябланёвы Лясок, Рэдкія Ляскі, Сухі Барок,
Калінавы Гаёк, Боркі, Ле*снікі; Тоўсты Дуб, Дубо*вэ, Дубіч, Дуброва,
Дуброўка, Дубін Мох, Паддуб’е, маецца 3 намінанты з асновай “бяроз”-а.
У найменнях урочышчаў фігурыруюць аж 14 парод нашых лясоў, а ўсяго
каля сотні назваў.
Нават расліны сталі намінантамі мікратапонімаў. Чарэ*цянка, Чараток,
Жураві*ннэ, Малі*новэ, Хвошчэ*, Хмельнікі, Вэрэсо*к, Цьваткі*,
Дрыстуха, Сіценка, Ягадшчына і іншыя.
Натуральна, што вялікі ўклад у скарбонку імён унеслі звяры, птушкі і
іншыя істоты. Ёсць простыя, незагадкавыя назвы: Дзятлы, Казёл, Чапелька,
Конік, Сомо*к, Жабкі, і т. п.; больш складаныя: Ка*ніца, Зьвярынец,
П’явішча, Кротынь, Борсу*цкэ, Рыбуня, Русаковец, Муравінец і т. п.; і
цікавыя - Сові*н Вуг*ол, Баранова Струга, Воўчы Луг, Сокалаў Рог, Воўчы
Рог, Котоў Олё*с, Воўчы Бродо*к, Жураўлёвэ Болото, Чарапашкі. У гэтым
аддзеле ўпамінаецца каля 30 прадстаўнікоў жывёльнага свету.
Па-простаму сфармаваліся намінанты, што абазначаюць месца
размяшчэння тэрыторыі за якім-небудзь аб’ектам: за мостам, рэчкай, лесам
і г. д. У адзін рад з імі можна аднесці назвы па месцараспалажэнні
ўрочышчаў: Зазе*р’е, Замо*ш’е, Заградо*ч’е, За Чадачкай, Заморо*чнэ;
Далёкая Струга, Серадзібор’е, Пуцішча, Ніз, Селца, Нівішча, Ніўка, Вялікае
Поле…
Ёсць назвы, створаныя па “характару”: Рэвуха*, Гневанне, Гнойніца,
Прорва, Пля*ш’е, а таксама па форме: Чобат, Хобат, Рог, Крывіца, Крывяч,
Рожо*н, Роздзерце*, Росошка.
А вось па вытворчаму прынцыпу, там, дзе праяўлялася дзейнасць
чалавека, мікратапонімаў шмат. Гэта і элемент працы, і месца працы, і яе
прадукт.
Сярод найменняў выяўляюцца і даўнія, словы-архаізмы:
Перавозніца, Секіра, Накот, Посеч, Гаць(4). Бэрвы, Мосьцішча*, Ляды, Вал,
Се*лішча, Курэнь, Загатка, а то і бытавыя - Вугаль, Гліна, Сані і іншыя.
Не ўсе назвы ўдаецца разгадаць. Сярод іх прасочваюцца і балцкія, і
стараславянскія карані. Словы патрабуюць асобай расшыфроўкі, і іншы
раз, каб знайсці адказ, трэба пабыць у тым урочышчы, агледзець рэльефную
карціну або ведаць мінулае гэтага месца ці знаць мову мінулага. Вось па-за
Любанню знаходзіцца ўрочышча Ланцава Ніўка. Гэта спрадвечны ўчастак
поля. “Поле” і “ніва” - сінонімы, а гэты ўчастак невялікі, значыць - “ніўка”.
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А “ланец”(стараслав.) азначае - роўнае месца, роднасныя яму - “лан”,
“лана”(так у народзе і раку Лань называюць), ды і стараславянскае “ланіта”
- “шчака”мае падабенства.
Каля Любанскага Гневання вузкай паласой паўз балота распалагаецца
ўрочышча Цвікі Рог. “Рог”, бо калісьці клінам утыкаўся ў лясісты абшар, а
“Цвікі” - тонкі/вузкі, як цвік, гэтак і Хобат над Ланню цягнецца паласой.
Або, за Кажан-Гарадком - мясціна Крыж. Там сапраўды на раздарожжы (па
старой модзе) стаяў крыж, крыжа няма, а назва засталася.
Казалася б, як растлумачыць загадкавае Люзэрф каля Навасёлак? А
краязнавец І.А.Панасюк даследаваў, што ў польскія часы там знаходзілася
лаўка яўрэя. Відаць, па прозвішчы гандляра і замацавалася назва. А хто
расшыфруе наступныя найменні ўрочышчаў (24 з вялікага спісу): Подзера,
Гложово, Помушля, Трына, Котова Дужка, Гроць, Ошчэняга, Панаркі,
Прыслон, Рэкунь, Люк, Ворле, Выро, Бабы*, Баба*, О*ўдзіцок, Ча*ча,
Крупа, Некрын, Рачэ*, Лучыца, Загроба, Матлачы?
Разгадаць “тайну” наймення ўрочышча - гэта паўсправы, а вось як
зберагчы аб’ект і яго назву, іншая справа. Бо адносіны да зямлі нашых
сучаснікаў хвалююць і непакояць. Па-першае, у мінулыя часы, да
калектывізацыі і меліярацыі, калі землі належалі ўласнікам, кожны лапік
быў у цане, цанілася і імя таго лапіка. Разам з абагульненнем зямлі пры
калгасах пачалі згладжвацца і мікратапанімічныя каштоўнасці. Але
разбуральную сілу наогул усёй сістэме тапанімікі нанесла меліярацыя:
перакроілася водная сістэма, утварылася сетка каналаў і канаў, на
асушаных аб’ектах і польдэрах з’явіліся “клеткі”, на якіх сцерліся назвы
ўрочышчаў. Ад Лані да Смердзі і ад Цны да Бобрыка згублена больш за 300
найменняў. Падобная сістэма і ў Грычыне. Больш гучаць выразы “польдэр”,
“дамба”, “плантацыя”, “клетка”.
Згублена шмат назваў і пры будоўлі прамысловых і гаспадарчых
аб’ектаў. Хто, напрыклад, з жыхароў Сітніцы ведае, што тэрыторыя РУПП
“Граніт”і порта “праглынула” іх урочышчы Прэсінец, Чэрэпаха,
Корыцішчэ, Подлесье, Крыва Ніва, Бозок, Целюстка, Заплесье, Горовата,
Конюхоў Лес і Зады? Ніхто. Ужо ёсць адзіны магутны “Граніт”. Гэтак і
польдэры. На жаль, нават пра назвы тых урочышчаў, што не закрануты
тэхнічным прагрэсам, мы цяпер не рупімся.
Ад Цны да Случы
Гідронімы
Гідронімы - гэта назвы розных водных аб’ектаў: азёр, рэк, балот,
каналаў і г.д.; тэрмін паходзіць ад грэчаскіх асноў “гідра” - “вада” і “анома”
- “назва”. Большасць з іх з’явілася ў старажытнасці ў працэсе засялення
плямён на дадзенай тэрыторыі. З даследаванняў вучоных вынікае, што
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засяленне ішло па далінах рэк. І гэта зразумела, бо рэкі былі і шляхамі
зносін, і гандлёвымі шляхамі; рэкі з’яўляліся жытніцамі: тут вадзіліся рыба
і звяры, ваду выкарыстоўвалі для піцця і для мыцця.
Зазначым, што першае, што з’яўлялася на месцы пасялення людзей, гэта найменне ракі, потым - назва сялення, а пазней ужо - назвы балот,
лясоў і г.д. На працягу некалькіх соцень, а то і тысяч гадоў многія
гідронімы прайшлі праз працэс скажэнняў, змен ці перайменаванняў.
Большасць назваў славянскія, а таму зразумелыя, але маюцца і загадкавыя
найменні, а гэта значыць, што яны або скажоныя, або прыйшлі да нас з
далёкай даўнасці, калі тут жылі плямёны неславянскага паходжання.
У гэтай працы ўзяты для вывучэння гідронімаў рэкі ўсходняй часткі
Лунінеччыны: ад Цны да Случы. Асноўныя звесткі запісаны ў пачатку 60-х
гадоў мінулага стагоддзя ад людзей тады ўжо вельмі сталага ўзросту,
дадатковыя пошукі праведзены ў апошнія два гады. Некаторыя звесткі
ўзяты з даследаванняў вучоных, гідролагаў, гісторыкаў і краязнаўцаў
нашага краю ў розныя гады. Дапаможным матэрыялам да артыкулаў
“Тапаніміка Усходняй Лунінеччыны” з’яўляюцца карты, змешчаныя ў кнізе
“Памяць. Лунінецкі раён” на старонках 30, 36,42, 44, 55.
Чытаючы даследаванні, прыходжу да высновы, што ўсе рэкі нашых
мясцін бяруць пачатак ад ледавіка.
Ледавік
У далёкай мінуўшчыне, шмат тысяч гадоў назад, быў такі час, калі ва
ўсёй паўночнай Еўропе стала вельмі холадна. Адначасова тысячы гадоў
ішлі даж-джы і снягі. І ў паўночных раёнах (сучасныя Фінляндыя, Швецыя,
Нарвегія, Кольскі паўвостраў) нарасталі масы лёду, утварыліся
кіламетровыя лядовыя горы і пад напорам дажджоў націскалі на ранейшыя,
утварыўся велічайшы опаўзень. Ён крануўся ўніз па зямлі, адрываючы ад
скалаў вялікае і малое каменне, якое, мяшаючыся з лёдам, пераціралася на
пясок. Змешанае каменне, пясок, гліну называюць марэнаю.
Шмат вякоў поўз ледавік уніз на поўдзень, дапоўз да Беларусі і ўсю яе
накрыў. Пад яго трапілі тэрыторыі сучасных Германіі, Польшчы, Украіны і
інш. Доўга была наша зямля пад ледавіком.
Калі вясной растае снег, то бываюць паводкі нават з невялікага пласту.
А трэба ўявіць, колькі было вады з кіламетровай тоўшчы лёду. Зразумела,
што выйшла бязмерна шмат вады, і вада тая рынулася ў моры і акіяны. Па
ўсёй Беларусі пацяклі магутныя ледавіковыя рэкі, якія папрарывалі сабе
шырачэзныя, глыбокія даліны, добра бачныя і да нашага часу.
На поўдзень ад Беларусі, ва Украіне, размешчаны Валынскае ўзвышша і
горы Карпаты. Яны не пусцілі сток вады на поўдзень, і яна стала перад імі,
творачы велізарнае возера ці нават мора, якое гісторыкі называюць
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Герадотавым. Яно заняло амаль усю паўднёвую Беларусь (па Аркадзю
Смолічу).
Мора Герадота
Тысячы гадоў пасля ледавіка тэрыторыя сучаснага Палесся была
суцэльным водным царствам. Яго стрыжнем стала рака Прыпяць, якая
бурным патокам улівала свае воды ў Днепр - яшчэ больш магутную раку,
утвораную тым жа ледавіком. У выніку такога працэсу воды мялелі,
з’явіліся выспы, астравы, узгоркі, якія паступова пашыраліся, пакрываліся
травамі, кустамі, дрэвамі, дзе з’явілася шмат птушак і звяроў і куды пазней
пасяліліся людзі. Паміж узвышшамі ў далінах утварылася мноства азёр і
балот, і з кожнага з іх выцякалі рэкі і рэчачкі.
І кожнай вясной Прыпяць, напоеная мноствам тых рэк, рачулак і
балотных ручаёў, разлівалася на шмат кіламетраў і здавалася велізарным
возерам.
Амаль 2500 гадоў назад у нашых мясцінах пабываў грэчаскі вучоны
Герадот. Невядома, ці то ён убачыў тут веснавы разліў, ці сапраўды яшчэ ў
даліне Прыпяці было так шмат вады, што гэты прастор падаўся морам, якое
з тых часоў вучоныя называюць Герадотавым.
З найдаўнейшых часоў упамінаецца і балота Грычын, якое назвалі
залівам мора Герадота. Усе, хто калісьці пабываў тут, адзначалі, што
Грычын - балота бязлюднае, бясконцае і непраходнае, і што ў ім шмат
таямніц, загадак і неспадзяванак. Аўтар кнігі “Живописная Россия” Адам
Кіркор, які пабываў тут у канцы XIX стагоддзя, дзіваваўся багнамі: “Иногда
в жаркое время, хотя и с большим трудом, можно пробираться по ним,
можно вскарабкаться на холм и продержаться на нём несколько минут, но
тонкое сплетение корешков растений, образовавшее холмик, не
выдерживает тяжести, оно прорвётся, и тогда разверзнётся адская пучина,
готовая поглотить неопытного”.
Вядома, у Грычыне было шмат узвышаных месцаў, дзе летам людзі
рыхтавалі сена, а зімой - дровы.
Згубны лёс рэчак
Многія сотні гадоў Грычын з’яўляўся вытокам шматлікіх рэчак, якія
цяклі ў паўднёвым накірунку і ўпадалі ў Прыпяць. Некаторыя з’яўляліся
воднымі шляхамі: адны служылі палешукам як шляхі зносін з блізкімі і
далёкімі пасяленнямі ці водныя гандлёвыя шляхі, другія выкарыстоўваліся
для сплаву лесу ў гаспадарчых і гандлёвых мэтах. Але з другога пункту
гледжання, усе яны былі значнымі перашкодамі пры конным і пешаходным
руху з захаду на ўсход ці наадварот.
Кожная рэчка мела свой “нораў”; хаця большасць з іх былі з ціхай
плынню, затое з прыходам вясны амаль усе станавіліся паўнаводнымі,
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бурнымі, выходзілі з берагоў, паілі лугі і палі балотнай вадой, адкладваючы
на абшарах пладаносны глей.
Большасць рэчак мела грузкае дно, а то і грузкія балоцістыя берагі,
з’яўля-ліся маладаступнымі для жывёлы і для людзей. Рэкі стваралі шмат
клопатаў і непрыемнасцяў, а ўзаемна народ даў ім непрыемныя назвы.
Варта ўслухацца: Марочна, Смердзь, Гнеўка, Гложва, Чадка, Люта,
Пагнойка. І толькі чатыры з больш чым трыццаці, што працякалі ў абшары
між Цной і Случчу, мелі мілагучныя найменні: Пясчаніца, Каніца, Вербка і
Журавінная.
У выніку тэхнічнага прагрэсу большасць дробных рэчак напаткаў
згубны лёс. Першая прычына - гэта пракладка ў пачатку 1880-х гадоў
чыгункі Гомель-Лунінец. Як ужо гаварылася, амаль усе рэчкі ўсходняй
часткі Лунінеччыны цяклі з поўначы на поўдзень, чыгунка ж пралягала з
усходу на захад, і высокі насып палатна перагарадзіў водны паток. Другая
прычына - меліярацыя. Калі кампанія І.І.Жылінскага (1873-98 гады) і
Р.Чэрабасава (1905-12 гады) пры асушэнні балот прытрымлівалася сістэмы
пракладкі канаў па поймах рэчак, то меліяратары ў савецкі час (1958-68
гады) зруйнавалі ўзвышаныя мясціны, ссунуўшы ўсю зямлю ў нізіны,
пракапалі каналы і канавы-стрэлы, тым самым знішчыўшы ўсе малыя рэчкі.
Цяпер ужо мала хто з людзей старэйшага пакалення можа прыпомніць, што
вось тут, у гэтым месцы, цякла тая ці іншая рэчка. Затое на картах з’явіліся
прамыя лініі каналаў і канаў з новымі назвамі: Галоўны, Сітніцкі,
Петрашэўская, Маентковая, Чэрабасаўка…
Зніклыя рэчкі
Малыя рэчкі. Найбольш неглыбокія. Яшчэ 70-80 гадоў назад яны вілялі
між гаёў, лазнякоў і траў, паілі іх жыватворнай вадой. Круглы год ў іх
вадзілася шмат рыбы. Кожнай вясной яны радавалі сваімі разлівамі, а
пазней на берагах сялілася безліч птушак, чый неўгамонны гам зліваўся з
бязладным хорам лягушак.
Цяпер на іх месцы - маўклівыя канавы, прычым, безыменныя, у той час,
калі кожная рачулка калісьці мела сваю назву. Так зніклі Пясчаніца (за
Кажан-Гарадком), Свінарыйка (каля хутара Бабы), Бродніца (каля
Бродніцы), Альса (каля Лахвы), Вербка (каля Любані), Каніца, Пагнойка,
Трынска, Равуха (каля Лахаўкі), Луцкова, Печыца і Хартовіца (за Сітніцкім
Дваром).
Дзве малыя рэчкі, якія ўжо зніклі, далі найменне населеным пунктам,
што ўзніклі над імі. Гэта Бродніца і Сітніца; першая стала канавай, другая
ж, увабраўшы ў сябе рачулку Луцкова, імянуецца Сітніцкім каналам.
Назву любанскаму пасёлку Гневанне дала невялікая рэчка Гнеўка.
Вытокам яе з’яўлялася крыніца, што біла з-пад гары ва ўрочышчы
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Журавіннэ (каля сучаснай в.Перунова). Яе рэчышча пралягала праз вялікае
топкае балота і праз возера (на месцы яго цяпер Гневанскі Мох, пласт
торфу тут дасягае двухметровай глыбіні). Але самы аб’ёмны паток вады
ўліваўся ў Гнеўку з ракі Марочны праз глыбокую прорву Правалле. Далей,
па абрысах высокіх берагоў між урочышчамі Гневанне і Ражон відаць,
рэчка была хуткаплыннай, несла воды ў возера Кукуцёлка. У польскія часы
зніклі з карты назвы невялікай рачулкі Качайка і больш вядомай Журавіннай. Качайка брала пачатак за хутарам Жучкова і, прамандраваўшы
кіламетраў 6-7, улівалася ў Журавінную, якая цякла аж да Любані. Пры
стварэнні рыбгаса “Лахва” ў 1920-х гадах па яе басейне была пракапана
канава Маентковая, падведзеная ва ўрочышча Кукуцелка, на тэрыторыі
якога былі створаны сажалкі рыбгаса. Упраўленне рыбгаса знаходзілася ў
былым панскім маёнтку, таму галоўную ўвадную канаву і назвалі
Маентковай.
У даўнія часы рэчка Валчанка, што брала пачатак у лясах і балотах за
вёскай Вялікія Чучавічы, імкнулася на поўдзень. Убіраючы ў сябе воды
ўсёй заходняй часткі Грычына, улівалася ў Вулькаўскае возера, а з возера
брала выток рачулка Вулька, якая пры злучэнні з маленькай Бродніцай
утварала больш значную раку - Выдранка. У 1960-70-х гадах меліяратары
ператварылі гэтыя рэчышчы ў адзіную водную магістраль, якая, спраўна
пампуючы грычынскія воды, стала прытокам ракі Смердзь.
Яны былі першымі
Цяпер назвы дзвюх рачулак згубіліся ў часе і забыліся.
Першая - Чадка, у народзе больш ласкава празваная Чадачка, відаць,
таму, што была надта вузкай. Затое, казалі старажылы, рачулка мела
імклівую плынь, не перасыхала нават у летнюю гарачыню. А кожнай
вясной станавілася бурнай, няўрымслівай.
Другая - Бабіна, спакайнейшая і менш прыкметная, чым Чадка.
І адна, і другая размяшчаліся ў басейне Лані, бралі пачатак з вярхоўя
ракі Люты і, віляючы ў балотных і лясных масівах, цяклі аж да Прыпяці.
Таму на гэтыя дзве рачулкі была звернута асаблівая ўвага членаў
экспедыцыі І.І.Жылінскага.
У канцы 1870-х гадоў да меліярацыйных работ былі прыцягнуты сотні
сялян з бліжэйшых вёсак. Па даліне Бабінай рэчкі, прытрымліваючыся
рэчышча, пракапалі канаву, якую у народзе празвалі Копань, а рэчышча
Чадкі было значна выпрамлена, набыло выгляд выпрамленай рэчкі, якую
іменавалі Копанка.
Пры пракладцы чыгункі ў 1883-84 гадах па-над гэтымі рачулкамі былі
наладжаны масты. Копань на доўгі час заглохла, і толькі ў 1960-х гадах па
ёй быў пракапаны Манасееўскі канал. У памяць аб Бабінай рэчцы засталіся
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чыгуначны мост і мосцік на дарозе Мокрава-Любань, суадносна - Бабін
мост і Бабін брод.
Лёс жа Копанкі (Чадкі) склаўся па-іншаму: у 1905-06 гадах пад
кіраўніцтвам гідратэхніка Чэрабасава была ўручную пракапана прамая
канава з Грычына да вадаёма Бабур - завадзі Лахаўскага возера, у 1958
годзе - пашырана і вусце каля Намакрава ўвялі ў Прыпяць, а ў 1985 годзе,
пашырыўшы і крыху змяніўшы кірунак вусця, меліяратары ўвялі ў дзеянне
як асноўную водную артэрыю усёй Чэрабасаўскай сістэмы (у тым ліку і
польдэра). Даўжыня Чэрабасаўкі 32 кіламетры.
Рачныя шляхі зносін
З даследаванняў вучоных вядома, што паселішчы на Палессі з’явіліся з
вельмі даўніх часоў. З гадамі іх колькасць павялічвалася. На першы погляд,
палешукі былі адарваныя ад усяго свету, жылі сваімі клопатамі: гадавалі
скаціну, лавілі рыбу, палявалі, мелі борці, займаліся прымітыўным
земляробствам. Але яны ўмела майстравалі лодкі, што былі іх асноўным і
надзейным транспартам. Лодкамі мелі зносіны з суседнімі пасяленнямі.
Будавалі і вялікія судны і сплаўлялі сваё тутэйшае дабро ў абмен на тое,
чаго нельга было здабыць у сваіх мясцінах. Можа, і далёкія падарожнікі па
нашых тагачасных паўнаводных рэках заплывалі сюды або пракладвалі
гандлёвыя шляхі на поўнач. Сведчанне таму - пры меліярацыйных работах,
што вяліся ў 1960-х гадах, на некалькіх аб’ектах у далінах рэк былі
выкапаны астанкі баржаў. Іх знаходзілі ў рэчышчах былых рэк - дзвюх
Марочных і Сіценкі.
Сіценка калісьці была шырокай і глыбокай ракой, што выцякала недзе
аж з-пад Гоцка (цяпер Салігорскага раёна). Зараз - лясная даліна ў масіве
Сінкевіцкага лясніцтва, паросшая чарналессем. Кожнай вясной заліваецца
вадой. У даўнія часы была судаходнай.
У сярэдзіне мінулага стагоддзя ў ходзе гаспадарчых работ была
выяўлена ў зямлі драўляная баржа, часткі якой віднеліся на паверхні,
увітыя карэннямі дрэў. Леснікі старэйшага пакалення і зараз могуць
паказаць месца знаходкі.
Значыць, смела можна сцвярджаць, што баржамі вывозілася драўніна з
тутэйшых лясоў.
З гісторыі рэк
У кожнай ракі, як і ў краін, гарадоў, вёсак, ёсць свая біяграфія. Вядома,
маецца адрозненне: краіны і населеныя пункты могуць мець дату закладкі
(пачатку будаўніцтва) ці абвяшчэння. Даты ж узнікнення рэк невядомыя.
Але геаграфічныя дадзеныя і гістарычныя падзеі, што зафіксаваны ў
друкаваных крыніцах або бытуюць у людской памяці, маюцца. Асабліва,
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калі гэта рэкі вялікія. Самымі значнымі на Лунінеччыне з’яўляюцца Случ,
Лань, Цна - прытокі Прыпяці, самай воднай артэрыі Палесся.
Случ
Даўжыня 197 км. Пачынаецца ў 40 км паўночней Слуцка ў межах
Капыльскай грады. Нехуткаплынная. Вясной у нізкіх месцах поймы
выходзіць з берагоў, а ў самым рэчышчы становіцца бурнай, падмывае
берагі, вывальваючы дубы ў рачную плынь.
Рака набыла вядомасць 18 сакавіка 1921 года. Пасля падпісання
Рыжскага мірнага дагавора яна на 18 гадоў падзяліла Беларусь на дзве
часткі: Заходнюю і Усходнюю. Зараз аддзяляе вобласці Брэсцкую і
Гомельскую. У 1990 годзе быў створаны біялагічны заказнік “Нізоўе
Случы”.
Лань
Даўжыня 147 км. Пачатак бярэ ў Нясвіжскім раёне ў межах Капыльскай
грады. Даліна ракі ў большасці плоская, даўней у часы паводак мела
шырокі разліў. У 1970-х гадах раку каналізавалі, выпрамілі, у зонах
населеных пунктаў абвалавалі.
У даўнія часы па Лані ляжаў водны шлях Радзівілаў у Нясвіж.
На мяжы XV-XVI стагоддзяў крымскія татары рабілі частыя набегі на
землі ВКЛ, рабавалі і бралі палон. 5 жніўня 1506 года князь Міхаіл Глінскі з
6 тысячамі войска паспалітага з Беларусі пад Клецкам на Лані перамог
удвая большае татарскае войска і вызваліў 40 тысяч мясцовых жыхароў,
якіх татары вялі ў няволю.
У час Вялікай Айчыннай вайны ў Грычыне паблізу Лані былі
размешчаны партызанскія атрады. 30 кастрычніка 1942 года партызаны
зрабілі дзёрзкі налёт на Сінкевічы і ўзарвалі чыгуначны мост праз раку
Лань.
У 1985 годзе быў створаны дзяржаўны біялагічны заказнік “Вусце
Лані”, вядомы масавым пражываннем там чапляў.
Рака фігуруе ў літаратурных творах, найшырэй у аповесці А.Шашкова
“Лань - рака лясная”.
Цна
Даўжыня 126 км. Вярхоўе і вусце ракі забалочаныя. Цяпер рака Цна
ціхая, з няхуткай плынню. А ў мінулым, відаць, была, бурнай,
неўтаймавальнай. Гэта пацвярджаюць лукі-старыцы каля вёсак Цна і
Дрэбск, а таксама той факт, што раней на рачным дне знаходзілі шмат
старэчых дубоў, падмытых вадой (М.Ка-лінковіч. “Лунінец”. Мн., 1990.
С.4).
Рака Цна і мястэчка Кажан-Гарадок на працягу ўсёй гісторыі існавання
- адно цэлае. А з Кажан-Гарадком звязана багата гістарычных падзей,
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адлюстраваных у шматлікіх дакументах. Рака несла на сваіх хвалях не
толькі лодкі гандляроў і сялян-працаўнікоў, але ў яе воды глядзеліся і
ворагі: мангола-татары і крымчакі, казакі і маскоўцы, палякі і немцы.
Шведскія магілы і Гайдамашка - таксама таму нямыя сведкі.
Ні ў літаратурных творах, ні ў паданнях рака Цна не значыцца, хіба
толькі апетая вядомымі самадзейнымі кампазітарамі Міколам Вайцяхоўскім
і Андрэем Гурбановічам, ураджэнцамі гэтых месцаў.
Маці рэк палескіх
Рака Прыпяць пачынаецца каля горада Ковеля Валынскай вобласці
Украіны. Даўжыня 761 км, у Лунінецкім раёне каля 70 км, з іх 2/3 часткі
праходзіць па граніцы Лунінецкага і Столінскага раёнаў.
Большую частку года рака паўнаводная, бурная, моцна звілістая і на
паваротах паступова мяняе сваё рэчышча, а таму мае шмат старыц. Даліна
Прыпяці плоская, нізінная, бываюць частыя разлівы пойменных вод, а
нярэдка і летні межань парушаецца дажджавымі паводкамі. У пойме толькі
на тэрыторыі Лунінецкага раёна можна налічыць сотні завадзяў і азёр,
розных па глыбіні і плошчы.
На працягу многіх кіламетраў Прыпяць абвалавана. Між абвалаваннямі
ў пойме ракі на тэрыторыі нашага і суседніх раёнаў размешчаны
гідраэкалагічны заказнік “Сярэдняя Прыпяць”.
Рака суднаходная. Спрадвеку па ёй плылі гандляры і падарожнікі,
дабіраліся і ваяры з мэтай разбою. У гістарычных крыніцах Прыпяць
фігуруе як сведка шматлікіх ваенных перапраў войскаў часоў усіх войнаў
ад існавання Тураўскага княства да 1940-х гадоў.
У песнях і паданнях рака не ўслаўлена, затое ў творах многіх сучасных
паэтаў і празаікаў Прыпяць займае дастойнае месца. Кожны помніць словы
Якуба Коласа: “Спакойна і павольна, як у зачараваным сне, нясе Прыпяць
сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну…” І яна нясе гэтую даніну тысячы
гадоў, недзе з часоў далёкага ледавіка, убіраючы ў сябе воды некалькіх
дзесяткаў рэк. Нездарма яе велічаюць “маці палескіх рэк”.
Самыя старажытныя
Самымі старажытнымі рэчкамі на Лунінеччыне з’яўляліся Марочны.
Малая Марочна брала пачатак на ўсход ад в.Купаўцы, рэчышча яе
ляжала між сучаснымі Дварцом і Бродніцай, Лахвай і Кажан-Гарадком.
Большая (Малая і Большая - назвы ўмоўныя. - С.Н.) Марочна мела
выток недзе далёка на поўнач ад Краснай Волі. Рэчышча пралягала між
сучаснымі вёскамі Перунова і Обруб, урывалася ў сяленне Лахва і
працягвалася на ўсход ад яго. Пазней па гэтай пойме ад урочышча Маяковы
Горы працякала рака Смерць - Смердзь.
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І адна, і другая Марочны былі паўнаводнымі і суднаходнымі. Можа, не
гандлёвымі шляхамі, але транспартнымі дык дакладна. У даўніх
друкаваных крыніцах неаднаразова згадвалася, што на поўнач ад Лахвы
знаходзіліся дрымучыя лясы Лахаўскай пушчы.Трэба меркаваць, што
адтуль вывозіўся лес - баржамі. Сведкі таму - выкапаныя у час
меліярацыйных работ 1960-х гадоў згніўшыя баржы.
Зараз вялікая Марочна ператворана ў канаву, якая носіць аднайменную
назву з былой ракой. А пойма яе ператворана ў палі і сенажаці.
Пра меншую Марочну краязнавец Васіль Туміловіч з Кажан-Гарадка
запісаў цікавую легенду. Урывак з яе: “…Сталосо так, шчо ўтопіласа ў той
Морочной-рэцэ одзіная ў мацеры дочка. Горко заплакала нешчасная маці і
прокляла тую рэку. Рэчышчэ Морочное пэрэсохло, заросло сітніком і
плешнею, покрылосо куп’ем. Не сталі біць з-под земле крыніцы і засыціло
рэку болотным мулом. Брыдкіе жабы населілі тэе болото, і шчэзла
Морочна-рэка” (Васіль Туміловіч. “З фальклорных крыніц Кажан-Гарадка”.
2003). Сапраўды, у пойме былой ракі цяпер лугі, а найбольш балотцы, і
толькі адна крыніца непадалёк ад Лахвенскай нафтабазы не згінула,
пульсуе.
Рака-загадка, рака-вампір
У параўнанні з суседкамі Ланню і Цной Смердзь значна карацейшая. У
энцыклапедыі “Блакітная кніга Беларусі” ёй таксама адводзіцца нязначнае
месца. Указана: даўжыня - 37 км, пачынаецца ад зліцця двух каналаў за 1,5
км на паўднёвы захад ад в.Міжлессе. Зазначым, што раку каналізавалі ў
ходзе павальнай меліярацыі ў пачатку 1960-х гадоў. На самай жа справе
некалі яна была значна даўжэйшай: выток пачынаўся на поўнач ад Вялікіх
Чучавіч з крыніцы ва ўрочышчы Барсукі. Зараз на месцы вярхоўя - нізінка,
зарослая чаротам.
Даліна сучаснай Смердзі невыразная, зліваецца з прылеглай
мясцовасцю, а таму часта ў час веснавых паводак ці ў перыяд зацяжных
дажджоў нізоўе затапляецца вадой. Не раз ад паводак цярпелі многія
жыхары в.Лахва.
Рака некалькі разоў мела розныя назвы. Першапачаткова іменавалася
Лахвай. Адкуль узнікла такая назва, невядома. Відаць, па старажытным
племені. Хто былі тыя людзі, як даўно пасяліліся тут, таксама невядома.
Трэба меркаваць, што недзе ў часы пасляледавіковага пацяплення. Вучоныя
даказваюць, што засяленне Цэнтральнага Палесся адбылося за 5-7 тысяч
гадоў да нашай эры.
Аб тым, што ў нашых мясцінах жылі людзі ў часы каменнага веку,
сведчаць знойдзеныя першабытныя стаянкі чалавека. Да нашага часу
зберагліся курганы ва ўрочышчах Рыбуня і Сава (на поўдзень ад Лахвы),
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Бабы (у бок Кажан-Гарадка) і ў самой Лахве; старажытныя селішчы
выяўлены ва ўрочышчах Селца (Лахаўка) і Рыбуня (Лахва). Яўныя сведкі - і
фрагменты старажытнага посуду, і каменныя прылады (рубілы, малаткі і
інш.), знойдзеныя ва ўрочышчах Сава, Ме-сіна, Паповыя Горы. Хто былі
тыя пасяленцы, якога роду, племені?
Як ужо гаварылася, 2500 гадоў назад нашы мясціны наведаў грэчаскі
гісторык Герадот, які сцвярджаў, што тут жывуць неўры і будзіны. Пра
нейкую там “лахву” пакуль не ўпамінаецца. А вось на даўняй карце
вялікага перасялення славян пад ціскам германцаў з цяперашняй нямецкай
тэрыторыі, што змешчана ў кнізе чэшскага даследчыка Здэнэка Вані
“Гісторыя старажытных славян”, сярод плямён балтаў, што жылі да
пасялення дрыгавічоў, ля контура Прыпяці значыцца і племя Lahija (Лахія).
І, мабыць, будзе памылкова сцвярджаць, што назва “Лахва” паходзіць ад
слова “ляхі”, а рэчка - “Ляхава” (такая версія маецца ў некаторых
даследчыкаў мінулага). Сэнс слова трэба шукаць у каранях старажытнай
балцкай мовы. Пазнейшая назва ракі - Смерць.
З практыкі вядома, што пры заслугах нейкіх дзеячаў або па палітычных
матывах перайменоўваюць назвы вуліц, вёсак і гарадоў, але каб змяніць
найменне гідроніма (ракі, возера), трэба асабліва аб’ектыўная прычына. А
то з прадвечнай назвы “Лахва” раптам узнікла - “Смерць”.
У кнізе “Воспоминаніе о древнем православіи в западной Руси”
(Масква, 1867) гаворыцца: “Татары, покончив с Туровом, двинулись к
Давид-Городку, засевши, стали делать набеги по ближним рекам… Река
Смерть так называется потому, что татары предавали смерти всякого,
кто на ней смел появляться…” І народнае паданне гаворыць падобнае: што
“татары захапілі Давыд-Гарадок, тут стаў станам хан Гаюк. Збіраючы дань,
татары часта наведваліся ў Лахву. Хто не мог здаць даніну, забівалі і кідалі
ў раку. Тады рацэ была нададзена назва Смерць”.
Але вышэй указаныя факты не верныя, а сведчанне таму радзівілаўскія карты, дзе рака імянуецца Лахвай (фрагменты карт за 1613 і
1772 гады маюцца ў кнізе “Памяць. Лунінецкі раён”, с.30 і с.44). А вось на
карце, складзенай на пачатку XIX ст., аформленай расійскімі тапографамі,
імянуецца рака Смерць (“Памяць”, с.55). Значыць, гэта назва з’явілася на
мяжы XVIII-XIX стагоддзяў.
Вядома, можна ўявіць, што тыя людзі, якія давалі такое прыкрае імя
гэтай рацэ, былі ў нейкім шакіруючым настроі, і, каб дамовіцца даць
новую, ды яшчэ такую (!) назву, трэба было калектыўнае рашэнне. А
разгадка таіцца ў паданні.
У даўнія часы рака Лахва штогод забірала ахвяру. Казалі, іншы раз рака
плакала ці стагнала. Калі ў ціхія вечары над вадой нейкая нябачная сіла
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плача дзіцячым галаском, то пільнуюць людзі дзяцей ці не, а абавязкова
ўтопіцца малалетка, ці зімой на лёдзе, ці летам купаючыся, а то і так
штосьці пацягне дзіця ў ваду. Калі галосіць жаночы голас - будзе ахвяра
жанчына, а калі нешта стогне - мужчына ўтопіцца. Бывала 2-3 ахвяры за
год. Людзі забілі трывогу. Сабраліся святары і правялі анафему - праклялі
раку і надалі ёй назву Смерць. І ахвяраванне спынілася, не лічачы
выпадковых тапельцаў.
Аўтар шматлікіх навукова-кразнаўчых прац Яўген Сасуноў у артыкуле
“Реки смерти. Вампиризм в Беларуси”, змешчаным у газеце “Секретные
исследования” (№16, 2001), прыйшоў да высновы, што ў некаторых водных
месцах ёсць моцная энергетыка вампірызму, якая нішчыць людзей. Ён
упамінае рэкі Смерць і Морач і іх міжрэчча (г.зн. Грычын - С.Н.).
“Смысловое сходство, - дадае ён, - абсолютно очевидно, с учётом того, что
корень -mor- в приложении к значению “смерть” является
общераспространённым во всех индоевропейских языках: французском,
испанском, английском… Следовательно, в этом регионе скорей всего
произошло нечто настолько экстраординарное, что заставило людей,
проживавших в окрестностях, использовать столь “трагичные” имена
нарицательные в отношении географических названий”.
У нейкай ступені з аўтарам можна пагадзіцца, калі ўлічыць, што ў
міжрэччы рэк Смерць і Морач бралі выток Гнеўка, Гложва, Чадка, Люта,
ды і сама Смердзь ляжала між дзвюма Марочнымі, у назвах якіх таксама
корань -мор-.
Гэта цяпер у фільмах жахаў ды прыгодніцкай літаратуры ўвасабляюцца
вампіры, што пракусваюць жыўцом прыгожыя шыйкі і наталяюцца адтуль
гарачай крывёю. У даўніх жа народных аповядах нідзе не гаворыцца ні пра
сітуацыйных, ні пра хранічных вампіраў, а вось аб тым, што ў некаторых
водных аб’ектах вадзілася невядомая энергетычная сіла, што ўцягвала
людзей ў ваду і тапіла, і зараз можна зрэдку пачуць.
Як доўга існавала назва ракі Смерць, невядома, але паступова
трансфармавалася і стала называцца Смерддзю.
***
Яшчэ адна адметнасць ёсць у гэтай рэчкі: за апошнія 300 гадоў яна
двойчы мяняла сваё рэчышча. У даўнія часы рака Лахва працякала каля
самых агародаў сяльчан вуліцы Любачынскай, а побач цякла Марочна.
Пазней Лахва (Смердзь) пайшла па рэчышчы Марочнай, робячы вялікі
выгіб на Любань, Лахаўку і далей на паўднёвы захад.
У 1820-30-х гадах, калі м.Лахва належала князю Вітгенштэйну, маёнтак
арэндавала памешчыца Хілпановіч. Дзелавая жанчына, яна арганізавала
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вырубку лесу ў пушчы, што размяшчалася на поўнач ад Лахвы. Сплаўляць
лес па рачной дузе аж праз Лахаўку было нязручна, таму раку пусцілі па
старым рэчышчы, а далей увялі ў Радзівілаўскі канал і прама да Прыпяці.
Пазней, калі была пабудавана чыгунка, неабходнасць сплаву лесу
знікла. Па рацэ стала мала руху. Выкарыстаўшы важнае распалажэнне трох
мастоў (на рэчышчах Марочнай, Смердзі і даўняй Лахвы) па дарозе ад
царквы да цэнтра мястэчка, сям’я яўрэяў Мураўчыкаў пабудавала вадзяны
млын са шлюзамі - рэгулятарамі вады. (Млын існаваў да канца 1950-х
гадоў). Пазней два масты былі зруйнаваны, рэчышчы засыпаны; паміж
завадзямі засталіся астравы,дзе месціцца некалькі дамоў.
Праязджаючаму ў 1969 годзе па гэтай дарозе вядомаму беларускаму
пісьменніку Уладзіміру Караткевічу падалося, што вёска Лахва размешчана
на астравах. І гэты факт ён красамоўна апісаў у нарысе “Зямля пад белымі
крыламі”. Не заўважыў пісьменнік, што толькі ў гэтым месцы, на стыку
трох гістарычных рэчышчаў, рака Смердзь мае разгалінаванне, а ўвесь
астатні свой шлях ад вытоку да вусця цячэ ў адзіным патоку.
Што ў імені тваім, рака?
Ад нашых продкаў нам засталася велізарная колькасць назваў розных
геаграфічных аб’ектаў: населеных пунктаў, рэк і азёраў, палёў і лясоў,
урочышчаў і інш. І не знойдзеш ніводнай народнай назвы, якая б узнікла
неаб-грунтавана. Разглядаючы назвы рэчак, прыйшоў да высновы, што
большасць з іх найменавана па характары воднага аб’екта або па нейкіх
асаблівасцях прыроднага асяроддзя.
Многія даследчыкі, вывучаючы гідронімы на тэрыторыі Палесся,
сцвярджаюць, што ў іх назвах крыюцца балцкія карані. Хочацца зазначыць,
што на тэрыторыі Усходняй Лунінеччыны толькі 5-6 гідронімаў з
неразгаданымі найменнямі, у якіх крыюцца карані мовы даўніх насельнікаў
тутэйшых месц, а ў большасці сваёй усе яны маюць славянскую трактоўку.
Не разгадана тайна назвы ракі Прыпяць. Большасць тлумачэнняў
лінгвістаў зводзіцца да версіі, што ў аснове назвы ляжыць старажытны
корань -пет- (pet), які ў індаеўрапейскай гаворцы азначаў “цеч”, “паток”.
Шмат рачных назваў з такімі каранямі маецца ў басейнах рэк Днепр і Ака
(Расія). Але ў назве “Прыпяць” (палескае Прыпэць) ідзе чляненне на Пры і
пяць, што заводзіць тлумачэнне ў тупік.
Загадкава і назва ракі Цна. У гэтым слове адчуваецца прысутнасць
стараславянскага кораня -тъсън-, што азначае “вузкая”, сцесненая высокімі
берагамі, “цесная”. Маецца і другая версія: “цна” паходзіць ад слова
“цнота”, што значыць “чысціня” або “нявіннасць”.
Случ. У назве ракі выразна чуецца стараславянскае “случа” “злучына”, што азначае “выгіб”, “изгиб”. Варта пабыць на самой рацэ,
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праплысці хаця б ад Моршчынавіч да вусця, убачыш шмат тых самых
выгібаў.
Лань - так афіцыйна ўсюды называюць гэту раку, а на Лунінеччыне
спрадвек яе называюць Лана. Якая назва больш дакладная? Калі дапусціць,
што дамінантай гідроніма з’яўляецца звер лань, то ў нашых мясцінах лані
не водзяцца і наўрад ці вадзіліся. Больш праўдападобна, што назва ракі
паходзіць ад слова “лана”. У славянскіх мовах яно і зараз ва ўжытку: у
адных - поле, ніва, у другіх - прастор, у трэціх - раўніна. Дык мо варта
лічыць, што Лана - рака, якая цячэ па роўным месцы.
Рака Лахва-Смерць-Смердзь. Даследчыкі сцвярджаюць, што сучасная
назва ракі паходзіць ад слоў “смярдзючая” або “рака смердаў”. Але
заўважым, што толькі вярхоўе яе напаўняецца балотнай грычынскай вадой,
а большасць рэчышча праходзіць па роўнай ці нават узвышанай мясціне, ды
і цячэнне не павольнае, так што вада смярдзець тут не можа. Спецыфічны
пах бывае толькі ў застойнай вадзе.
Ды і ракой смердаў нельга было яе назваць, бо, па-першае, рэчышча
праходзіла па месцы, дзе не было ніякіх пасяленняў смердаў (смерды - гэта
залежныя ад феадала людзі); па-другое, у даўнія часы рака была
транспартнай магістраллю, як цяпер чыгунка, і па Смердзі плавалі і
гандляры-яўрэі, і рабочыя-плытагоны, і панства-шляхта, і, вядома, сяляне.
Дык, верагодна, назва Смердзь трансфармавалася са слова “смерць”.
Дарэчы, у гэтых двух словах маецца агульны вельмі старажытны
корань -смр, смер, смор, смур-, які з’яўляўся асновай цэлага комплексу
паняццяў, што бытуюць ва ўсіх усходнеславянскіх мовах і цяпер, і
абазначаюць штосьці непрыемнае, а то і паскуднае. Іх асновы набылі
вытворнасць, некаторыя сталі аддаленымі па паняццях, але сутнасць
збераглася: хмуры - смурны, сумеркі - змрок - мрачны - мрак, смурод смярдзець - смерд, смерч, і урэшце: смерць - слова, роднаснае лацінскаму і
старажытнарускаму “мор”, што азначае масавую гібель жывых істот або
паступовае ўгасанне сіл ці жыцця: марыць - марнець - змарыцца. Можна
было б даказваць, што ў даўнія часы пры прымітыўных жыллі і вопратцы і
мароз быў бедствам, і вялізныя абшары вады - мора - былі бядой.
Прыведзеныя вышэй словы з коранямі -смр- і -мор- нярэдка сустракаюцца ў
назвах рэчак і балот на Палессі. Дарэчы, у мовах балтаў балота звалася
“марока”. Мо адтуль і назвы Марочна і Морач?
Учадзець - так у народзе называюць стан перагрэву чалавека ва ўмовах
гарачыні або атручэнне ўгарным газам. Даследчыкі, што вывучаюць
балоты, іх стан і хімічны склад торфу, прыйшлі да высновы, што ў выніку
біяхімічных працэсаў торф выдзяляе гумінавыя кіслоты, ён жа ўтрымлівае
максімальную колькасць вуглевадароду, і, знаходзячыся ў сезон гарачага
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надвор’я на балоце, чалавек можа апынуцца ў стане абмарочвання. Можа,
таму ў балтаў балоты называліся марокамі? Таму, можа, і рэчку, па пойме
якой цяпер цячэ Чэрабасаўка, народ назваў Чадкай.
Знаёмячыся з назвамі водных аб’ектаў, можна заўважыць, што
некаторыя з іх маюць найменні згодна свайго характару. Такімі з’яўляліся
рэчкі Люта і Гнеўка. Асноўнай воднай артэрыяй ва ўсходняй частцы
Грычына была рака Люта (прыток Лані). Цяпер яна меліяраваная і
спакойная, а, відаць, у даўнасці паказвала свой нораў, была бунтарнай.
Нешта падобнае крыецца і ў назве былой рэчкі Гнеўка. Варта прыгледзецца
да яе поймы, і ўбачыш даволі глыбокую ўпадзіну між узвышаных пясчаных
берагоў ва ўрочышчах Гневанне і Ражон. Такое глыбокае рэчышча магло
быць толькі ў бурнай, гнеўнай ракі.
Ад праславянскага кораня -гн-, ад якога ўтвораны словы гнеў, гнуць,
гнаць, гнёт, гнус і т.п., і асабліва ад слоў гніць - гніль, узніклі назвы шмат
якіх рэк, азёр, балот і на Беларусі, і на Палессі. У іншых мясцінах была і
знікла ўжо рачулка Пагнойка (за Лахаўкай).
Пачуўшы назву Рэвуха, узнікае асацыяцыя з бурным, равучым патокам
вады. Рэчышча Рэвухі, што рабіла віражы, мела віры, цяпер знікла ў часе і
згладжана меліярацыяй, і толькі назва Бродкі ў Лахаўцы засталася
напамінам аб колішняй рэчцы (месца брадоў у былым рэчышчы).
У праславянскіх мовах корань -трн- існаваў у словах са значэннем
“калючы”. Да нашага часу збярогся яшчэ ў балгарскай мове: трън - шып, ва
украінскай: терень - цёрн, терня - калючкі. Ёсць у нашым лексіконе і выраз
“трын-трава”. Зніклая рэчка Трынска, што працякала каля Лахаўкі, таксама
ў назве сваёй мела славянскі корань -трын-, але што ў ёй калючага
прыкмеціў народ, даючы імя, невядома.
І яшчэ ў дзвюх назвах зніклых ужо рачулак захаваліся ярка выражаныя
славянскія асновы: Качайка і Бабіна.
Качайка - гэта не адзіная назва на Палессі. У Ганцавіцкім раёне каля
вёскі Хатынічы раней размяшчалася вялікае балота, якое насіла назву
Качай-балота, або Качайка з аднайменнай рачулкай на ім. Назва таго балота
трактуецца як “роўнае, гладкае”, у народзе гаворыцца: “Хоць бокам каціся”.
Качайка, што цякла каля Барсукова, пралягала па роўнаму балоту, таму і
назва такая.
А вось рэчка Бабіна празвана была, верагодна, за рэчышча, старое,
заглохлае ў куп’і і травах. Калі лічыць, што гідронім Бабіна азначае
“старая”, то ад чаго тады ўтвораны назвы балота Баба каля Лахаўкі і
дрэбскага хутара Бабы, які размешчаны на ўзвышаным месцы? Як бачым,
матэрыял вымушае даследчыкаў мясцовай тапанімікі губляцца ў здагадках
аб паходжанні гэтых тапонімаў.
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Маюцца гідронімы, утвораныя на аснове рэльефных асаблівасцей або
характару грунту рачных берагоў ці дна. Так, на тэрыторыі кажангарадоцкіх сенажацяў знаходзіцца ўрочышча Пясчанікі, цяпер даліна былое рэчышча Пясча-ніцы, знікшай ужо назаўсёды.
Знікла і невялічкая рачулка Бродніца, якая была, відаць, неглыбокай: і
людзі, і жывёла пераходзілі ўброд - адтуль і назва.
Калі назвам тапонімаў даюць “уладальніцкія” імёны, напрыклад:
Сімонава Гара, Хільковэ Болотцэ, Базылёва Ямка - то ў наданні іх рэчкам
такой тэндэнціі няма. І ўсё ж ёсць адна рачулка - Юдаліха ў Кажан-Гарадку,
названая ў знак таго, што ў ёй утапілася яўрэйская дзяўчына, дачка Юды.
Пры гэты выпадак маецца легенда (В.Туміловіч. “З фальклорных крыніц
Кажан-Гарадка”. С.30).
Невялікія рэчкі ці рачулкі найбольш яскрава раскрываюць рэльефны
стан, раслінны і жывёльны свет мясцовасці, праз якую пралягаў калісьці
водны шлях аб’екта. Так, у асяродку вербаў і вольхаў цяклі Вэрбка
(Любань) і Ольса (Лахва). Гаворыць сама за сябе Журавінная, што
працякала каля вёсак Барсукова, Перунова.
Гідронім Валхва (Вольхва), здавалася б, тоіць у імені сваім нешта
незвычайнае: валхвы - так у старажытнасці называліся людзіпрадказальнікі, вестуны ці нават чарадзеі. Калі ўдумацца, дык якой магла
быць чарадзейкай балотна-лясная рэчка ці вада ў ёй чарадзейная, каб людзі
далі ёй такое найменне? Назва, відаць, пайшла ад слова “вольхі”. Рака
цякла некалі сярод вольхаў, ды і зараз у яе басейне расце шмат альховых
дрэў.
Калісьці ў басейне рэчкі Сітніца (цяпер Сітніцкі канал) і яе “сястры”
Сіценкі, што бралі вытокі, як казалі старажылы, “з ланьскіх вод”, да
меліяравання былі моцна забалочаныя мясціны, дзе раслі сітнякі.
У аснову гідронімаў народ укладаў і назвы звяроў, птушак, вядома, не
без прычыны, а яны мелі прамое дачыненне да гэтага аб’екта.
Дзве рэчкі, якія ў часы меліярацыі былі злучаны ў адно рэчышча,
Валчанка (Воўчанка) і Выдранка (Вудранка), у даўнія гады працякалі па
балотнай і лясной глухамані, дзе, сярод мноства звяр’я, вадзіліся і ваўкі, і
выдры.
І адна-адзіная толькі па ўсёй Лунінеччыне рачулка, зніклая ўжо, імя
якой паходзіла ад назвы птушкі - Каніца. З наймення вынікае, што рака
старажытная, бо кнігавак называлі канямі у даўняй глыбіні вякоў.
Помніцца, у сярэдзіне мінулага стагоддзя на берагах Каніцы (на ўсход ад
Лахаўкі) было багата грудкоў, дзе ва-дзілася мноства балотных птушак, а
найбольш - кнігавак (каняў).
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Цякла раней, а цяпер згубілася ў меліярацыйнай канаве на дрэбскіх
угоддзях каля хутара Бабы рэчачка з іранічнай назвай Свінарыйка.
Магчыма, там знаходзіліся папасы, куды мясцовыя жыхары ганілі пасвіць
свіней.
Мала хто ведае, што ў ракі Лань ёсць малодшая “сястра” - Глухая Лана
(Лань). Калісьці гэта быў рукаў Лані, працякаў па лясной глушы (адтуль і
назва), вусце злівалася з ракой Сітніца. На водным шляху Глухой Ланы
знаходзілася невялікае возера Ваган, ператворанае зараз у рыбгасную
сажалку, а былое рэчышча рукава - у канал.
Невядомы намінанты назваў трох маленькіх былых рэчак, што цяклі за
Сітніцкім Дваром: Луцкова, Печыцка і Хартовіца. Адчуваецца, што асновы
славянскія, а сэнсу назваў раскрыць не ўдалося. Рачулкі, уведзеныя ў
водныя магістралі большых каналаў, зніклі і забыліся назаўжды.
Пасляслоўе
Задума напісаць гісторыю рэчак Усходняй Лунінеччыны ўзнікла ў мяне
яшчэ ў юнацтве, у канцы 1950-х гадоў. То быў перыяд некранутых рэк і
балот, перыяд, калі рэчкі і рачулкі і іх басейны затапляліся веснімі водамі, а
потым, калі спадала вада, з’яўлялася вялікая колькасць траў, безліч рознага
птаства і мноства ўсякай рыбы ў рэчышчах, вірах і завадзях. Шматлікасць
старыц і азёраў абумоўлівала існаванне складанага комплексу
прыбярэжнаводнай расліннасці. А на водных гла-дзях ціхіх рэчак
красаваліся жоўтыя гарлачыкі і белыя лілеі, на ўзбярэжжах - асака, мёла,
мурагі, а ў глухіх месцах - чараты, сітнякі ды рагоз. І ўся прастора: Грычын,
Прыпяць і шматлікія рэчкі між імі - уносілі вялікі ўклад у агульнапалескі
ландшафт, які іграў значную ролю ва ўсім прыродным кліматычным
працэсе.
Зараз я зноў вярнуўся да тэмы “Гісторыя рэчак Усходняй
Лунінеччыны”. Прайшло паўвека. Божа! Што зрабілі людзі з прыродай!
Знішчаны рачулкі, замест іх канавы з беднай расліннасцю або зусім з
іржавай вадой. Рыба ў іх - рэдкасць, птушкі над імі -таксама. Скрозь клеткі меліярацыйных сістэм і польдэраў, якія акультураны, але
затраўленыя.
І хоць дзяржавай створаны ландшафтныя заказнікі, але яны толькі ў
вузкай палосцы поймы Прыпяці і вялікай ролі ў зберажэнні прыроды
Палесся не іграюць.
Балоты Лунінеччыны ад народзінаў да скону
Зараджэнне балот
Наш край, як вядома, шмат тысяч гадоў назад падвергся ледавіку, які
пасля сябе пакінуў шнуры невялікіх узгоркаў, узвышшаў - марэнаў, а паміж
імі на большай частцы тэрыторыі - нізіны, скрозь залітыя вадой, якая бурна
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сцякала ў нізкадолы. На голую зямлю паступова высаджваўся раслінны
дэсант - шматлікія і разнастайныя зачаткі, насенне, споры, пылок. Яны
ўсімі сваімі сіламі чапляліся, замацоўваліся каранямі, прысоскамі да зямлі і
ажыўлялі яе.
Паступова спадала вада. І паміж узвышшаў з’явілася мноства азёр і
нізоўяў, адрэзаных ад воднай прасторы. Адразу ж і тут зараджалася жыццё
- на іх дно ляглі першыя заснавальнікі балот: імхі і хвашчы, тонкія валокны
раслінных тканак, бязважкія споры, першыя сціплыя пасляледніковыя
кветкі, трапілі рэдкія залётныя насякомыя. З таго часу пачаўся доўгі,
бясконцы шлях у тысячы і тысячы гадоў - шлях стварэння балотнага
грунту.
Міналі стагоддзі. Прыпяць адпампавала свае воды ў Днепр, стала
абмежаванай берагамі, і толькі ў час разводдзяў паказвае свой круты нораў.
Абмялелі і яе шматлікія прытокі, вызвалілася ад лішняй вады прастора, і ў
поймах тых рэчак і рачулак пачаўся працэс верхавога забалочвання.
Працэс забалочвання
Сухадолы паступова засяляліся травяністай ці лясной расліннасцю, а ў
да-лінах, дзе назапашвалася вада, пачаўся працэс росту балот. На сухадоле
штогод нарастаючая колькасць новага арганічнага рэчыва амаль цалкам за
цёплы перыяд года разбураецца. На балоце ж на працягу соцень і тысяч
гадоў ствараецца зусім новая глеба, якая рэзка адрозніваецца ад зыходнай
пароды (пяску, гліны). У балотнай глебе назапашваецца высокая
канцэнтрацыя арганічных рэчываў.
У нізінных балотах расліны, баючыся захлынуцца, упарта цягнуцца
ўверх, накопліваючы, адкладваючы пад сабой свае ж адмершыя часткі торф. Насельнікі балот уласнымі целамі спрадвек гацілі і гацяць цяпер
пераўвільготненыя паніжэнні акаляючага асяроддзя.
Забалочванню падвергліся і шматлікія азёры, асабліва мелкія або ў якія
ўпадалі рачулкі ці канавы, што неслі глей у вадаём. А ў больш значных азёр
маюцца свае тэндэнцыі. Калі вада ўтрымлівае мала солей, інакш кажучы
прэсная, то расліннасць тут развіваецца слаба. Такія першасныя азёры ў
некалькі змененым стане існуюць і зараз. Азёры з прыкметным утрыманнем
пажыўных для раслін рэчываў (калій, фосфар, кальцый, магній і інш.)
энергічна абжываюцца водарасцямі і берагавой расліннасцю.
На месцы азёр могуць узнікаць багны. Як гэта адбываецца? Спачатку з
наветранага боку з’яўляецца раска, што зялёным бісерам укрывае паверхню
вады. На яе падае і прарастае насенне другіх здольных жыць на плыву
раслін. Ствараецца лёгкае спляценне, якое штогод папаўняецца іншымі
раслінамі; ствараецца плаў. Плаў таўсцее, расшырае межы і праз шмат
гадоў хавае пад сабой усю водную гладзь. Плаў знізу гніе, адкладае гніль на
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дно - і праз сотні ці тысячы гадоў робіцца суцэльнай тарфяной масай.
Возера становіцца балотам. Часта ў такіх плавах бываюць багны, зыбуны ці
вокны, гібельныя для жывёлы ці чалавека, што патрапіць туды.
Тысячагоддзямі папаўняліся глеем і торфам і верхавыя балоты. У
нізіны прасочваліся грунтовыя воды з вышэйшых суседніх мясцін. У
перыяд інтэнсіўных ападкаў і веснавых паводак нізіны заліваліся вадой і
забалочваліся.
Так паступова фарміраваліся балотныя абшары. Такія працэсы
забалочвання земляў упаўне тычацца нашых мясцін, краю лясоў і балот Лунінеччыны.
Людзі сярод балот
З пацяпленнем клімату нашы флора і фаўна папаўняліся новымі і
новымі відамі расліннага і жывёльнага свету. Значна пазней па рэках з
паўднёвых ці заходніх краёў прывандравалі людзі. Іх прывабіла зямля,
багатая лясамі, у якіх вадзілася шмат звяроў і птушак, і рэкі з мноствам
рыбы. Як даўно гэта было? Невядома. Але знойдзеныя на працягу апошніх
гадоў каля Кажан-Гарадка, Лахвы і Лахаўкі каменныя рубілы,
востраканечнікі, сякеры і іншыя прылады працы, а таксама курганы
сведчаць аб пражыванні людзей у гэтых мясцінах у часы неаліту (V-III
тысячагоддзі да нашай эры).
Тысячагадовае змаганне з суровымі ўмовамі, натуральны лад жыцця
загартоўвалі нашых продкаў, спрыялі таму, што яны навучыліся жыць у
суладдзі з прыродай, разгадваць яе тайны, змагацца з яе наступствамі.
Воднымі прасторамі наладжвалі гандлёвыя шляхі, прычым здзяйснялі і
даволі дальнія плаванні, і гэта было магчыма, бо ў нашых мясцінах, на
Прыпяці, меўся водны абсяг, як мора. Пра гэта ў сваёй кнізе “Мельпамена”
2,5 тысячы гадоў таму напісаў грэчаскі вучоны Герадот, які падарожнічаў у
гэтых краях. Герадот сцвярджаў, што тут пражывае старажытнае племя
будзінаў - першабытных насельнікаў поймы Прыпяці, плешчацца
велізарнае мора, у якое ўпадаюць цяперашнія рэкі Гарынь і Случ. Напісаў і
пра заліў, які знаходзіўся на поўначы гэтага мора (як мяркуецца - Грычын).
І калі рэкі спрадвек для палешукоў былі шляхамі зносінаў і гандлю, то
балоты хоць і забяспечвалі сенам і кармілі ягадамі, але з’яўляліся значнай
перашкодай на шляху транспартных сродкаў.
А вось якім убачыў наш край у 30-х гадах XIX стагоддзя польскі
вучоны і падарожнік Юзаф Ігнацы Крашэўскі: “Край лясоў, пяскоў,
балотаў, убогага люду. Масты дрыжачыя і разламаныя, грэблі з ямамі,
брады нязмераныя...” Здавалася б, такое бездарожжа значна ізалюе зносіны
між населенымі пунктамі, але людзі і сярод лясных ды балотных абшараў
знаходзілі месцы для пражывання, карчавалі лес, апрацоўвалі зямельныя
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ўчасткі, будавалі жыллё. І з’яўляліся новыя пасяленні: Вулькі і Волі,
Баравікі, Бараўцы ды Купаўцы, Дубаўка і Міжлессе, Запроссе і Града,
Моршчынавічы і Мікашэвічы. З’яўленне большасці гэтых аддаленых вёсак
прыпала на часы ўваходжання нашых зямель у склад Расійскай імперыі.
Вялікі прарыў у сферы зносін на Лунінеччыне адбыўся у сувязі з
пракладкай чыгунак ў 1880-х гадах. У пачатку ХХ стагоддзя ў працэсе
сталыпінскай сельскагаспадарчай рэформы і парцэляцыі зямель і лясоў на
меліяраваных угоддзях былога маёнтка “Лахва” і Грычынскага балота
з’явіліся хутары (пазней - вёскі): Обруб, Перунова, Барсукова, Жучкова,
Чэрабасава, Манасеева, Рэдзігерава, Флярова і Намакрава.
***
Нягледзячы на тое, што нашы продкі былі абмежаваны балотамі, але іх
светапазнанне не было абмежаваным. Як нідзе, цягам многіх стагоддзяў тут
захоўваліся і з пакалення ў пакаленне перадаваліся шматлікія традыцыі,
прымхі і забабоны, непаўторныя казкі, легенды і паданні і бязмерна багаты
скарб паэтычна-песеннага фальклору. У адной з народных песень маюцца
такія словы:
Якая зямля тут Пясок ды балота,
Такая і доля Басота, галота.
Так, землі сапраўды бедныя, і не мелі сяляне ні скарбаў, ні багаццяў,
але не былі і жабракамі. Гадавалі скаціну, лавілі рыбу, збіралі грыбы і
ягады, палявалі, даставалі з борцяў мёд. Кожны мужчіна плёў лапці, сеяў і
малаціў хлеб, а жанчына прала, ткала, палола, жала і пякла хлеб. Ды акрамя
гэтага, у кожным сяленні былі бондары і будаўнікі, майстры па пляценні і
ткацтве, ганчары і лодачнікі. І ўсё гэта перадавалася з пакалення ў
пакаленне.
Імёны балот
Прайдзі, праедзь па Лунінеччыне - праз кожныя пару кіламетраў, а то і
нераздзельным ланцугом сустрэнуцца балоты ці хоць невялікая забалочаная
нізіна. І ў кожнага, нават нязначнага аб’екта маецца найменне. Бывае, назва
простая, зразумелая, трапна пасуе да ландшафту дадзенай мясціны, а ёсць,
што і блізка няма падабенства і зусім незразумелая.
Маюцца назвы, што з’явіліся даўным-даўно і нясуць прыкметы таго
часу, калі ўзніклі. Да прыкладу узяць балоты Залессе ці Татарка або Лёмно і
Бэрлёнэ. Каля Залесся зараз лесу і блізка няма, а калісьці ж быў; татарскія
набегі канулі ў Лету, а назва сведчыць аб даўняй падзеі. А што азначае
Лёмно і Бэрлёнэ, і калі з’явіліся назвы - загадка.
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На Лунінеччыне больш за 200 балот, ад вялікіх масіваў, такіх, як
Грычын, Хваецкае, да малых, у некалькі гектараў, напрыклад: Лаза,
Корчыкі.
Перш, чым сказаць, як даваліся балотам імёны, па якіх прыкметах іх
“хрысцілі”, зазначым, што старажытныя людзі ўсё сваё жыццё праводзілі на
прыродзе, у тым ліку каля балот, і заўважалі кожную дэталь адрознення
аднаго аб’екта ад другога. Тое, што для сучаснага чалавека ўсяго толькі
“балота”, для старажытнага рознілася: балонне, гала, грузіна, дрыгва, багна,
твань, нетра, дыхля, струга, куп’е. Напрыклад: Пеўнева [Піўнёво] Балота,
Плеса, Царовэ Куп’е, Раманюковы Вокны, Баранова Струга, Оболонне,
Багно, Мшок.
Шмат якія балотныя аб’екты ў раёне маюць назву “мох”. Мох старажытная агульнаславянская назва балота, і такое найменне мясціны
сведчыць аб вельмі даўняй назве аб’екта: Наўдзіцкі Мох, Гневанскі Мох,
Сухі Мох, Вялікі Мох, Дубін Мох і г.д.
Заўвагі:
1. Далей ў назвах балот будуць пераважаць канчаткі -э, -о - важныя
элементы палескай гаворкі.
2. Назвы балот, у якіх пры мясцовадыялектным вымаўленні маецца
значнае разыходжанне з напісаным ў нарматыўнай форме, далей будуць
напісаны ў квадратных дужках - [...].
Да калектывізацыі ўся зямля належала ўласнікам. Вялікія балотныя
абшары былі падзелены на людскія дзялкі ці надзелы, а малыя па плошчы
балоты ў большасці сваёй належалі аднаму гаспадару. Таго гаспадара даўно
ўжо няма ў жывых, а памяць у назве тапоніма захавалася па яго прозвішчу
ці мянушцы: Нікайскае, Карпава, Полхава, [Булычовэ] Балота, Конюхаў
Лес, Гарбаровэ і Захаровэ Куп’е, Раманюковы Вокны, Сцяблецкія,
Курылаўшчына, Евіно, Бабінэ і Бабінэ Балота, Дундашчынэ.
Цікавыя назвы, у якіх адгукаецца гісторыя, нейкая падзея, месца,
звязанае з заваёўнікамі ці чужымі насельнікамі: Шляхецкі Мох, Варшава
(надзел Варшаўскага), Княжыставічы, Ябланёў Лясок (хутар Яблоньскага),
Татарскія Брады, Татарка. Хаця назву Татарка маглі даць балоту па яго
гібламу месцу, дзе гінулі людзі і жывёла.
Мінаў час, адбываліся падзеі, якія пакідалі след ў тапонімах, у тым ліку
ў найменнях балот. Так у час Першай сусветнай вайны з ваеннай мэтай
была пракладзена дарога з Лахвы ў Давыд-Гарадок - насыпана высокая
дамба ўздоўж ракі Смердзь. Гэту дарогу і ўсё балота, што прылягае да
насыпу, назвалі Вал.
У выніку зямельных рэформаў пры Польшчы з’явіліся назвы:
Дварэцкае Балота і Цнянскае, Вічынскія Сенакосы, Аральшчыны Папова і
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Людская, Перадзел; у працэсе лесанарыхтовак і распрацовак участкаў
узніклі Посеч, Обруб, Будчанка, Церабеж, [Росцерэб], Посеч, [Новаціны],
Навіна; на меліяраваных землях у наш час з’явіліся Гектары, Сёмае Поле,
Задамбай. Сімвалам назвы станавіліся і шляхі зносін: Масцечна, Пуцішча,
Чаўнавішча, Зімнік.
Па найменні аб’екта можна даведацца аб знаходжанні карысных
выкапняў на тутэйшых балотах: [Торфіско], Глінішчэ, [Балілішчэ] (залежы
мелу). На тарфяных аб’ектах здараліся пажары, перад якімі тагачасныя
людзі былі бездапаможнымі, і выгаралі ўчасткі, аставіўшы пасля сябе
непрыемны след: Вогнішчэ, [Пожарэ].
Балотам давалі назвы па месцы іх распалажэння: Зазер’е, Падбярэзнікі,
[Пэсчаніца], Далёкая Струга, [Заліпэцок], Падрэчкаю, Калашырокае,
Зазерскэ, Падлессе, [Загацкэ] за гаццю, Падмаліннік, Дальні Хобат і Бліжні,
Заланьскэ, Заморочна, [Заровэц] за ровам, Замоствічы.
Тыя балоты, што размясціліся ў лясным тупіку, у вузкай, абмежаванай
лесам ці ўзгоркамі прасторы, носяць назвы: Прыслон, Зады, [Совін Вугол],
Шпілька, Цвікі Рог, Бліжні Хобат, Далёкая Струга. А ў назвах трох
балотных масіваў прысутнічае іх памер: Шырокае, [Вэлікэ Болото], Доўгае.
Вядома, што балоты ўтвараюцца шляхам зарастання як водных аб’ектаў
- азёр, старых рэчышчаў, рачных завадзяў, ручаёў, крыніц, так і сушы лясоў, лугоў. Усё гэта адбілася і ў імёнах балот. Большасць з іх - аб’екты
ляснога варыянту: Барок, Алёс, Асаўцы, Бярэзіна, Дуб, Вэрбіна, Хваецкае,
Борскае, Ліпкі, Яловае, Дубін Мох, Рэдкія Ляскі, Калінавы Куст, Рабінка,
[Чарэцянка], [Борэцкэ], Сасноў, Старадуб, Любажэрдзе, Ляскі, Корчыкі,
[Котовы Олёс]. Назвы ад лугавых і балотных раслін: [Зелінскэ], Тросцянец,
[Цваткі], Дрыстуха, Журавіннэ, Ракіцянскае.
Ёсць назвы, намінантамі якіх з’яўляюцца зніклыя рэчкі, таксама
прыкметы іх даўняй прысутнасці і нават ўпадзіны: [Морочнэ], Рэвуха,
[Пэчыцкэ], [Рэчнэ], [Брочэ], Бродкі, Бродва, [Ямнэ], Котлы, Халодная
Струга, Карыцішча, Язвінка.
У назвах балот адбіліся і гіблыя месцы: Пагноі, Чаднэ, Ліхі Востраў,
Жлобіно, Паганішча, Глушкаўка, Глушка, Глажово, Брынянец, Гнойніца; і
месцы з ветлымі імёнамі: Любашча, Шчадрыкі, Сіняе Балота, Сваха,
Качайка. Акрамя Свахі балотныя аб’екты маюць яшчэ некалькі “сваякоў”:
Дзедак, Бабіна Балота, Бабка, Машка, Евінэ.
Спрадвечныя насельнікі балот - звяры і птушкі, таму і не дзіўна, што
людзі далі назвы некаторым аб’ектам, відаць, з-за прысутнасці там у
мінулыя часіны тых ці іншых відаў звяроў, птушак і рыб: Барсукі, Самініца,
Лашуха, Звярынец, Чэрэпаха, Жураўлёва Балота, [Воўчэно], Рыбуня,
П’явішнэ, Грыцукі, Собальска, Тхаравішча, Жабкі, Ваўкаўня, Валчанскае,
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Свініца, Чэрэпашкі, Чаплінэ Куп’е. Адзначаны і месцы, звязаныя з
промысламі нашых продкаў: [Лоўкі], Лоўчэ, [Погоне], Чаўнавішча,
Граблішчэ.
У нашым рэльефе рэдка дзе ўбачыш узгоркі сярод балотных абшараў, а
калі такія і маюцца, то надаюць назву гэтаму месту. Напрыклад: Валкі,
Горнава, Курган.
Учытваючыся ў найменні ўсіх вышэй названых балот, адчуваеш, што ў
іх няма ніякіх загадак, усе зразумелыя. А гэта таму, што славянскія.
Славяне жывуць тут шмат стагоддзяў і, вядома, яны ўнеслі асноўны ўклад у
нашу тапаніміку. Хаця ёсць невялікая колькасць і такіх назваў, што па
сэнсу зразумелыя, але матыў надання аб’екту таго наймення невядомы:
Пары, [Оступэц], Громава, [Посхільскэ], Пэрсцы, Сачэвічынава, Юркавічы,
Крукін, [Хоцятово], Саева, Купяцічы, Пляш’е, Чакоў, Храпін, Падкалоддзе.
Маюцца назвы, пакінутыя нам, трэба меркаваць, нейкімі плямёнамі,
што жылі ў даславянскі перыяд, і іх мова адрознівалася ад нашай. Так, Баба,
[Чачовэ - каля ўрочышча Чача], Бэрлёнэ, [Радэбно], Карасцін.
Людзі на балотах
Цяпер, жывучы ў цывілізаваным свеце, у час навуковага прагрэсу і
сучаснага светапогляду, цяжка ўявіць, якія былі адносіны нашых далёкіх
продкаў да аб’ектаў знешняга свету, у тым ліку і да балот. Можна толькі
сцвярджаць, што балоты ў іх жыцці выконвалі дзве процілеглыя функцыі.
Першая: балоты прыцягвалі людзей, бо там вяліся збор ягад, лоўля рыбы, а
з развіццём жывёлагадоўлі - нарыхтоўка сена, а таксама збор лекавых траў і
раслінных нарыхтовак для харчовых мэт. Другая - бездарожжа.
Дрэнная праходнасць па балотах, выпадкі гібелі людзей і жывёл у
багне, дзіўныя з’явы, якія людзі заўважалі ў дрыгвяністых месцах і не маглі
растлумачыць - усё гэта адпужвала, станавілася загадкай і служыла
пажыўным асяродкам для з’яўлення вераванняў у звышнатуральныя сілы.
На гэтай аснове нараджаліся міфы і казкі, высноўваліся паданні. У народзе
засноўваліся абрады і звычаі. Чалавек перад балотамі быў бяссільны. Яны
адбіваліся ў яго жыцці хваробамі - малярыяй, каўтуном, каростай і іншымі.
А таму ў абаронных мэтах прыдумваліся шэпты і замовы. У некаторых
замовах «болі, гарачку, ліхаманку» шаптуны адпраўлялі «ў цёмныя лясы, на
сухія верасы, у шумныя чароты, у топкія балоты».
За шматвяковую гісторыю ў народзе накапілася багата казак і паданняў,
і ў значнай частцы іх фігуруе балота. Балота выступае як змрочная, цёмная
сіла, ад якой можна чакаць бяды. А дзе балота, там і чэрці або нячыстая
сіла, зрэдку - русалкі. Ды і сюжэты твораў фальклору сведчаць: хтосьці
збіўся з дарогі, заблудзіўся, загруз у балоце, завяла ў балота нейкая
патаемная сіла - балоты для людзей былі загадкай. Адносіны нашых
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продкаў да балот і нячыстай сілы адлюстраваныя ў прыказках, прымаўках і
ўстойлівых словазлучэннях: “ідзі ты ў балота!”, “загруз, як чорт у балоце”,
“Бога любі і чорта не гняві” і інш., а вось у народных песнях пра балоты
амаль не ўспамінаецца.
Міналі дні, гады, стагоддзі...
Шмат стагоддзяў кантакты нашых продкаў-палешукоў са знешнім
светам былі абмежаваны балотамі. Знешняя ізаляванасць павялічвала
характэрную для сялянскага грамадства ўнутраную замкнёнасць у межах
месца пасялення. Цывілізацыя, што існавала на Захадзе, даходзіла да
гарадоў, але не дасягала вёсак, і да пачатку ХХ стагоддзя тут захоўваліся
структура вясковага грамадства, своеасаблівыя метады гаспадарання, але з
багатымі традыцыямі і прыгожымі абрадамі.
Стагоддзямі наш край быў пад уладай Радзівілаў, Шчытоў, Кішкаў,
Давойнаў, Друцкіх, якіх вабіла багацце: збожжа, мёд, рыба і мяса дзікіх
звяроў і пушніна. Таму дарогі былі пракладзены і падтрымліваліся ў
належным стане толькі па цэнтру Лунінеччыны да маёнткаў паноў,
магнатаў, аддаленыя ж паселішчы мясціліся ў глушы лясоў і балот.
У ХIХ стагоддзі нашы мясціны прыцягнулі пільную ўвагу рускіх і
польскіх этнографаў, фалькларыстаў, падарожнікаў. З’явілася шмат
друкаваных звестак у кнігах Казіміра Контрыма, Напалеона Орды, Яўхіма
Карскага. Даследаваліся і балоты. Так польскі фалькларыст і этнограф
Рамуальд Зянькевіч, які падарожнічаў па Пінскім Палессі, у кнізе “Аб
урочышчах і звычаях пінскага люду…” (1852 г.) па дарозе з Пінска ў
Кажан-Гарадок наведаў і балотныя аб’екты. У кнізе апісаны стан
тагачасных вёсак і іх жыхароў, запісана некалькі лягенд і паданняў.
Напрыклад, пра балота Сваха - дзве. Адна з іх - калі ў даўнія часы
тамтэйшыя жыхары хава-ліся ў гэтых лясах ад нападкаў варожых, то на
тым балоце адбылося вяселле з абрадамі сватання, і ад гэтага само
ўрочышча атрымала назву Сваха. (Зараз масіў Сваха знаходзіцца на мяжы
Багданаўскага і Бастынскага сельсаветаў. - С.Н.).
У сувязі з пракладкай чыгунак у 1880-х гадах у нашых мясцінах значна
змя-ніліся шляхі зносін “са светам” ды і само жыццё. Ажыўленне адбылося
ў сельскай гаспадарцы, развіваліся промыслы, арганізоўваліся мясцовыя
майстэрні.
У канцы ХIХ стагоддзя распачала працу па меліярацыі палеская
экспедыцыя, узначаленая генералам Жылінскім, потым работы вяліся
іншымі кампаніямі да пачатку Першай сусветнай вайны.
Пракладка грунтовых дарог у пачатку ХХ стагоддзя царскімі ўладамі,
пасля ў 20-30-х гадах польскімі згладзіла існаваўшае вякамі бездарожжа.

112

У час Вялікай Айчыннай вайны лясы і балоты Лунінеччыны адыгралі
вялікую ролю ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі: былі месцамі
дыслакацыі або ў ходзе рэйдаў часовымі прыстанішчамі для партызанаў.
Тут месціліся брыгады імя Кірава, імя Леніна, атрады імя Сталіна і Чуклая.
Ратуючыся ад фашыстаў, у балотна-лясных масівах знаходзілі сховішча і
прытулак і мірныя жыхары з навакольных вёсак. Балоты выратоўвалі
народных мсціўцаў у часы нямецкіх карных аперацый. Важнейшым месцам
дыслакацыі партызанаў з’яўляўся масіў Грычынскага балота, які літаральна
праз дзясятак гадоў стаў вялікай арэнай меліярацыйных работ. Тут узніклі
Валчанская і Чэрабасаўская асушальныя сістэмы. Гэтаксама на месцы
іншых балотных абшараў у другой палове мінулага стагоддзя былі
створаны асушальныя аб’екты і польдэры: Сваха, Ракітнянскі, Хваецкае,
Лахаўка.
Зрух
Людзі вякамі марылі асушыць балоты. Мятліцу ды жорсткую асаку
касілі мужыкі, стоячы ў вадзе ці ў куп’і, пакутуючы ад камароў і слепняў, а
вывозілі толькі па “зімніку” - дарозе, што ўсталёўвалася моцнымі маразамі.
Ды і сена было грубае, няякаснае. Таму арганізоўваліся сяляне, каб
пракапаць канавы і спусціць ваду ў рэчку ці возера, вядома, не для
акультурвання расліннасці, а для лепшых умоў сенакосу.
Архіўныя звесткі сведчаць, што першыя асушальныя работы былі
праведзены ў 40-х гадах ХIХ стагоддзя на балотным массіве Грычын у
маёнтку князя Вітгенштэйна бліз Чучавіч і ў маёнтку “Лахва”. У 1860-70-х
гадах пад кіраўніцтвам упраўляючага маёнтка “Лахва” жыхары
блізляжачых вёсак падкапалі і спрамілі старажытную рэчку Чадка з
Грычына да возера Лахаўскае (каля Намакрава). Рэчка займела назву
Копанка.
У другой палове ХIХ стагоддзя ў Расіі было праведзена шэраг важных
зямельных рэформаў, у выніку якіх сельская гаспадарка набыла належны
стан. Пры рэарганізацыі гэтай галіны ў 1873 годзе былі створаны дзве
спецыяльныя экспедыцыі па асушэнні балот: Паўночная і Заходняя. Другая
- па асушэнні балот Палесся, якую ўзначаліў геадэзіст генерал-лейтэнант
І.І.Жылінскі. План прадугледжваў пракопку каналаў і з мэтай паляпшэння
стану забалочаных зямель, і сплаву казённага лесу, і будаўніцтва чыгункі.
Асушэнне вялося на тых казённых участках, дзе чакаліся значныя выгоды
ператварэння балот у сенажаці. За перыяд 1874-96 гадоў у межах сучаснага
Лунінецкага раёна былі пракапаны каналы і канавы ў распалажэнні
Дзятлавіч - Лунінца, Бастыні, Велуты - Чучавіч, у басейне рэчак Лань,
Копанка, Журавінная, Люта.
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Сяляне бліжэйшых да Грычына вёсак атрымалі надзелы сенакосаў і
ворыўнай зямлі. У 1907-14 гадах на асушаных землях з’явіліся хутары
Барсукова, Флярова, Манасеева, Рэдзігерава, Перунова і Чэрабасава, якія
пазней набылі статус вёсак.
Ваенныя і палітычныя падзеі 1914-45 гадоў прыпынілі ўсякія
меліярацыйныя
работы,
што спрыяла
маруднаму запусценню
сельгасугоддзяў на балотных абшарах.
Неруш
Людзі старэйшага пакалення помняць пейзаж балотных абсягаў
Грычына і каля Прыпяці, што існавалі ў 40-50-х гадах мінулага стагоддзя, а
дакладней, у дамеліярацыйны перыяд, калі ўсе гэтыя прасторы былі
натуральнымі, некранутымі тэхнікай.
Грычынскія абшары вясной былі мокрымі, заросшымі балотнай і
воднай расліннасцю: асакой, лотаццю, майнай ды чаротам. Даўнія, яшчэ
“жылінскія”, канавы адпампоўвалі ваду, і ўлетку вялікія прагалы між
выспаў з ляснымі купамі вольхаў, бяроз і асінніку перетвараліся ў лугі з
балотным разнатраўем: асакой, мёлай, павітухай, аерам, мятліцай. І з усіх
блізляжачых вёсак выходзілі сотні калгасных спачатку касцоў, а ў хуткім
часе грабельнікаў сена. Прасторы пярэсцілі светлай вопраткай і белымі
хусцінамі, поўніліся гоманам, а то і смехам, спевамі. І на ўсім прасторы
з’яўляліся сотні калгасных стагоў. Нізіны ўсё лета былі заліты вадой, у якой
раслі аер, трысцё, чароты. Там вадзілася мноства птушак, а ў канавах рыбы, асабліва ўюноў.
І скрозь па тых нізінах і канавах былі пакладзены кладкі і масткі, па
якіх калгаснікі дабіраліся да месцаў сенанарыхтовак. Але нідзе ўжо не
было, як у даўнія часы, ні багнаў з вокнамі, ні глыбокай грузіны.
Лугі-сенажаці бліз Прыпяці мелі іншыя краявіды. Штовесну ўвесь
прастор поўніўся разлівам ракі. Калі б з вады не віднеліся купы лазнякоў і
вербаў, то ўвесь абшар здаваўся б морам, накшталт Герадотава. Але к лету
вада сыходзіла, і спачатку на грудках, а пазней і ў нізкадолах вырасталі
травы са значна большай колькасцю прадстаўнікоў расліннага свету, чым у
Грычыне. І гэтак жа сама з усіх блізляжачых вёсак на сенакос і ўборку
выходзілі тысячы людзей і з чэрвеня да верасня на надпрыпяцкіх прасторах
ставалі тысячы і тысячы стагоў.
Травы былі дзікія і малапрадуктыўныя для корму жывёлы. Калгасы
буйнелі, павялічвалася пагалоўе жывёлы, але прыродныя сенажаці і паша
не папаўнялі кармавую базу жывёлагадоўлі. Патрабаваўся вялікі пералом у
галіне сельскай гаспадаркі на дзяржаўным узроўні.
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Наступ на балоты
Асушэнне балот на Лунінеччыне фактычна пачалося са стварэння ў
ліпені 1955 года Лунінецкай машынна-меліярацыйнай станцыі - ММС.
Восенню таго ж года распачалося асушэнне балот для Палесскай доследнай
меліярацыйнай станцыі з папярэднім рэгуляваннем ракі Бобрык для
скідвання вод у Прыпяць. У выніку было асушана 800 гектараў першай
чаргі. Пачалося стварэнне базы для вучоных Палесскай станцыі і яе
навукова-вытворчых работ.
У 1957 годзе рашэннем Брэсцкага аблвыканкама ў сярэдняй частцы
Лунінецкага балотнага масіву, а дакладней, у балотах Хольчэ і Беразіна,
быў адведзены ўчастак для Палескай вопытнай балотнай станцыі (так яна
тады называлася) і для калгаса “Авангард” агульнай плошчай 6.750 га. Гэта
быў сапраўдны штурм, не такі, як у часы І.Жылінскага, лапатамі, а
тэхнічны, дзе пад напорам бульдозераў і экскаватараў скараліся і магутныя
дрэвы, і хілыя лозы, і дрыгва, і тарфянікі, што іншы раз мелі пласт да 1,5
метра.
Адначасова пачаўся наступ на Грычынскае балота з боку вёскі Гоцк
(тады Ленінскага раёна), які ўзначаліў тагачасны старшыня калгаса
“Партызанскі край” В.З.Корж. А ў пачатку 1958 года меліяратары распачалі
асушэнне Чэрабасаўскай сістэмы (17,4 тысячы гектараў) для калгасаў
“Новае Палессе” і “Запаветы Ільіча”.
Паўсюдна на перааранай цаліне сеялі жыта, кукурузу і бульбу, стваралі
культурныя сенажаці і пашу, дзякуючы чаму забяспечвалася трывалая
кармавая база для жывёлагадоўлі. Пашырыліся культурнатэхнічныя работы
ў асобных гаспадарках.
Дзякуючы меліярацыі, калгасы за лічаныя гады дасягнулі небывалага
рос-квіту. Напрыклад, у 1967 годзе у калгасе “Новае Палессе” на плошчы,
перавышаючай 1.500 гектараў, атрымалі па 24,6 ц збожжа (у 1960 - 8,3 ц),
па 221 ц бульбы і 219 ц цукровых буракоў. Гаспадарка давяла пагалоўе
буйной рагатай жывёлы да 2.500 галоў, з іх дойных - 1.085 кароў. Фермы
сталі рэнтабельнымі і высокатаварнымі.
Змяніўся воблік вёсак і быт вяскоўцаў.
Пасля ў працэсе меліярацыйных работ з’явіліся аб’ект “Сваха”, сістэма
“Валчанская”, а пазней, у 1970-80-х гадах - польдэрныя сістэмы
“Хваецкае”, “Ракітна”, “Лахаўка”.
Настальгія па балотах
Нам, людзям, уласціва ў жыцці дваякасць: марыць, думаць пра
будучыню, планаваць - быць аптымістамі; і аглядацца назад, ацэньваць
мінулае, падсумоўваць - і настальгічна сумаваць.
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Гэтаксама ацэньваем і вынікі меліярацыі: чаго больш прынесла яна дабра ці шкоды?
Ідучы па высокаму насыпу дамбы аднаго з аб’ектаў меліярацыйнай
сістэмы, бачыў, як на некалькіх клетках польдэра каласіцца жыта, авёс, на
іншых - скрозь, як кінуць вокам - травы, травы… І трэба было б радавацца
будучаму хлебу, сену, але памяць перанесла ў дзяцінства (тут я гадаваўся,
рос), і ўспомнілася неасушанае балота з мноствам птушак, такаваннем
цецерукоў і грыцукоў, і жураўліная музыка на ім, і ціхія віркі ды нізінныя
стругі са шчупакамі, карасямі, з белымі лілеямі і жоўтымі гарлачыкамі, і
калінавыя кусты і квасліны ў лозах, пахнучыя дзікія травы з жывакостам ды
мятай, і шум асін, дубоў ды вербалозаў. Ішоў, услухоўваўся - а навокал
цішыня, бы ўсё вымерла. І ўспомніліся словы амерыканскага эколага
О.Леапольда: “У адзін цудоўны дзень апошні журавель пратрубіць
развітальны кліч і па спіралі паднімецца з вялікага балота ў неба, а потым
усталюецца цішыня, і яна не будзе парушана вавекі”.
Страчанае адклікаецца ў душы болем. Глыбокая раз’яднанасць людзей
грамадства, заснаванага на пагоні за прыбыткам, прыводзіць да страты
адчування цэльнасці чалавека і прыроды, да згубы іх узаемасувязі.
Вядома, спажыванне прыроды - натуральнае і неабходнае становішча
жыцця чалавека. Але ўжо ж надта шмат гэтыя “чалавекі” зрабілі лішняга
вынішчэння.
Як бы ні сцвярджалі прыхільнікі меліярацыі, што асушанае балота,
ператворанае ў сельскагаспадарчае ўгоддзе - цэх вытворчасці прадуктаў
харчавання для людзей і яно корміць нас; і што асушанае балота даступнае
для праезду транспарту і дало магчымасць пракласці дарогі ў любую
мясціну; і што без балот паветра здаравей і зніклі “балотныя” хваробы,
зменшылася колькасць мошак і камароў, бо паветра стала сушэй, але
асушэнне дало і значныя адмоўныя змены.
Усе балотныя абшары, прарэзаныя каналамі і канавамі, аголеныя, без
дрэў і кустоў, згубілі свой воблік. Парушыўся спрадвечны гідралагічны
рэжым вадазбораў малых рэк; ды і самі рачулкі, што былі напоўнены
рознымі відамі расліннага і жывёльнага свету, зніклі ці ператвораны ў
мёртвыя канавы.
Значна панізіўся ўзровень вады, і на вышэйшай мясцовасці ўтвараюцца
засушлівыя ўчасткі, што дзейнічае на ўраджайнасць пасеваў, а таксама
знікаюць шмат якія рэгіянальныя расліны; у вясковых калодзежах прапала
вада.
Пры знікненні балотных і рачных насякомых, жукоў, чарвякоў,
малюскаў і т.п. гінуць ад бяскорміцы балотныя птушкі і дробныя жывёлы толькі ва ўзаемадзеянні з асяроддзем від эвалюцыяніруе, квітнее.
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Асушэнне балот паўздзейнічала і на энергетыку біясферы, а суадносна і
на клімат гэтых мясцін. Ды і ў працэсе эрозіі ў часы пыльных бур замест
былых тарфянікаў утвараюцца пясчаныя ўчасткі.
За апошняе шасцідзесяцігоддзе на Лунінеччыне зніклі не толькі
першасныя краявіды, але і ўнікальныя здабыткі традыцыйнай культуры.
Жыхары нашага краю, уключаныя ў працэс цывілізацыйных пераменаў у
рэгіёне і ў свеце, адышлі ад традыцыйных спосабаў жыцця і працы. Гінуць
старыя абрады, звычаі, а новых, на жаль, не з’явілася. Народныя песні
толькі зрэдку гучаць у музычных калектывах. На мяжы знікнення
некаторыя вёскі. У асяродку сучаснага грамадства пануе бездухоўнасць.
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Блакітныя вочы нашага краю
У межах Лунінеччыны знаходзіцца больш за 70 азёр, не лічачы такіх
водных аб’ектаў, як штучныя вадасховішчы і сажалкі ці малазначныя па
плошчы, хаця і глыбокія, так званыя ў народзе віры і ямы. Яны
разнастайныя па абрысах. Большасць з іх размешчана бліз Прыпяці, дзе
пераважаюць дробныя, даволі аднастайнага выгляду старычныя азёры,
прычым многія паступова знікаюць пад уздзеяннем лазнякоў і густых траў.
Азёры належаць да тых водных аб’ектаў, якія з акружаючымі іх
дрэвамі, кустамі і травастоямі ствараюць своеасаблівую разнастайнасць і
прыгажосць надпрыпяцкага ландшафту. Яны з’яўляюцца не толькі
накапляль-нікамі чыстай прэснай вады, але і рэгулятарамі рачных і
падземных вод, захавальнікамі рыбных запасаў і азёрна-воднай расліннасці.
У некаторых азёрах знаходзіцца шмат каштоўнай арганічнай сыравіны сапрапеляў.
На Лунінеччыне азёрныя катлавіны размешчаны пераважна ўдоўж
Прыпяці. Іх мноства, ад маленькіх да вялікіх. Калі паглядзіш на карту, то
ўбачыш іхнія абрысы - круглыя і доўгія, цэлыя спляценні і ланцугі - і лёгка
заўважыць, што гэта астаткі даўніх рэчышчаў Прыпяці і яе шматлікіх
прытокаў і завадзяў, якія ў выніку змены рэчышчаў сталі старыцамі і на
працягу тысячагоддзяў абрасталі кустамі і травамі, аздобіліся берагамі і
сталі самастойнымі воднымі аб’ектамі - азёрамі, азёрцамі, ямамі. У такія
сістэмы аб’яднаны Яцель, Вязок, Лебедзь, Вялікая і Малая Орлі;
Падасінавік, Сельскае, Хацетава; Капыльнае, Любушын, Доўгае, Карасін,
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Старуха. З сістэмы старыц складзены азёры Празарцэ. Шмат якія
злучаюцца пратокамі.
У час веснавой паводкі ўсе азёры заліваюцца вадой, губляюцца ў
разліве і толькі ў сухі перыяд года становяцца самастойнымі, кожнае з іх
“жыве сваім жыццём”.
Частка азёр згублена ў часы меліярацыі: засыпаны, згладжаны - не
засталося не толькі ніякага знаку, але і назва забыта людзьмі.
***
У паўднёвай зоне Лунінеччыны на адлегласці 5-14 кіламетраў ад
Прыпяці размешчаны тры сажалкі рыбгаса “Лахва”: “Моршчынавічы”,
“Ваган”, “Кукуцелка”. Яны лічацца штучнымі вадаёмамі, але мала хто
ведае, што гэта былыя азёры ледавіковага паходжання - падпрудныя
катлавіны. Усе яны размяшчаюцца на шляху скату даўніх рэчак, выток якіх
у масіве Грычына. Так, возера Луцкое каля Моршчынавіч жывілася водамі
рэчак Луцкова і Хартовіца (цяпер ператвораныя ў Галоўны канал); праз
Ваган працякала Глухая Лана; у Кукуцелку ўпадалі зніклая ўжо Гнеўка і
Журавінная (пазней ператворана ў рыбгасную канаву Маентковая). На
працягу тысячагоддзяў названыя рэчкі сваёй плынню неслі балотны глей у
лона азёр, які змялелі, сталі балотамі. У 1920-30-х гадах іх абвалавалі,
пабудавалі водныя рэгулятары, запусцілі ваду, стварылі рыбныя гаспадаркі.
Усе вадаёмы маюць даволі значную плошчу: “Лахва” - 166 га, “Ваган” - 63
га, “Моршчынавічы” - 150 га.
У сярэдняй паласе Лунінецкага раёна размешчаны тры возеры - самыя
значныя ў нашым краі: Белае, Чорнае і Вулькаўскае. Усе яны карставага
паходжання - вынік ледавіковага працэсу - правалы-паглыбленні, якія
ўзніклі ад растварэння горных парод прыроднымі водамі.
Вулькаўскае возера (плошча 0,19 км2) у даўнейшыя часы, пакуль праз
яго ішоў працэс цыркуляцыі вады (упадала рэчка Валчанка, а выцякала
Выдранка), было чыстым. Хаця з цягам часу і заглейвалася. У 1960-х гадах
меліяратарамі быў зроблены адвод рэк у канал Валчанка-Выдранка,
мінаючы возера, і вадаём падвергся маруднаму забалочванню: пойма
зарастае хмызняком.
Азёры Чорнае і Белае - антыподы не толькі ў назве, але і ў рэльефе
мясцовасці, і ў стане расліннага свету, і ў біялагічным складзе вады.
Чорнае возера (плошча 0,31 км2) знаходзіцца ў моцна забалочанай
катлавіне, цяжкадаступнай для чалавека. Берагі нізкія пад лесам. На дне
вялікія залежы сапрапелі. Групай спецыялістаў быў распрацаваны спосаб
дабычы гэтага аргамінеральнага глею, але з-за цяжкасці доступу да вадаёма
работа пакуль спынена.
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Белае возера (плошча 0,22 км2) знаходзіцца ў лоне пясчаных берагоў,
паросшых хваёвым лесам. Берагі вышынёй да 2 метраў. Дно пясчанае,
светлае, толькі ў берагавой лініі маюцца раслінныя зараснікі, сярод якіх
палушнік азёрны і лабелія Дортмана - рэдкія для Беларусі віды раслін,
занесеныя ў рэспбліканскую Чырвоную кнігу. Лабелія Дортмана - сімвал
нашага раёна, на гербе Лунінеччыны кветка заняла пачэснае месца.
***
У адрозненне ад рэк азёры вызначаюцца запаволеным водаабменам,
з’яўляюцца назапашваючымі сістэмамі. Кожнае возера - утварэнне пэўнай
прыроднай зоны, якая і абумовіла іх уласцівасці і характар. Рэжым вадаёма
звязаны з будовай падводнай часткі катлавіны: мелкаводнай прыбярэжнай
зоны, яе схілу да глыбіні і асноўнай глыбокаводнай часткі, якая мае
індывідуальныя асаблівасці ў будове.
У прыпяцкай зоне маецца некалькі дзясяткаў больш значных па
плошчы азёр і сотні малых азёрцаў-ямак, і, здавалася б, яны знаходзяцца ў
адным рэжыме, бо залежаць ад веснавых і асенніх апаводак, але кожны з
гэтых водных аб’ектаў мае адрозненне ў стане дна, у рэжыме вады і ў
разнавіднасці раслінных і жывёльных насельнікаў. Самы значны ўплыў на
існаванне і згубу возера мае заглейванне і наяўнасць раслін у ім.
Азёры з утрыманнем пажыўных для раслін рэчываў (калій, фосфар,
кальцый, магній і інш.) энергічна абжываюцца водарасцямі і берагавой
расліннасцю, паступова забалочваюцца. А пазбаўленыя воднага сілкавання
вадаёмы і зусім знікаюць, ператвараючыся або ў багну, або ў тарфяны
пласт. Такі лёс напаткаў Наўдзіцкае і Гневанскае азёры, якія цяпер носяць
назвы Наўдзіцкі і Гневанскі Мох. Можна меркаваць, што і вялізны заліў
колішняга мора Герадота - Грычын - з’яўляўся возерам і за больш чым два
тысячагоддзі таксама ператварыўся ў балота.
Калі вада ў возеры ўтрымлівае мала солей, інакш кажучы, прэсная (а
гэта яшчэ з часоў ледавіка), то расліннасць тут развіваецца слаба. У нашым
раёне ў такім рэжыме існуе толькі адно возера - Белае.
***
Возера - асяроддзе жыццядзейнасці разнастайных раслін і жывёл.
Раслінны свет вадаёма залежыць ад яго глыбіні, ад заглеенасці дна, ад
навакольнага берагавога асяродку.
Напрыклад, возера ў лесе, дзе пастаянна ў ваду падаюць адмершыя
часткі дрэў, і возера ў лузе, які абкошваецца, маюць розную колькасць і
якасць біягенных рэчываў. Гэтаксама розныя ўмовы існавання ў азёр з
праточнай вадой і азёр, што існуюць у ізаляваным рэжыме. Там нават
розняцца асноўныя водныя насельнікі - водарасці - і прысутнасцю відаў, і
сваім скопішчам.
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У азёр ёсць і агульныя насельнікі расліннага свету - надводныя. У
балотных вадаёмах акаймоўкай распаложаны асаковыя зараснікі. Ва ўсіх
азёрах у мелкаводдзі выражаны палосы надводных або паўпагружаных
раслін (чарот, трыснёг, сітнік), глыбей - з плаваючымі лісцямі (жоўтыя
гарлачыкі, лілеі) і падводных або пагружаных (эладэя, рдэст, разак). У
некаторых азёрах каля Прыпяці можна ўбачыць вадзяны арэх.
У залежнасці ад воднага рэжыму і расліннага складу існуюць
жывёльныя арганізмы. Кожны вадаём багаты сваімі насельнікамі ад самай
нізкай ступені па ўзроўні арганізацыі водных (галінаставусыя, весланогія
рачкі, калаўроткі і інш.) і насельнікаў дна (малюскі, малашчацінкавыя
чэрві) да рыб, якія кормяцца вышэйуказанымі прадстаўнікамі воднага
царства.
У нашых азёрах водзіцца больш за 20 відаў рыб, якія насяляюць
вадаёмы ў залежнасці ад кормнасці. Але ў кожным возеры можна вылавіць
шчупака, плотку, ліня, акуня, ляшча, карася, ярша. У самай заіленай вадзе
водзяцца ўюны, у самых чыстых вадаёмах - ракі.
Шмат загадак таяць у сабе назвы азёр. Калі найменні рэк і балот нашага
краю даступны для разгадкі, бо ў большасці сваёй адпавядаюць прыкметам
назвы па характару аб’екта, флоры і т.п., то ў найменні азёр мноства тайнаў.
Ёсць назвы, што нават уявіць немагчыма, на якой аснове так
«ахрысцілі» гэты водны аб’ект. З якой нагоды, напрыклад, назвалі: Ратона,
Хацетава, Яцель, Перамен, Озьбіна, Сунье, Сталпецкае, Сліжына, Лічын,
Барэцкае, [Устрыцко], Баба, [Прогорэц], Капыльнае, Поратынь, Некрын,
Мікула, Церэбакоў, Сельцо, Каржаніца, [Турэнец], Пацярэбы, ]Пэржого],
Жобод?
Заўвага: каб зберагчы дакладнасць народных назваў азёр, на пісьме
некаторыя найменні падаюцца ў мясцовадыялектным варыянце, пры
значным адрозненні ад літаратурнай нормы - узяты ў дужкі [-].
Важным матывам для надання імя возеру, відаць, з’яўлялася
ўспрыманне ландшафту: месца, што ўдзейнічала на настрой і стан чалавека,
ці размяшчэнне аб’екта ў глухім або цяжкадаступным месцы: Тучнае,
Чорнае, Закутнае, Кут, Нямецкае, Глушыца, [Воўцельно]. І наадварот, ёсць
прыгожыя азёры, таму і назвы прыемныя: Белае, Свяцкае, Пясчаніца,
Любушын.
Большасць назваў азёр хоць і славянскія, але не супадаюць з тымі
рэаліямі, якія маюць у найменнях зараз гэтыя водныя аб’екты, таму што з
часу надання ім імён змяніліся і флора, і фаўна нашых месц. І толькі як
памяць засталіся тыя даўнія прыкметы: прысутнасць дрэў ці раслін каля
воднага аб’екта - Вязок, Падасінавік, Арабінаўка, Дрыстуха, [Вэтліца],
[Жынскэе] - ад ажыны, [Дубішчэ]; прадстаўнікоў жывёльнага свету - Жабкі,
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[Кунішчэво], Воўчае, Жабацень, Барсукі, Лебедзь, Орлі Малая і Вялікая,
Жабанец, Карасін.
У назвах адлюстравана форма або глыбіня возера, лучнасць з іншымі
вадаёмамі: Лучын, [Колесо], Кругліца, Лучыца, Галя, Залуненне, Карыта,
[Обод], Завір’е, Доўгае, Броднае.
Маецца некалькі азёр з назвай Старуха - гэта былыя рэчышчы Прыпяці
ці іншых рэчак, перагароджаныя пераміламі, паступова стаўшыя
самастойнымі воднымі аб’ектамі. Ёсць у нас і некалькі дзесяткаў малых па
плошчы, але значных па глыбіні азёраў, якіх у народзе называюць Яма або
Вір.
Ёсць азёры са стараславянскімі найменнямі: Оз, Ез, Яз, (Язвіно),
[Прозорэц] - па-беларуску - акно, і ланцуг азёр - Прозорцэ.
Некалькі назваў паказваюць на прыналежнасць да ўгоддзяў нейкага
населенага пункта, на якіх знаходзіцца водны аб’ект: Лахаўскае,
Любанскае, Лунінецкае, [Коробч’е], Вулькаўскае, Сельскае, Папоўшчына.
На працягу апошніх 50 гадоў стан азёр Лунінеччыны значна змяніўся ў
горшы бок. Не абкошваюцца, як некалі, прыпяцкія азёры, таму адзічэлі
берагі: зараслі лозамі, чаротамі. Дзеецца ў іх масавае развіццё водарасцей,
адбываецца хуткае стварэнне азёр, пагаршаецца якасць вады, ствараецца
дэфіцыт кіслароду, таму заморваецца рыба.
Парушыўся водны рэжым Вулькаўскага возера - у выніку адводу
грычынскіх вод ад яго і ў выніку скідвання ў вадаём бытавых адходаў і
сельскагаспадарчых сцёкаў.
Дрэнна адбілася на стане шэрагу азёр меліярацыя. Так, у выніку
пальдзіравання аб’екта “Лахаўка” перасыпана дамбай возера Воўчае, а
разам з тым перапынена цэлая водная сістэма ў азёры Лахаўскае - Некрын Прыпяць і Воўчае - Самініцкая канава - Прыпяць.
У блізляжачых да меліярацыйных сістэм вадаёмах панізіўся ўзровень
вады, што адмоўна ўздейнічае на іх флору і фаўну.
У той жа час на аб’ектах асушальных сістем пабудаваны штучныя
вадаёмы - вадасховішчы. Два: Велута (760,2 га) і Собальскае (269,1 га) значна большыя па плошчы, чым азёры: Белае (22 га), Чорнае (31 га),
Вулькаўскае (19 га). Вадасховішчы служаць добрымі рэгулятарамі
грунтовых вод і вільготнасці прылеглых меліяруемых зямель. Яны
наліўнога тыпу: вада падаецца пры дапамозе помпаў. Паступова іх
узбярэжжы абрастаюць раслінамі, водная гладзь набывае выгляд
натуральнага возера.
Азёры Лунінеччыны - блакітныя вочы нашага краю. Хочацца, каб
кожны імкнуўся захаваць іх чысціню для нашых нашчадкаў.
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Гэтыя пяць артыкулаў Сцяпана Паўлавіча Нефідовіча ўпершыню
ўбачылі свет у альманаху “Лунінецкі сшытак” (адпаведна ў №15-16 за 2016
год, №17-18 за 2018 год, спецвыпуску №4 за 2010 год, спецвыпуску №5 за
2012 год, у №12 за 2012 год), а таксама друкаваліся на старонках
рэгіянальных перыядычных выданняў “Информ-прогулка” і “Газета палунінецкі”. У 2019 годзе яны былі выдадзены пад адной вокладкай ў якасці
дадатка да альманаха "Лунінецкая муза" (укладальнік серыі Вадзім Жылко)
- пад назвай "Краязнаўчыя нарысы".
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Замест прадмовы
З’явілася магчымасць размясціць невялікі матэрыял аб далёкім і блізкім
наваколлі в. Велута. Заўважце, што на вокладцы выданай у пінску , у 2012
годзе брашуры назва напісана Валута. Аб гэтым прачытаеце ў брашуры.
Хачу ад сябе асабіста выказаць шчырую ўдзячнасць ураджэнцам і
жыхарам Велуты за добрую дапамогу ў інфармаванні і ўдакладненнях
матэрыялаў брашуры: маёй былой вучаніцы, ветэрану педагагічнай працы,
настаўніцы роднай мовы і літаратуры Наварыч (Каховіч) Ніне Сідараўне,
Хлуд (Каховіч) Ірыне Пятроўне, настаўніцы гісторыі і кіраўніку
краязнаўчага гуртка, а таксама ўсім членам гэтага гуртка — вучням 7-га
класа, вучаніцы Вялуцкай СШ Хлуд Анжэле за збор матэрыялаў раздзела
“Імёны-мянушкі велуцян”; настаўніцы роднай мовы і літаратуры
Лунінецкай школы №2 Гардзіевіч Святлане Антонаўне; ветэрану
педагагічнай працы Аляшкевіч Валянціне Іванаўне; жыхарам вёскі Велута:
Каховічу Міхаілу Данілавічу, Клімчуку Міхаілу Лаўрэнцьевічу, Юрко
Аляксандру Іванавічу, Каховічам — Любові Фёдараўне і Аляксею
Адамавічу, Каховічам — Веры Архіпаўне і Пятру Адамавічу, Кошаль
Маланні Фёдараўне, Каховіч Соф’і Фамінічне і другім велуцянам.
За тэхнічную дапамогу — Пракапчуку Аляксандру Паўлавічу,
Карпуковічу Сяргею Міхайлавічу. За падрыхтоўку дызайна і друкаванне
вокладкі, а таксама тэкста — Коўка Аляксандру Іванавічу, Сахвону Сяргею
Антонавічу, Чарнавокаму Дзмітрыю Міхайлавічу.
Асаблівую ўдзячнасць выказваю старшыні СВК “Велута” Наварычу
Сяргею Міхайлавічу, а таксама членам праўлення СВК, без дапамогі якіх не
з’явілася б гэтае дапаўненне да кнігі “Велута”, выдадзенай у 2006 годзе.
Матэрыял брашуры “Урочышчы вакол в. ВАЛУТА” будзе карысны не
толькі жыхарам вёскі, вучням Вялуцкай школы і ўсім землякам, але і тым,
хто толькі пачынае падобную працу. Няхай гэта брашура стане добрым
прыкладам збору матэрыялаў аб сваёй малой радзіме настаўнікам і вучням
усіх школ гарадоў Лунінца, Мікашэвіч і Лунінецкага раёна. Добра ведаю:
такая праца праводзіцца амаль ва ўсіх школах раёна, толькі не заўсёды ў
настаўнікаў і кіраўнікоў гурткоў і факультатываў хапае смеласці давесці
гэтую патрэбную работу да канца. Не хапае фінансаў, не заўсёды нашы
паважаныя кіраўнікі прадпрыемстваў і СВК разумеюць неацанімую
важнасць працы настаўнікаў і вучняў у гэтым напрамку. Кожны дзень мы
губляем назаўсёды нешта непаўторна-важнае, а каб для нашчадкаў
засталася спадчына “дзядоў і прадзедаў”, акрамя энтузіязму дзяцей і
настаўнікаў павінна быць матэрыяльная падтрымка. Схаластычныя
размовы аб нацыянальнай ідэі маглі б увасобіцца ў практычную работу па
пошуках таго, што яшчэ не зусім згублена памяццю і можа быць захавана ў
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“мясцовых кнігах Памяці (вёскі, пасёлка, горада)”. Чым гэта не
нацыянальная ідэя? Яна цікавая і зразумелая кожнаму. У ёй
адлюстроўваецца гістарычная сувязь пакаленняў.
Са шчырай павагай да ўсіх:
аўтар-складальнік, настаўнік-ветэран І.А.Панасюк
Даводжу да ведама чытачоў, што на вокладцы назва вёскі ВАЛУТА
надрукавана так, як яе называлі старажылы і называе большасць жыхароў
сталага ўзросту сёння. Ва ўсіх астатніх выпадках вёска і яе жыхары будуць
напісаны ў брашуры: Велута, але Вялуцкая школа; велуцяне — мужчыны і
велуцяне — жыхары ў множным ліку, велуцянкі (у параўнанні са
старадаўнім маўленнем — валуцяне, валуцянкі).
Навуковая экспедыцыя ў Велуце працавала ў ліпені 1965 года, а я
прыехаў у Велуту на працу 25 жніўня 1965 года, трошкі запазніўся, не
пашчасціла сустрэцца
Свае краязнаўчыя пошукі я пачаў 8 гадамі пазней, у 1973 годзе. Не
магу не падзяліцца з чытачамі сваімі меркаваннямі. На старонках 234-235
зборніка “Велута”, які быў надрукаваны ў 2006 годзе, ёсць раздзел
“Урочышчы”. Размаўляючы з жыхарамі Велуты, заўважыў, што акрамя 89
назваў урочышчаў у зборніку, у кнізе В.Л. Вярэніча названы яшчэ 63, мне
невядомых, пагэтаму я вырашыў аб’яднаць іх разам і размясціць ў
інтэрнэтным варыянце.
Ніколі не задумваўся над сэнсам слова “урочышча”. У розных
крыніцах яно даецца па-рознаму, аднак тлумачэнні блізкія адно другому.
Адкрыў даступны ўсім у савецкія часы “Савецкі энцыклапедычны слоўнік”
1985 года на старонцы 1382, чытаю:
“Урочышча: 1. У шырокім паняцці — любая частка мясцовасці, якая
адрозніваецца ад акаляючых (марэнны холм, забалочаная катлавіна,
пясчаны кар’ер, лясны бор і г.д.). 2. Марфалагічная частка геаграфічнага
ландшафта, узаемазвязаная сістэма фацый (ад лацінскага facies — твар,
воблік) з дастаткова аднародным увільгатненнем і глебава-раслінным
покрывам. Тлумачэнне
слова фацыя чытаем на
старонцы 466 у
“Чатырохмоўным слоўніку тэрмінаў па фізічнай геаграфіі” СЭ. Масква,
1980 год.
Багатая на падзеі гісторыя нашага народа, працяглыя яго кантакты
з суседнімі этнасамі абумовілі з’яўленне ўнікальнай сістэмы беларускіх
назваў паселішчаў (урочышчаў).
У залежнасці ад спосабу жыцця і мыслення ў розных народаў
вызначыўся індывідуальны падыход да называння сваіх паселішчаў
(урочышчаў). Зусім свядома ў іх знаходзілі адлюстраванне самыя істотныя
бакі чалавечай дзейнасці. (В.П. Лемцюгова).
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Да XVIII стагоддзя ўся магчымая прастора Беларусі была асвоена
чалавекам. Усталявалася тапаніміка, звязаная са спазнаннем навакольнай
рэчаіснасці, якая выяўляла ландшафтную структуру і дамінуючыя
элементы краявіду, што дазваляла арыентавацца ў прасторы. Вельмі
цікава прасачыць паходжанне айконімаў (урочышчаў), гэта дапаможа
зразумець узаемаадносіны чалавека і асяроддзя, побыт мінулых пакаленняў,
былыя сацыяльныя і прыродныя змяненні. “Краязнаўчая газета” №14 (415),
2012 год, “Наваколле ў тапаніміцы”, Максім Пуранок.
Перад пачаткам размовы хачу даць кароткія тлумачэнні з цудоўнай
кнігі па тапаніміцы.
Тапонім — уласная назва любога геаграфічнага аб’екта на Зямлі.
Айконім — від тапоніма; уласная назва населенага пункта любога тыпу.
Гідронім — від тапоніма; уласная назва любога воднага аб’екта.
Мікратапонім — уласнае імя прыроднага або створанага чалавекам
фізіка-геаграфічнага мікрааб’екта.
Антрапонім — любое ўласнае імя, якое можа мець чалавек (асабовае імя,
імя па бацьку, прозвішча, псеўданім, мянушка).
Этнонім — назва племя, народнасці, нацыі.
Тапанімія (Тапанімікон) — сукупнасць тапонімаў канкрэтнай мовы,
тэрыторыі, рэгіёна, пэўнай гістарычнай эпохі.
Тапааснова — частка тапанімічнай лексемы без якога-небудзь
словаўтваральнага сродка.
Семантыка — значэнне, сэнс уласнай геаграфічнай назвы.
Некалькі слоў, часта сустракаемых у размовах велуцян:
Бор — мае шмат значэнняў. Адносна наваколля Велуты: 1.Высокае месца
ў лесе; сухі лес сярод балота; вялікі векавы хваёвы лес; чысты, добры
хвойнік, часам з прымессю дуба, дзе добра растуць баравікі.
Бэрва — масток у адно бервяно праз балота, можа цягнуцца да 1 км і
нават болей. Ісці патрэбна з дапамогай высокай палкі.
Воступ — старабеларускае — выступы (уступы); месца ловаў у пушчах і
рэках; ачэплены запаведны лес пры паляванні.
Востраў — частка сушы, акружаная вадой; грудок, выспа сярод балота.
Галя — вялікае сенажатнае балота ў лесе; бязлессе; поле; палянка ў лесе і
г.д.
Грань — мяжа, лінія; рыса; узгорыстая дзірваністая броўка і г.д.
Града — ёсць шмат значэнняў. Вузкая паласа ўзаранай зямлі на агародзе;
высокае месца, узгорак; высокае месца ў лесе; вялікі ўчастак лесу;
прадаўгаваты ўзгорак сярод балота.
Грэбля — часова насыпаная дарога з бярвенняў, ламачча, галля; насціл з
бярвенняў; нават насыпаная зямлёй дарога.
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Гіра — назва месца, верагодна паходзіць ад літоўскага слова giria — лес.
Знаходзіцца ва ўрочышчы “Красна(е)”.
Дуброва — дубовы лес, гай; лісцёвы лес; бярэзнік; поле, дзе раслі дубы і
г.д.
Струга — высокае месца, узвышша; мокрае месца, парослае хмызняком;
невялікая рэчка, ручаёк; балоцістая мясціна.
Ні(в)ўка — засеянае поле, невялікая ворная паласа; участак
абгароджанага поля; поле; сенажаць.
Часта ўрочышчы носяць назвы, звязаныя з назвамі дрэў, хмызнякоў,
формаў наваколля мясцовасці, назваў раслін, птушак і г.д.
Мы гэта можам убачыць на прыкладзе назваў урочышчаў, далёкіх і
блізкіх, вакол в. Велута.
Урочышчы і мясціны, далёкія і блізкія вакол в. Велута.
Увага:
а, е,ё, і, и, о, у, э, ы, ю, я — націскныя галосныя.
а, е, ё, і, и, о, у, э, ы, ю, я — націскныя галосныя.
Звярніце увагу на тое, што ў некаторых словах будуць азначаны дзве
націскныя, паколькі жыхары гэтыя словы ўжываюць па-рознаму. У назвах
некаторых урочышчаў вы заўважыце неграматычнае напісанне назвы
некаторых урочышчаў і мясцін, аднак гэта надрукавана наўмысна. Як мне
называлі гэтае ўрочышча, так я і запісаў, напрыклад: “Загать”, перад
мяккім знакам просіцца літара “ц”, аднак жыхары в. Бастынь і хутара
“Баркі” вымаўляюць гэтую назву іменна праз “т”, як я яе і напісаў. І такіх
прыкладаў у назвах ёсць некалькі. Вам сустрэнуцца наступныя злучэнні
літар: а(е), а(і), а(э), а(ы), а(я); о(а), о(ы); е(а); і(о), і((а), і(й); э(е), я(е), я(і);
в(ў); г(х), ж(с); д(т), т(д). У такіх выпадках магчыма двайное вымаўленне
(напісанне) слова. А вось што значаць наступныя скарачэнні: (с.) —
сенакос; (п.) — поле; (л.у.) — лясное ўгоддзе.
У брашуры ёсць чорна-белы фрагмент карты наваколля Велуты. У
Вялуцкай школе ёсць такая ж карта ў павялічаным памеры (50Х50см), з
адзначанымі, больш вядомымі велуцянам, ўрочышчамі. Ёю карыстаюцца 13
вучняў 8 класа, якія займаюцца па праграме “Лунінеччыназнаўства”, а
таксама другія вучні на ўроках геаграфіі і на класных гадзінах, пагэтаму я
палічыў не мэтазгодным размясціць яе копію ў брашуры.
Барэза. Знаходізцца за 200 метраў ад маста, з левага боку, па дарозе на в.
Бастынь. Пасля 20-ых гадоў тут былі тры хутары. Назву ўрочышча
атрымала ад вялікага бярозавага гаю, які рос 90-50 гадоў таму назад. Гэта
даволі высокае месца, што раскінулася недалёка ад дарогі на в. Велута,
Навасёлкі, Чучавічы, Бастынь (дзе можна сесці на цягнік Лунінец —
Баранавічы або Баранавічы — Лунінец). Падчас вясновай паводкі на рацэ
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Цна вада падыходзіла да самых пабудоў. Сёння там няма ніводнай хаты,
раней да 1953 года тут жылі сем’і Каховіча Міхаіла Данілавіча і Зылевіча
Дзям’яна.
Бела(я) вода. (с.) Гэта аб’ект (сажалка, азярцо, копанка, рака, возера) з
чыстай (белай, празрыстай, светлай) вадой. Дно такога вадаёма звычайна
пясчанае або з прымесямі белай гліны. Некалі слова “белы,-ая,-ае”
атаясамлівалася з сімвалічным значэннем — свяшчэнны. Знаходзіцца паміж
Валчанкай і “В-8”. Цяпер там маладая пасадка сасны.
Бо(а)рысова дуброва. Знаходзіцца ў Восаве за ўрочышчам Нарослі.
Назва пайшла ад імя чалавека Барыс, па прозвішчу Насеня. Гэта быў бацька
ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны Аляксея Барысавіча Насені, якога не
стала некалькі гадоў назад.
Браслав(а). (с.) Мае балцкае паходжанне brasta—брод, месца пераходу
пры азёрнай ці рачной пратоцы. Знаходзіцца па дарозе ў Горнава, дзе
пражываў Насеня Барыс
Буякі. Паходзіць ад назвы лясных ягад буйкоў. Па-руску —“голубика”.
Смачныя ягады, іх яшчэ называлі дурніцамі, таму што пасля збору гэтых
ягад часта балела галава, але сапраўдная прычына галаўнога болю стала
вядомай пазней: не ад ягад, а ад расліны-суседа багуна, пах якога дурманіць
галаву. Знаходзілася гэтая мясціна за Паневатой.
Валікі бор. Гэта бор вельмі вялікі ў параўнанні з іншымі, недалёка ад
урочышча “Тоўсты дуб”: калі ісці па дарозе, былой вузкакалейцы, да
Люшчы, то гэта будзе з левага боку, за 2,5-3 км ад в. Велута, на захад.
Вясной гэта месца часта заліваецца вадой.
Валікі город. Прысядзібны надзел зямлі селяніна ў 3 маргі (каля 2 га)
непадалёку ад панскага маёнтка, за які патрэбна было выконваць пэўныя
павіннасці. Такіх жыхароў вёсак і мястэчак у 18-19 стагоддзях называлі
агароднікамі. Жыве тут сям’я Арэхвы Паўла Архіпавіча.
Валікі остро(а)ў. Знаходзіцца на паўночным захадзе ад вёскі Велута,
непадалёку ад урочышча Яз(ь)він. Валікі остроў па сваіх памерах вялікі,
акружаны балотамі.
Васішча. Назва паходзіць ад відазмененага ўласнага імя Васіль ці
Васіліна, значыць: пакосы, поле ці луг чый? — Васі(шчы), хутчэй за ўсё
Васіліны. Знаходзіцца на ўсход ад вёскі. Тут некалькі дзесяцігоддзяў запар
стаяў самы высокі ў наваколлях Велуты маяк. Навакол быў прыгожы
хваёвы лес.
Васьковэ — назва таксама звязана з уласным іменем Васілій — з
грэчаскай мовы “царственны, велічны”. Урочышча на паўночным усходзе
ад вёскі, у км. 2-2,5. Раней тут былі балоты, цяпер асушаныя тарфянікі. У
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гады вайны непадалёку адсюль быў лагер партызанскага атрада, а таксама
партызанская пякарня. Адсюль недалёка і знакамітае балота “Грычын”.
Ве(а)расовата(э). Гэта мясціна ў самой вёсцы. Як ісці па Булічах да
былой вузкакалейкі, то пачынаецца яна ад хаты, якая належыць жонцы
пакойнага Сяргея Маркавіча Хадатчука. Тут жа хаты і прысядзібныя
ўчасткі Хлуда Касьяна, Наварыча Васіля, Насені Аляксея. Гэта і ёсць
в(е)арасавата. Паходжанне, відавочна, ад назвы лясной расліны —
верас(к).
Власовшчына. Назва паходзіць ад уласнага імя В(У)лас. Уяўляе сабой
невялікую палянку, побач з урочышчам Пасчаная.
Восово. Высокія сенакосы, дубровы. Паходжанне назвы ад мноства
асіных гнёздаў на балотных купінах. Назоўнік аса-ў множным ліку мае
форму восы. (у беларускай мове ў пачатку слова перад націскным о
вымаўляецца і пішацца прыстаўное в). Ёсць і другое тлумачэнне гэтай
назвы. Яно больш праўдзівае, пачатковае слова асовы, у сэнсе асінавы.
Хутар Восава быў за 6—7 км. ад цэнтральнай часткі в. Велута, у бок
Малькавіч, у 4—5 км. ад в. Навасёлкі. Гэта Богам забытая і адначасова
вельмі прыгожая мясціна. Жыла там з 20-х гадоў сям’я Драбовіча Сяргея і
Сцепаніды, вельмі граматных на тыя часы сялян, якія ў 1912 г. закончылі
Вялуцкае народнае вучылішча. Жылі яны да 1943 года, пакуль немцы не
заставілі іх выселіцца, падазраючы ў сувязі з партызанамі. Тут хавалася
некалькі сем’яў вялуцкіх яўрэяў. У гэтым прыгожым месцы расло шмат ліп.
І сённяшнія ліпы ў скверы ля помніка былі прывезены адтуль і пасаджаны
ў 1973 годзе. Месца, дзе раслі гэтыя ліпы, паказаў выдатны чалавек, былы
вартаўнік Вялуцкай школы Хадатчук Сяргей Маркавіч. Сёння ля гэтага
месцы раскінулася вялікае вадасховішча “ВЕЛУТА”.
Воступішчэ (Воступ). Урочышча недалёка ад дома Драбовіча Сцяпана
Васільевіча, па мянушцы Багусёвец. У старабеларускай мове слова оступъ
абазначала “запаведнае месца ловаў (палявання) у пушчах і рэках” (1413 —
1498 г.г.)
Вутоўскэ — вутва — дзікая качка. Забалочанае месца, дзе амаль круглы
год вадзіліся вутвы. Знаходзіцца за ўрочышчам “Вутвы”, за 1,5 км ад
вёскі. З даваенных часоў мясцовае насельніцтва часта збірала тут па вясне
качыныя яйкі для выкарыстання ў ежу. Гэтым заняткам займаліся валуцякі
яшчэ і ў 60-80-я гады ХХ стагоддзя. Раней тут жыў Дзедзін Мікалай
Мікалаевіч, былы кінамеханік. У гэтыя ж гады тут была калгасная
піларама.
Голя. З літоўскага: пераўвільготненая сырая мясцовасць, балота;
мясцовасць без лесу, з шырокім даляглядам. Знаходзіцца па дарозе да
Бастыні, праз Ясенскую.
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Гліна. Месца, дзе былі невялікія залежы розных фармантаў глін. Гэта ў
400 метрах ад старой дарогі на Чучавічы. Месца высокае. Ёсць некалькі
выкапаных ямак, якія часта запаўняюцца вадой. Паблізу, у паўночным
напрамку, ёсць чыгунны стоўп — рэпер, на якім выліты лічбы, калі мне не
змяняе памяць, 141,3, пастаўлены, верагодна, у царскія часы ці ў 20-30 гады
ХХ-га ст. пануючымі ўжо ў гэты час палякамі. Гэта тапаграфічны знак, іх
на прылягаючых тэрыторыях было чатыры: другі стаяў недалёка ад маста
праз р. Цна, трэці ў Горнаве, чацвёрты — ўбаку ад Глінішча, — так аб
гэтым гаварылі старажылы вёскі ў 60-я гады ХХ-га ст. Паабапал расце
маліннік, чарнічнік, летам і восенню растуць грыбы. У 1999-2000 гадах рос
адзін з “чырванакніжнікаў” Лунінеччыны —“званочак персікалістны”. Лес
у асноўным хваёвы.
Глінішча. Са слоў старажылаў вёскі, было па дарозе, якая вядзе ў
Горнава. Некаторыя жыхары выкарыстоўвалі гліну ў гаспадарчых мэтах,
выраблялі досыць просты і ў той жа час гігіенічны гліняны посуд. Нездарма
ў вёсцы адна з мянушак была Гаршчаі, ад слова “гаршок”. Мы ведаем, што
самымі вядомымі майстрамі глінянага посуду да нашых дзён з’яўляюцца
жыхары в. Гарадная Столінскага раёна. Іх посуд быў вядомы не толькі на
ўсход ад Беларусі, але нават і ў Еўропе. На іх тэрыторыі багатыя залежы
гліны.
Го(а)ркі. Ад слова горка, пагорак. Знаходзіцца ў 600-700 метрах ад
Катовай душкі на паўночны захад. Да 1980/85 гг. тут былі невысокія
пясчаныя ўзвышшы, з якіх дзеці зімой з’язджалі на лыжах. Пазней была
падведзена вузкая каляя і пясок выбраны на будаўнічы матэрыял. Па гэты
бок рэчкі жыла шматдзетна сям’я Арэхвы Аляксея, насіўшая імямянушку Талантрыкі. У сям’і было 3-е сыноў: Павел, Дзям’ян, Аляксандр і
чатыры дачкі. Павел Аляксеевіч працаваў у пасляваенныя гады настаўнікам
працы, яму амаль кожны велуцянін абавязаны сённяшнімі садамі. Гэта быў
незвычайныны чалавек. Аб ім у зборніку “Велута “ ёсць невялікі ўспамін.
Горноўскія астравы. (Аб назве чытайце ніжэй!) Гэта ў 6-7 км. на
поўнач ад в. Велута. Прыгожая баравая мясцовасць, дзе растуць сосны
(хвоі). Багатая ягадамі, грыбамі, дзікімі жывёламі, а вясной — прыгожымі
ляснымі кветкамі, ёсць нават некаторыя “чырванакніжнікі”. Па расказах
старых паляўнічых, там былі ў 40—60-я гг. нават рысі. З Міхаілам
Архіпавічам Зылевічам назіралі на адным з астравоў такаванне глушцоў у
красавіку 1969 г., куды мы даплылі на яго лодачцы. Вясковыя пчаляры
вешалі тут свае вуллі, або як іх называлі ў далёкія часы, борці. Горнава
валуцяне лічылі адным з самых аддаленых ад вёскі патаемных лясных
куточкаў. Назва пайшла, несумненна, ад слова “га(о)ра”— пагорак;
невысокая пагорыстая мясцовасць. Гара, а ўрочышча — Горнава.
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Горново. Назва паходзіць ад слова гора — пагорак, пагорыстая
мясцовасць. Гэта цэлы лясны масіў, які мяжуе з тэрыторыяй Малькавіцкага
сельсавета Ганцавіцкага раёна, даволі забалочаны.
Града. Цвёрдая паласа ці кавалак зямлі на забалочанай мясцовасці або
нават сярод балота або ўзвышша пасярод раўніны. Знаходзіцца там, дзе да
70-ых гадоў ХХ-га ст. жылі Прымаковічы — Сцяпан і Сцепаніда. Другое
месца з такой назвай знаходзіцца паміж Сухім Барком і Паравесной, а
трэцяе – за Пасчаной.
Грань. 1. Слова абазначае — мяжа, граніца паміж землямі, пакосамі. 2.
Поле, на якім размяжоўваліся ўгоддзі; 3. Грань — урочышча; 4. Грань —
ускраіна лесу. Слова вядома з 16 ст. Аддзяляла ўгоддзі сяла Малькавічы ад
вялуцкіх угоддзяў. Знаходзіцца ў 5-6 км. ад вёскі на поўнач, амаль ля самай
насоснай станцыі сучаснага вадасховішча “Велута”. Там вадзілася шмат
дзікіх жывёл.
Громово. Гэта старадаўняе ўрочышча непадалёку ад вадасховішча
“Велута”. А калі ехаць аўтамабілем да Навасёлак, то яно на палавіне дарогі
да в. Навасёлкі, з левага боку, у паўночна-заходнім напрамку. Адзначана на
даўніх картах, ёсць таксама і на сучаснай карце. Гэта адносна высокае
месца, дзе можна было нават пасвіць статкі кароў. Паходжанні мае два.
Відавочна, належала гаспадару па прозвішчу ці па імені-мянушцы Громаў.
Другое, магчыма, з-за таго, што ў час навальніцы ў гэтым месцы часта
ўдарала маланка, пасля чаго на ўсю гэту мясціну раздаваліся раскаты
грому. На зямлі ёсць мясціны, дзе маланкі безуппынна б’юць у адно і тое ж
месца гадамі, а затым моцна грыміць гром. Вучоныя гавораць, што ў такіх
мясцінах пад зямлёй могуць быць вялікія залежы розных руд. Верагодна, у
гэтым ёсць доля праўды.
Грузкая. (с.) Сенакос у вельмі грузкім месцы (дзе грузнуць глыбока ногі
— уваходзяць у балоцістую глебу). Знаходзіцца ва ўрочышчы Горнава,
бліжэй да в. Ліпск, якая з 25.12.1962 г. і па 30.07.1966 г. адносілася да
Лунінецкага раёна, сёння — да Ганцавіцкага.
У гэтым урочышчы мелі сенакосы многія велуцяне. Адна мясціна, якую з
даўніх часоў касілі Арэхва Васіль Піліпавіч, затым яго сын Павел
Васільевіч, а ў 70-80-ыя гг. ХХ стагоддзя — унукі Васіль і Павел,
называлася “Гімалева заросля”. Цяпер ніхто не косіць там сена. Вясковы
статак каровак паменшыўся ў многа разоў у параўнанні з вышэйназванымі
гадамі. Мясцовасць там таксама змянілася, асабліва пасля ўводу ў дзеянне
вадасховішча “Велута”, якое “паглынула” шмат гаспадарскіх сенакосаў.
Унук Павел, вярнуўшыся аднойчы пад уражаннем з сенакоса, склаў верш.
Было гэта яшчэ ў 1993 г. З яго дазвалення размяшчаю верш.
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Маё месца на балоце,
Што пад назваю “Грузка”.
Была мара ў палёце,
А пакуль у руках каса.
Патапіўшы цела ў поце,
Наразаю тут кругі.
З напасільнае работы,
Вырастацімуць стагі.
Будзе есць кароўка сена,
Усю зіму дзякуючы.
Ну а я, сагнуў калені,
Адпачну ўжо на пячы.
Велута 1993г.
Арэхва Павел
Грычын. Тэрыторыя была самым вялікім балотам у Еўропе на працягу
некалькіх стагоддзяў да 50-60 гадоў ХХ-га ст. Знаходзіцца за Шматовым
Ляском, Тоўсціцой, Кунічовым. Аб ім напісана многа за апошнія 150 гадоў.
Чытаю абзац з перавыдадзенай знакамітай кнігі ” “Живописная Россия”
1882 года, том ХIII, П.П. Семёнов–Тяньшаньский: ”В Пинском уезде
находится знаменитое болото Гричин, величаемое заливом бывшего моря,
о котором мы уже упоминали. Болото Гричин замечательнее других тем,
что оно непрерывное, открытое и непроходимое. Поверхность его
занимает не менее 500 вёрст. Иногда только в весьма жаркое лето оно
доступно для сообщения, но и то, только для опытных старожилов и не
иначе, как по воде”. (Раздел “Белорусское Полесье”, страница 342)
Тапанімічны слоўнік тлумачыць назву Грычын утварэннем ад асновы
грыч — сабака, па-руску пёс. Само слова гэта ўжываецца ў старажытных
пісьмовых крыніцах. Магчыма, нашы далёкія продкі, якія жылі ў раёне
Грычына, называлі гэта гіблае месца “сабачым балотам”.
Грычынскія балоты ўпершыню ўпамінаюцца ў гістарычных
дакументах ХVI стагоддзя. Часопіс “ Мінская старына” за 1913 год
паведамляе пра дакумент з трайчанскага архіва (архіў Слуцкага СвятаТроіцкага манастыра), у якім гаворыцца, што, “…калі татары пад Слуцкі
замак у 1503 годзе прыйшлі, адступалі татары за раку Прыпяць праз
Грычынскія балоты, там жа за ракою князь Сямён Міхайлавіч Алелькавіч,
які на чале войска Вялікага княства Літоўскага сумесна са Станіславам
Кішкам, Юрыем Неміровічам, Альбрэхтам Гольтштальдам і з другімі
панамі нагалоў разграміў татар у раёне Давыд-Гарадка”. ( Леў Леанідавіч
Коласаў)
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Прыводжу невялікую вытрымку з успамінаў адной жанчыны ў
часопісе “Эха Палесся” аб гэтым вялікім балотным масіве ў 30-ыя гады ХХ
стагоддзя. Жанчына працяглы час гасціла ў свайго сына ў п. Мікашэвічы.
“…На той прасторы знаходзілася вялікае балота “Грычын”, якое
займала ў шырыню каля 25 км, пранізанае каналам, у які па вёснах сцякала
са многіх рачулак вада. Асабіста не бачыла тое балота, але Стэфан, які ў
пачатку павінен быў пазнаёміцца з тапаграфіяй мясцовасці, казаў мне, што
прастора балота цягнецца аж да самага гарызонту і падобна як-бы на
зялёную раўніну, без ніводнага кусточка, не бачна і не чуваць птушак,
толькі раі аваднёў, мух і камароў, ад якіх патрэбна было адмахвацца, ідучы
пешшу, праз грэблі, якія месцамі перарывалі тую зялёную раўніну. Толькі
зімой гэтая прастора замярзала і пакрывалася снегам; тады сяляне з рэдкіх
прыбярэжных паселішчаў адпраўляліся з санкамі, запрэжанымі адным
конікам, да павятовага мястэчка Лунінец за неабходнымі пакупкамі або да
доктара, але то была рызыкоўная язда, амаль кожны год здараліся выпадкі,
калі гінулі людзі; адзін селянін праваліўся разам з санямі і канём у
незамерзлыя “пажарышчы” і прапаў бясследна. Мне расказвалі, што
аднойчы праз гэтую снежную пустыню адзін селянін адправіўся пехатою да
Лунінца, аднак па дарозе назад яго застала завея, (ён) заблудзіўся, а мароз
утварыў на паверхні снегу наст. Селянін, аднак, працягваў ісці далей,
урэшце дайшоў да вёскі, пры гэтым патрапаў не толькі лапці, а нават здзёр
цела на нагах да касцей…
Недалёка ад вялікага балота “Грычын”, у разгалінаванні дзікай і разлітай
Лані, у вольхавых багнах знаходзіўся так званы “Заказнік”. Была то
прастора вольхавых лясоў, атачоная (акружаная) рэчышчам Лані, багнамі і
дрыгвою. “Заказнік” меў плошчу 9000 гектараў і ляжаў па-за ўсякімі
дарогамі і нават сцежкамі. Прастора гэтая, па тлумачэнню, была як рэзерват
у стане некранутай забалочанай пушчы. Прынятая назва “Заказнік”была
даведзена да ведама жыхароў вёсак, найбліжэйшая аддаленнасць — 15 км.
Забарона наведвання гэтага рэзервату датычылася нават лясной службы.
Рэзерват той быў праўдзівым Міцкевічаўскім гадавальнікам. Тут вадзіліся
пастаянна, адзіныя на прасторы (чытай Заходняй Беларусі), мядзведзі
нізінныя, памерам да 2 метраў, якія адрозніваюцца ад малых бурых
мядзведзяў карпацкіх. Палешукі ахоўвалі ад іх свае вялікія вуллі,
размяшчаючы іх высока на разгалінаванні вялікіх дубоў або сосен,
будуючы пад імі шырокі квадратны насціл, моцна падпёрты бярвеннямі,
праз якія мядзведзь не мог пранікнуць, царапаючыся ўздоўж ствала.
Палешукі ахоўвалі свае вуллі і забабонамі папярэджвалі, што, калі нехта
пасмее парушыць вуллі і ўкрадзе мёд, таго напаткае няшчасце, хвароба,
каўтун, а некаторых і смерць. Гэтыя забабоны прыйшлі ад часоў
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“паганскіх,” а калі здараўся крадзёж вулляў, то (казалі), што зрабіў гэта “не
тутэйшы” чалавек. Дзіўныя ўражанні мелі тыя лясы, багны і ўрочышчы на
асоб, якія любілі мнагалюддзе і шум горада, рух вуліц, бляск “неонаў” і
пацеху начных забаў. Тая цішыня здавалася ім манатоннай і нуднай, бо не
ўсе яны ўмелі адчуць і зразумець мову цішы, лесу і схаванага ў ёй цікавага
жыцця прыроды. Чаму гэтая частка Палесся была балоцістай?
Яшчэ з царскіх часоў былі спробы асушэння таго мокрага Палесся,
капалі каналы, але яны не асушылі моцна забалочаныя часткі пушчы, часам
дрэнаж пападаў на магутныя пліты граніту, месцамі нават базальту. Так
званая “чарнаморская пліта” становіцца як бы магутным “тазам”, робіць
немагчымым адток вод, якія пераўтвараюць прастору ў балота і ў так
званыя, “бяздонныя бочкі”, пакрытыя “здрадлівым мохам” або нізкімі
хмызнякамі. Геолагі і інжынеры, нават замежныя, даследавалі не раз наша
Палессе, канстатавалі, што можна коштам мільярдаў пралажыць каналы,
якія б “здрэнавалі” рэчкі і ручаі, напраўляючы іх воды прыродным схілам
праз Прыпяць да Дняпра.”
Тэрэза (з) Фудакоўскіх Раствароўска. “Echa Polesija” №1 (2011г.)
Пераклад з польскай мовы Панасюк Л.К.
Сёння пра грычынскае балота, якое раскінулася на паўночны ўсход ад
Чучавіч, ведаюць няшмат. У энцыклапедыі
“Природа Белоруссии”
напісана: “Грычын — нізіннае балота ў Лунінецкім, часткова Салігорскім
раёнах у водазаборах рэк Лань і Цна. Плошча 32, 2 тысячы га, прамысловае
радовішча торфу на 18,8 тысяч га, сярэдняя глыбіня —1 метр. Часткова
асушаецца, выкарыстоўваецца пад ворыва і сенажаці. На неасвоеных
участках пераважаюць асака і чорнаальшанікі” (Леў Леанідавіч Коласаў—
ураджэнец г. Лунінца).
Аб пачатку асушкі балот яшчэ ў 19-м стагоддзі напісана шмат.
Матэрыялы можна знайсці ў бібліятэках і інтэрнэце. Асушаныя землі
выкарыстоўваюцца гаспадаркамі Чучавіч, Велуты, Бастыні і фермерамі..
Грэбалькі(а). Ад слова “грэбля” — дарога праз балота, з канавамі,
высцілалася бярвеннямі ці плашкамі. Вельмі старая назва. Гэтае слова
ўпершыню згадваецца ў “Першым Пскоўскім летапісе” ў 1372 годзе (Том 1,
ст. 586). Знаходзіцца па дарозе ў Горнава. Ёсць яшчэ Цёмна Грэбалька – за
Сухім Барком.
Гулякова ніўка. (л.у.) Імя-мянушку Гулякі насілі некалькі жыхароў,
відавочна, родзічаў, па прозвішчу Арэхва. Ніўка — апрацаваны (выдраны)
ўчастак зямлі ў лесе, прыгодны для земляробства; зямля, у якую заложана
праца людзей, у нашым выпадку — Гулякоў — Арэхваў. Знаходзіцца за
ўрочышчам Тоўсты дуб, праз невялічкае балотца.
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Даніловэ дзело. (п.) Паходзіць ад імя Даніла. На сённяшні дзень ніхто
не можа ўспомніць яго месцазнаходжанне. Аднак прыналежнасць поля ці
сенакоса відавочна. Хутчэй за ўсё — гэта мясціна, побач з Турцамі, а
апрацоўвала яго сям’я Данілы Клімчука, па мянушцы Барын(чык).
Дарковэ. Зямля, каму-небудзь (дар)аваная бясплатна (за службу ці па
наследаванні). Знаходзіцца ля самага вядомага ўрочышча Турцы, дзе жылі
сем’і Клімчука Данілы, Хадатчука Аляксея, Клімчука Лаўрэнція, Каховіча
Фёдара, Гунчыка Адама. Жыць у гэтай мясціне была адна радасць. Навокал
невысокія горы і цудоўны лес, які карміў і даваў паліва для печаў, паабапал
былі добрыя сенакосы. У канцы ХХ-га стагоддзя адтуль перасяліліся
апошнія жыхары: гэта Клімчук Даніла з жонкаю, якія выгадавалі 8 дзяцей,
Гунчык Адам. Сёння ўрочышча з’яўляецца любімым месцам збору грыбоў
і ягад. Вакол расце малады лес. Захаваліся месцы былых сядзіб, яны
агароджаны, стаяць хлявы, адзічэлыя садовыя дрэвы, ёсць нават разваленыя
калодзежы.
Дворышча(ы). 1. Дворышча — назва-тэрмін ад асновы двор, дворышча,
месца былога двара, сядзібы. “Беларускае дворышча” прадстаўляла сабой
адзін “дым” — хату з другімі пабудовамі або сукупнасць некалькіх
“дымоў”. Два ці тры “дворышчы” складалі сяло.
2. Дворышча — адна са старажытных формаў калектыўнага
земляробства. Пасёлак крэўных родзічаў; двор-асабняк; зямельны ўчастак,
месца, дзе быў двор. У кожным выпадку патрэбна вызначыць матывацыю.
У 60—80 гг. ХХ ст. тут жылі сем’і Дырмана Касьяна, Зылевіча Аляксандра,
Гушчэні Міхаіла, Каліноўскага Архіпа, Шулякоў Васіля і Аляксея. На
дворышчы стаяў драўляны маяк.
Доўга(е). (п.) 1. Поле, якое мае форму большую ў некалькі разоў у
даўжыню, чым у шырыню. Сёння тут стаіць хата Хлуда Сцяпана Паўлавіча.
2. Такую ж назву носіць далёкае ад вялуцкіх угоддзяў урочышча
непадалёку ад старога Собельскага канала, які мяжуе з угоддзямі в. Гоцк,
Галы Бор. 3. Ёсць яшчэ ўрочышча Доўгі(а). З правага боку чыгункі за
Люшчай або, як мне сказаў Рыгор Аляксандравіч Ермаковіч, жыхар в.Ліпск,
майстар лесу Навасёлкаўскага лясніцтва, гэта ўрочышча — па дарозе з
Малькавіч у Ліпск ці наадварот. Абазначана на сучаснай карце.
Падобныя выпадкі бываюць, калі ў адным і тым жа раёне ёсць не толькі 2
або 3 ўрочышчы з аднолькавымі назвамі, але нават і вёскі: Вулька 1 і
Вулька 2, якія існуюць у нашым раёне ўжо некалькі стагоддзяў. У даўнія
часы яны мелі яшчэ па адным азначэнні пасля сваёй назвы. Сёння мы іх
адрозніваем лічбамі I ці II.
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Доўгэнькі(е). (с.) Сенакос не вельмі шырокі, але “доўгенькі”. Таксама не
зусім вядома яго былое месцазнаходжанне, аднак некаторыя пажылыя
жыхары Велуты называюць мясціну за Краснай перад Горнавом.
Ельнікі (Йельнікі) — назва паходзіць ад аднаго і таго ж слова “ё(е)лка).
Было названа вучоным у 1965 г. жыхарамі в. Велута Хлудам Апанасам
Цімафеевічам і Дырманам Адамам. На той час яны былі па ўзросту адны са
старэйшых у вёсцы, прычым, былыя леснікі. Сёння месца знаходжання
гэтага ўрочышча назваць ніхто не можа. Верагодна, яно недалёка ад
урочышча Ялово.
Жукоўськэ. (п.) Знаходзіцца побач з урочышчам Яз(ь)віны. У Яз(ь)вінах
у гады вайны хаваліся яўрэі. У аснове ляжыць прозвішча ці мянушка Жук,
на Лунінеччыне і сёння такое прозвішча існуе. Гэта прозвішча насілі людзі
з чорным колерам валасоў, у народзе кажуць “чорны, як жук”, а таксама
пра чалавека пранырлівага, хітрага (“усюды пралезе, як жук”).
Заброддзе. 1. Месца “за бродам” — неглыбокім месцам у рэчцы,
прыгодным для пераходу або пераезду; 2. А калі такое нізкае месца было ў
вёсцы, то над вадой будаваліся кладкі. Сёння гэта вуліца ў Велуце, якая
пачынаецца ад Арэхвы Касьяна з правага боку, калі ісці да былой
вузкакалейкі, злева хаты Арэхвы Івана, Гардзюк Надзеі. Па вясне гэтая
вуліца ў некаторых месцах затаплівалася вадой р. Цна, а пачыналася гэтае
бездарожжа адразу пасля хаты Драбовічаў — Дзям’яна і Маланні, вось
чаму адсюль рабіліся высокія кладкі і ішлі яны амаль да хаты Гардзюк
Надзеі. Пасля таго, як выпрамілі кусок рэчкі ў 70-я гады, вада сёння так не
падтапляе гэтую вуліцу вёскі, аднак назва яе засталася назаўжды. Рэчка
працякае ў 150-200 м. ад дарогі.
Завалістэ(ы). Знаходзіцца паміж урочышчамі Горнава і Расошка. Назва
можа паходзіць ад дзеяслова завальваць. Месца цяжкапраходнае,
балоцістае, заваленае старымі апалымі дрэвамі, што можна бачыць там
нават і сёння. Ёсць востраў з назвай Завалістэ, паміж Глінай і Васішчам.
Задуб’е. Тэрыторыя лесу ці поля за дубровай, за дубамі. Знаходзіцца па
дарозе на Навасёлкі, калі ісці з Пасч(ш)анай, за Калецкім.
Залесйе. (с.) Названа таму, што гэты сенакос за лесам, недалёка ад
Шматавага ляска. У гады вайны, да вызвалення, асобныя вясковыя сем’і
пражывалі тут у сямі балаганах.
Залоўс(ь)ка (п.) Гэта поле паміж Сухім барком і Ражонам, за Стоўпом
ад Ражна ўлева, ад вёскі на ўсход, не даходзячы да хутара
Княжыстанавішчы. Жыла тут сям’я Шуляка Сяргея, яго ўнук Іван і сёння
працуе ляснічым Бастынскага лясніцтва. Сухое, высакаватае месца побач з
хваёвым лесам. Назва паходзіць ад слова луг — за лугам. Тут у даўнія часы
сяліліся велуцяне.
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Зарэччэ. (Зарэчйе). Тут жыла сям’я Драбовіча Васіля. Яшчэ гэтае
ўрочышча называлі Міронавым хутарам, гаспадыню якога была Арэхва
Лукер’я. Бліжэй да вузкакалейкі стаяў дом Драбовіча Васіля Зарэчча было
адразу за рэчкай Цна, гэтае месца называецца Котова душка. Урочышча
было зарослае хмызнякамі і вербавым кустоўем, расло тут некалькі
невысокіх хвояў. Наведаць гаспадароў напрамую можна было толькі сухім
летам, а звычайна хадзілі па дарозе да вузкакалейкі і зварочвалі направа. У
1965-1970 гадах недалёка ад гэтага ўрочышча, на дзень піянерыі, 19 мая,
пад вечар, праводзіўся традыцыйны піянерскі касцёр. Назва ўрочышча
паходзіць ад яго знаходжання — за ракой, Зарэчча. Па вясне, калі Цна
разлівалася да 1 км. у шырыню, аматары – рыбаловы (самымі заўзятымі
былі дзед “Раўчук” — Юрко Пракоп, Арэхва Павел — “Талантрык”,
Каховіч Аляксей — “Зводны”, Зылевіч Міхаіл і другія) лавілі шмат рыбы,
асабліва ўюноў, таму спакон веку менавіта валуцян называлі “ўюннікамі”,
хаця гэтая рыба знайшла сабе месца на гербе вёскі Вялікія Чучавічы.
Недалёка адсюль — урочышча “Масцішча “.
Захарына. Назва паходзіць ад уласнага імя Захар. Пакос, поле
Захарын(а). Знаходзіцца пад Кормужскім, паміж Паравесной і Прыслоном.
Магчыма, назва паходзіць ад асабістага імя Захар, прозвішча якога
Максімчык.
Зверынец. У 4-5 км. ад вёскі на захад. Гаворачы прасцей, яно — за
ўрочышчам “Тоўсты дуб”, калі ісці па вузкакалейцы да станцыі Люшча, —
злева і да самай шырокай чыгуначнай лініі Лунінец-Люшча-Баранавічы.
Шырыня паласы — каля 700 — 800 метраў. Назва гаворыць сама за сябе. У
Звярынцы вадзілася шмат розных дзікіх жывёл (звяроў): дзікоў, ласёў, коз,
зайцоў, ліс, а таксама птушак: глушцоў, цецерукоў, арлоў-змеяедаў, сёння
некаторыя з іх ужо ў ліку “чырванакніжнікаў”. Месца, асабліва ў мокры
год, балоцістае, тэрыторыя ў цэлым невялікая. За апошнія 20 гадоў вельмі
змяніўся ландшафт.
Зелёнэ. Сімвалічная назва прысутнасці мноства зелені ў наваколлі. 1.
Знаходзіцца за ўрочышчам Кратынь, недалёка ад вадасховішча “Велута”, у
145 квартале, бліжэй да малькавіцкіх угоддзяў. Можна прасцей патрапіць,
калі ісці з Навасёлак у Ліпск ці наадварот 2. Ёсць яшчэ адно ўрочышча з
аднайменнай назвай, недалёка ад Маслечкавага хутара, па канаве. Адтуль
бліжэй да Галага Бора, чым да Велуты або Дзятлавіч. Там жылі некалькі
сем’яў: Курака Васілія, Радзюка Антона і Гараглядаў. Месца вельмі
прыгожае, ёсць дзе палавіць рыбу, пазбіраць ягады і грыбы, водзіцца шмат
птушак і лясных звяроў. Пасля Чарнобыльскай катастрофы гэтым сем’ям
былі пабудаваны дамы ў в. Дубаўка Лунінецкага раёна. Дзеці некаторых
жыхароў пераехалі туды жыць, напрыклад: Курак Марыя Васільеўна.
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Аксана, яе сястра, жыве ў в. Галы Бор, брат Васіль — у в. Дзятлавічы.
Аднак некаторыя засталіся жыць і ў Зялёным. А пішу я аб гэтым таму, што
ўсе жыхары старэйшага пакалення гэтага хутара — ўрочышча былі знаёмы
многім жыхарам в. Велута. Быў не адзін раз сведкаю сустрэч на
паляўнічым памежжы. Гэта ўрочышча лічу адным з самых аддаленых ад в.
Велута. Недалёка адсюль быў хутар Маслечкі Івана, дзе ў наваколлі
вадзілася шмат зайцоў, ліс, ласёў, коз, куніц, дзікоў, вавёрак.
Зылёвэ. Невялікі астравок, управа ад новай пабудаванай царквы на
месцы былой драўлянай школы, дзе жыла сям’я ”ЕйБога”. Іх дачка Вера
Яўхімаўна Арэхва (Каховіч), жонка “Круткіх”, доўгія гады працавала
прыбіральшчыцай у школе, сёння на тым астраўку жыве з сям’ёй яе ўнук.
Козельское. Назва, безумоўна паходзіць ад назвы дзікіх коз або ад месца,
дзе расце шмат козлякоў (так велуцяне называюць розныя ядомыя грыбы,
акрамя
баравіка
і
чырвонагаловіка).
Велуцяне
называюць
месцазнаходжанне гэтага ўрочышча непадалёку ад урочышча “Васішча”.
Калецкэ. (с.) Знаходзіцца паміж Цёмненькой і Цецерынскім. Некаторыя
старажылы ў 60-я гады ХХ-га
стагоддзя назву тлумачылі двумя
паходжаннямі: першае ад уласнага імя Коля-чыё? — Калецкае: другое ад
формы ўрочышча “кальцо” — круг, мясцовасць, падобная на кальцо. Можа
быць яшчэ і іншае паходжанне. У гэтым урочышчы таксама стаяў невысокі
маяк.
Каро(а)сцяхіня. Урочышча з правага боку дарогі на Бастынь, на
адлегласці 1,5 км. ад маста праз р.Цна, паступова пераходзіць ва ўрочышча
Польская пасадка (маецца на ўвазе пасадка ў 30-я гады сасны). Тут раслі
добра грыбы-баравікі, лісічкі і нават знакамітыя царскія грыбы — рыжыкі.
Каро(а)сцяхіня пачынаецца з “Хлудзюковай ніўкі”, якая, у сваю чаргу, бярэ
пачатак адразу ад старой “Джыгуновай рэчкі”, а яна знаходзіцца з левага
боку ад дарогі на Люшчу і з правага —на Бастынь. У веснавы разліў гэта
месца вельмі залівалася вадой, бывалі гады, што вада магла стаяць у лесе
аж да ўрочышча Тоўсты дуб, ля невялічкага мастка пад вузкакалейкай на
Люшчу. Адсюль можна было прайсці ў “Звярынец”, праз дарогу ўлева да
“Барэзы”, далей у “Ка(о)лоцкае” або “Сарочына”.
Карповськэ або Карпово. Знаходзіцца недалёка ад двух былых мастоў,
пабудаваных праз р.Цна, па якіх была пракладзена яшчэ ў 1914-1915 гадах
вузкакалейка Люшча-Чучавічы-Вішанькі (сёння можна бачыць толькі іх
астаткі). Служыла яна ў тыя часы для перавозкі не толькі драўніны, але і
пасажыраў у такі патаемны куточак Палесся, якім лічылася ўся
прылягаючая да вузкакалейкі тэрыторыя. Гэты край быў зусім не
даследаваны, хаця ў свой час наведваліся сюды Крашэўскі, Сержпутоўскі,
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Юзэф Абрэмбскі (1934-1937г.г.), Казімір М(а)ошынскі (1925-1929г.г.) і
другія.
Назва паходзіць, відавочна, ад уласнага імя Карп, якому належалі
разам з лесам і балотныя сенакосы, падступаючыя да самай ракі, якая
аддзяліла Карпава ад урочышча Красна(е). У гэтым урочышчы да 1980 года
было некалькі прыродных невысокіх узвышшаў. Пасля таго, як была
ліквідавана вузкакалейка і зняты рэльсы, гэтыя невысокія пясчаныя горкі
былі вывезены як будаўнічы матэрыял — пясок. Сёння ўрочышча не мае
такой прывабнасці, як 47-50 гадоў таму назад, дзе мы з вучнямі старэйшых
класаў зімой у 1965-70 гадах з асалодаю з’язджалі з гэтых горак на лыжах і
санках.
Кіянска. (с.) Вялікі востраў з хвояй. Кій — аснова назвы старажытнаславянская.
Існавала ўласнае імя — Кій — ад слова кій — від даўняй зброі, якім
карысталіся ў баі (ЭСЛГН: 77-78. Этымалагічны слоўнік геаграфічных
назваў паўднёвай Русі, О. С. Стрыжак, Кіеў, Навуковая думка, 1985 год).
Слова гэта існуе па сённяшні дзень. Пастушковы кій, кій для апоры.
Відавочна, у гэтым урочышчы рос прамы арэшнік ці другія дрэвы, з якіх і
можна было выбраць кій. Знаходзіцца за ўрочышчам Кротынь, на
памежжы з угоддзямі в. Ліпск Ганцавіцкага раёна.
Кімлецкі(й)е. (с.) назва паходзіць ад слова ”кімель(і)” — ад літоўскага
кемяліс — двор або назва паселішча. Знаходзіцца па дамбе (вузкакалейцы),
не даязджаючы да Дзесятай.
Кірэева дуброва. Назва паходзіць ад імя- мянушкі чалавека Кірэй. Адзін
з жыхароў в. Велута па прозвішчу Наварыч насіў такое імя, і сёння ёсць ў
вёсцы імя-мянушка — “Кіраёвы”. Гэтае ўрочышча ў Горнаве, недалёка ад
урочышча Кл(я)інецкае.
Клыкоў. Калі ісці на Навасёлкі, то за дамбаю з левага боку, дзе было
пракладзена адгалінаванне вузкакалейкі, перпендыкулярна асноўнай,
ідучай з Люшчы у бок Вялікіх Чучавіч і далей. Даволі мокрае ўрочышча,
каля 2 км ад урочышча Краснае. Расце змешаны лес. Месца, раней
аблюбаванае вясной качкамі і патаемнымі воднымі звярамі (норка, выдра,
андатра і нават бабры).
Кле(і)нецкэ. (с.) Таксама за дамбай, паміж Велутой і Навасёлкамі. Назва,
безумоўна, паходзіць ад наяўнасці такіх рэдкіх дрэў як “клён”. Кляновыя
пасадкі і ўрочышчы нашы продкі вельмі аберагалі ад неразумных высечак.
Аднак калі слова вымаўляецца з літарай “і”, значэнне будзе другім, ад
слова “клін”. Як вядома, на самае прыгожае летняе свята Троіцу мы
прыносім для ўпрыгожвання кляновыя лісты і пахучы аер. Большасць
паркаў, сквераў і сёння засаджваецца менавіта клёнамі, ясенямі і ліпамі,
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якія ў гарачую летнюю спёку даюць нам магчымасць часовага адпачынку.
Яго крона вельмі прыгожая, таму і назву ўрочышчу таксама далі на добры
ўспамін аб гэтых прыгожых дрэвах.
Княжыстанавішча(ы) ад назвы Княжы стан (стан — стаянка, месца,
выбранае для стаянкі войск. Слова паходзіць ад дзеяслова станавіцца).
Ёсць тут недалёка і месціна ”Кніжына”, магчыма ад назвы птушкі
“кнігаўка”, месца чые? — Кніжына. Княжыстанавішчы знаходзяцца
прыкладна ў 4,5 км на паўднёвы ўсход ад в. Велута. Першыя пасяленцы
з’явіліся тут у 1922 годзе, калі Лунінецкі раён быў пад уладай Польшчы.
Гэта Каховіч Улас, Каховіч Іван А., Хлуд Рыгор М., у 1928 годзе —
Клімчук Мікалай, Максімчык Фёдар, Кашэль Міхаіл, Арэхва Сцяпан,
Гардзюк Адам, Шыйч Іван. З тых часоў яму і была дадзена назва хутар
Княжыстанавішчы, а да 1922 года гэтая мясціна называлася Княжны
востраў. Побач было другое пасяленне з невысокімі, ад 8 да 16 метраў,
гарамі. Тут жылі сем’і Клімчука Данілы, Гунчыка Адама, Драбовіча Адама,
Хадатчука Васіля, Каховіча Фёдара Г. Недалёка адсюль і ўрочышча
Кормужськэ. За Княжыстанавішчамі жыла сям’я Клімчука Мікіты
Данілавіча.
Тут у пасляваенныя гады да 80-ых гадоў ХХ стагоддзя працавала
пачатковая школа. Аб гэтым можна пачытаць у кнізе (“Велута”,
І.А.Панасюк, 2006 год, Пінск).
Колоска(э). Назва, відавочна, паходзіць ад прозвішча Колас, Коласаў, а
прыналежнасць чыя? — Калоска. Месцазнаходжанне яго невядома.
Колотва або Гроць. Колотва абазначае часцей за ўсё бярозавае
рэдкалессе на балоце, рэдка — сухастой. Колатва — гэта на ўсход ад
вёскі, там, дзе сёння стаянка ўсёй сельгастэхнікі СВК “Велута”. Высокае,
сухое месца.
Колоцкая — калі ехаць з Бастыні ў Велуту, то гэтае ўрочышча
пасярэдзіне шляху да Велуты, з правага боку, як некаторыя называюць
цяпер, каля аўтобуснага прыпынку “Грыбок”. У 70-90-ыя гады ХХ ст. ў
гэтым урочышчы было прыгожае невялікае паселішча, з больш чым 10-ццю
хатамі. Знаходзіцца ўрочышча ў 300-400 метрах ад дарогі. Паабапал
прыгожы хваёвы лес, у якім растуць грыбы і ягады. Непадалёку працякае
рэчка Цна. Жыхары адносяцца да в. Бастынь. Зараз тут пражывае 1-2 сям’і,
хаця стаіць яшчэ каля 7 хат. Калі ісці ўздоўж рэчкі ў бок Дзятлавіч, то
можна выйсці яшчэ да аднаго ўрочышча — Со(а)рочына. А вось з Со(а)
рочына можна патрапіць і да пасёлка (хутароў) Баркі, які адносіцца да в.
Бастынь. Усе гэтыя мясціны вельмі прыгожыя ва ўсе поры года, таму і
сяліліся тут з даўніх часоў людзі. На ўсход ад рэчкі Цны знаходзіцца
вялуцкае ўрочышча Турцы, дзе з даўніх часоў таксама жылі велуцяне. У
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часы маёй працы ў Вялуцкай школе гэтыя месцы я часта наведваў улетку і
восенню, калі тут пачынаўся грыбны сезон. Нават і цяпер я бываю тут.
Многае змянілася за прайшоўшыя 30 гадоў. Шмат гектараў лесу ўжо няма,
а той маладняк, які толькі падымаецца, вырасце не раней чым праз 40-50
гадоў. Аднак ёсць яшчэ мясціны, дзе можна прыемна адпачыць, заняцца
зборам грыбоў і ягад. Хачу сказаць, што на гэтых землях жылі вельмі
працалюбівыя і чулыя людзі. У тыя часы вадзілася шмат розных птушак,
нават глушцы. Сёння па выхадных сюды прыязджаюць тыя, хто тут
нарадзіўся, жыў, адсюль хадзіў у Бастынскую школу; каб успомніць сваё
дзяцінства, адпачыць душой і целам.
Корму(ж)с(ь)кіе. Знаходзіцца за ўрочышчам (глядзі ніжэй Прыслон).
Назва паходзіць ад слова Корм — урочышча, сенажаць. Корм — ад слова
карміць. (Прыклад: …тры дзесяціны зямлі ды кармы за ракой. Ст.175. В.А.
Жучкевіч. “К.Т.С.Б. ”).
Корабачыно, на Коробачынах. Знаходзіцца за Доўгаю. Паходзіць ад
слова кораб — каробка — сям’я, некалькі родзічаў. Ад слова па мянушцы
або прозвішчы агульнага продка Каробка, сям’я якога сумесна апрацоўвала
зямлю ці карысталася сумесна пакосамі. У прамым сэнсе — каробка, кош,
карзіна; у пераносным — тоўсты, нязграбны чалавек. Старабеларускія
пісьмовыя крыніцы фіксуюць імя-мянушку Каробка з ХVI стагоддзя —
Мацьвей Каробка.
Корчаскэ(е). Месца, парослае кустоўём, карчамі. Знаходзіцца паміж
урочышчамі Краснае і Горнава.
Кошэча. (с.) Ёсць два тлумачэнні: першае — паходзіць ад слова “кошкашыца”, гэта значыць, месца, дзе было шмат лазы, з якой жыхары
выпляталі кашы; другое — ад слова “кошка — чые? — ко(а)шэча”, маюцца
на ўвазе дзікія кошкі, якія яшчэ пасля другой сусветнай вайны тут
сустракаліся, сюды заходзілі часам нават рысі. Яшчэ ў 50-70-я гады, пасля
Вялікай Айчыннай вайны паляўнічымі былі здабыты некалькі рысяў, з
футраў якіх шыліся прыгожыя цёплыя зімовыя шапкі.
Мясціна гэтая славілася таксама багатым маліннікам. У час ураджаю тут
былі дзясяткі жыхароў не толькі суседніх вёсак, але нават і з тых вёсак
раёна, дзе маліна і чарніцы не раслі. Ягаднікі назапашвалі маліну на ўсю
зіму, яна ў мясцовага насельніцтва лічыцца лекавай ад многіх хвароб,
асабліва пры прастудных захворваннях. У гэтай мясціне пчаляры
развешвалі на дрэвах шмат борцяў з пчоламі. Знаходзіцца за комплексам у
бок “Цецерынска”.
Красна(я). На поўнач ад апошняй хаты вуліцы “Заброддзе”. Прыметнік
“красный” у складзе тапаніміі абазначае не толькі колер, але і прыкмету
“прыгожы”, размешчаны ў прыгожай мясціне, вельмі выгоднай для
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жыцця. І сапраўды, сядзібы ў Краснай былі ў 1 км. ад вузкакалейкі і вёскі,
побач, у 300-х метрах працякае рэчка Цна, вакол лес, поле, сенажаці,
пушныя звяры, арэшнікі, ягаднікі, паліва (дровы), што яшчэ чалавеку
патрэбна ў жыцці? Жылі тут сем’і Клімчукоў, Насеняў, Прымаковічаў,
Каліноўскіх і другіх жыхароў. У самімі ўрочышчы Краснае было некалькі
мясцін, якія мелі свае назвы, напрыклад сям’я Клімчука Барыса жыла ў
мясціне “Шпакоўскае” (ад назвы птушкі шпак). Насені перасяліліся ў
сярэдзіне 70-х гадоў ХХ-га стагоддзя ў вёску. Прымаковічы выехалі з вёскі.
Дачка Ніна працуе і жыве ў горадзе Высокае Камянецкага раёна Брэсцкай
вобласці. Сям’я Каліноўскіх у 1969 годзе выехала ў Крым, сяло Табачнае
Джанкойскага раёна. Да 1964 года, пачатку меліярацыі, тут вадзіліся
розныя звяры: лісы, зайцы, куніцы, бабры, выдры, ласі, дзікі, козы, яноты, а
ў 40-50-я гады — нават рысі. Разнастайным было і птушынае царства:
глушцы, цецерукі, шмат відаў качак, сокалы, каршуны, сойкі, буслы белыя,
а ў патаемных месцах захаваліся да нашых дзён буслы чорныя. У 80-90-я
гады яшчэ заставаліся на лета некалькі пар жураўлёў шэрых. У рэчцы было
шмат рознай рыбы.
Жылі тут працавітыя, дружныя і добрыя душой людзі. Галоўным іх
заняткам было невялікае земляробства і жывёлагадоўля. Усё было сваё, вялі
“натуральную гаспадарку”. Кожная сям’я мела свае борці, размешчаныя на
дрэвах ля хат ці нават у лесе. Так і цякло жыцце да 60-х гадоў ХХ–га
стагоддзя, пакуль тэхнічны прагрэс не змяніў уклад жыцця лясных людзей,
не заўсёды ў лепшы бок. Аднак ад цывілізацыі “схавацца” немагчыма —
маем тое, што маем…
Краснецка ніва. (с.) Назва паходзіць ад слова краснае — прыгожае,
прыгожая ніўка, сенакос. Знаходзіцца за в. Навасёлкі.
Краўцова рэчка. (в.) Кравец — імя-мянушка жыхара па прозвішчу
Клімчук. Назва паходзіць ад мясцовай мянушкі чалавека, у дадзеным
выпадку ён, верагодна, займаўся кравецкай справай, аднак меў і свой
надзел. Побач працякала невялічкая рачулка, якую велуцяне сталі называць
Краўцовай. У яго сям’і было некалькі сыноў. Ад польскіх часоў і да нашых
дзён яны жылі на хутары Княжыстанавішчы, Міхаіл Лаўрэнцьевіч жыве там
і па сённяшні дзень. Выдатна ведае ўсе наваколлі і ўрочышчы в. Велута.
Рэчка знаходзіцца за ўрочышчам Гліна.
Кротынь. (с.) Гэтыя сенакосы недалёка ад урочышча Горнава, у км 2-х ад
насоснай станцыи вадасховішча “Велута”. Даволі балоцістая мясціна, з
некалькімі астравамі. Мае адзінае значэнне: ад імя таго, каму яно належала,
па прозвішчу Крот, а прозвішча, у сваю чаргу, паходзіць ад слова ”крот”
— невялікі земляны пушны звярок.
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Круглэ. (с.) Недалёка ад Кленецкого ўрочышча. Назву невялічкае
балотца атрымала ад сваёй круглай формы. З аднаго боку непадалёку ідзе
грунтовая дарога да в. Навасёлкі, з другога — вузкакалейка, сёння побач з
ім вадасховішча “Велута”.
Крылішча. (с.) Відавочна, што сама назва паходзіць ад слова крыло, а
мясцовасць — поле, балота ці сенакос — мае форму, падобную на размах
крылаў птушкі. Знаходжанне на сёння невядома, забыта.
Куклевіцкэ.(п.) Паходзіць ад назвы ядавітага зелля кукол (Agrostemma
L.). Семя гэтага пустазелля можа расці разам са збажыной і калі яго шмат,
такое зерне трэба ачышчаць ад куколі, інакш збажына не будзе прыдатна
для памолу і выпечкі хлеба ці нават для корму жывёле. Поле, на якім расло
шмат гэтага пустазелля, і называлі Куклевіцкэ. Знаходзіцца недалёка ад хат
Гардзюка Івана і Марыі Пятроўны, а таксама Гардзюка Архіпа.
Кунічово. (с.) Несумненна, слова паходзіць ад назвы прыгожых лясных
пушных звяркоў — куніц, якіх яшчэ гадоў 20 таму назад было многа ў
нашых лясах і вакол прылягаючых вёсак. Самае далёкае ад вёскі ўрочышча,
за каналам “В-8”, убок, паміж Чучавічамі і Баравікамі. З успамінаў
старажылаў, у Кунічава і каля Галасава ў даўнія часы хаваўся ад ваеннай
службы жыхар Велуты па прозвішчу Галас, і некаторыя старажылы пачалі
называць гэтую мясціну Галасава .
Лав(ў)ськэ. Гэта слова мае многа значэнняў. На Палессі лава — 1.
Дзялянка зямлі аднаго гаспадара; 2. Кавалак поля ад баразны да баразны ў
2-4 загоны, узараныя ўраскідку. 3. У старабеларускай мове мела значэнне
мосцік, бервяно, кладка для пераходу праз рэчку, ручэй; насціл праз балота.
Існавалі нават і паселішчы Лава(ы). Знаходзіцца недалёка ад дома, дзе
жыла сям’я Сахвона Антона, побач з Катовай душкай.
Лапкоўска(э), верагодней усяго Ліпкоўскэ(е) (с.). Першая назва
паходзіць ад прозвішча Лапа, Лапіч, Лапкоўскі. Сенакос Лапкоўска(га). Па
сённяшні дзень месца невядома. Другі варыянт будзе мець у сваёй аснове
назоўнік ліпа. У такім разе месца знаходжання патрэбна шукаць справа ад
Горнава, бліжэй да в. Ліпск — Ліпкоўськэ. Дарэчы, у тым жа напрамку ёсць
яшчэ адно ўрочышча — “Густая ліпа”.
Лохово. (с.) Назву урочышчу хутчэй за ўсё далі ад назвы сямейства
раслін — “ Лохавыя”, куды ўваходзіць і абляпіха, і сам лох, вузкалістны ці
калючы. Знаходзіцца паміж вёскамі Велута і Навасёлкі. Тут была адна са
старых канаў, выкапаная ўручную яшчэ “з царскіх часоў”. Гэтая канава
пастаянна прыцягвала да сябе велуцян нясметнай колькасцю ўюноў. Па
большай частцы сюды прыходзілі жыхары з “Канца” вёскі, ім было трохі
бліжэй, чым другім. Гэта былі Юрко Іван (сын знакамітага дзеда “Раўчука”
—Юрко Пракопа) са сваімі хлопцамі Аляксеем, Сашам і Іванам; Хлуд
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”Ладымір” з Уладзімірам, Анатоліем, Валерыем. Лавілі ўюноў рознымі
прыладамі. Налавіўшы, ссыпалі ў мяхі, клалі ля берага ў ваду і лавілі
далей. Асушкі яшчэ ў тыя часы не было, пагэтаму ў паветры былі мірыяды
камароў. Вытрымаць такое малым памочнікам не заўсёды хапала цярпення,
і яны ціхенька ўцякалі дахаты. А здаралася і так, што ўлоў уюноў у канцы
такой лоўлі знайсці не ўдавалася. Аказваецца, за рыбакамі час ад часу,
падглядвалі “рыбакі-разбойнікі” з суседніх вёсак. Яны тайком паўзком
дабіраліся да мяшкоў з уюнамі і проста “прыбіралі да сваіх рук”. Гэта
здаралася некалькі разоў, пакуль не высветлілася, куды знікае ўлоў. (З
успамінаў ураджэнца Велуты Юрко Аляксандра Іванавіча).
Ляды. (л.у.) Слова часта сустракаецца па ўсёй Беларусі, мае больш 10
значэнняў. У нашым выпадку падходзіць з іх некалькі. Ляда — поле,
сенажаць, урочышча; месца, распрацаванае ад лесу, на ім добра расло
проса; слова, сінанімічнае да слова пасека — высечанае ад хмызняку поле,
адсюль пасечнае (ляднае) земляробства.
Ёсць і яшчэ адно тлумачэнне гэтай мясціне. Пасля заканчэння вайны на
тэрыторыі Лунінецкага раёна былі ўтвораны калгасы, пазней яны
аб’ядналіся і іх колькасць была роўна прыкладна колькасці сённяшніх СВК.
Кожны калгас павінен быў здаваць дзяржаве сваю прадукцыю, даведзеную
агульным дзяржаўным планам. У гэты план уваходзіла і здача малака. Дык
вось, каб малако вясной, летам і восенню не закісала, яно павінна было
захоўвацца некалькі гадзін у холадзе. Такіх маразільных камер і
халадзільных установак, як сёння, яшчэ не існавала. Малако захоўвалі ў
будынках-лядоўнях. Зімой калгаснікі нарыхтоўвалі кускі ільду, перасыпалі
яго пілавіннем, і ён мог ляжаць усё лета, нават самае гарачае. Бідоны з
малаком ставіліся паміж ільдом. Гэтыя лядоўні знаходзіліся ў мясціне,
якую велуцяне называюць “Ляды”, ад назоўніка лёд у множным ліку.
Знаходзіцца ў паўднёва-ўсходняй частцы вёскі, побач з Касмовай.
Сярод некалькіх дамоў, тут стаіць і хата Палякова Мітрафана. Жонка,
Лізавета Сяргееўна адна з 11-ці маці-гераінь, якая разам з мужам
Мітрафанам выгадавала шасцёра хлопцаў і тры дзяўчыны. Пры гэтым
працавала ў лесе на “падсочцы”, а муж — у будаўнічай брыгадзе. Дзеці
выраслі паслухмянымі, выхаванымі ў духу хрысціянскай веры: любіць,
паважаць не толькі сваю радню, але дапамагаць, чым можна, і бліжняму.
Матлач. (л.у.) Побач з Хвайняком і Таўсціцай. Магчыма паходзіць ад
назвы травы м(а)ятлік, а можа гэтае ўгоддзе належала яўрэю Мотлу па
прозвішчу Дзятлавіцкі, які жыў у Велуце да вайны?.. Невялікая балотная
мясціна ў бок в. Баравікі.
Малы бор. (л.у.) Само слова мае значэнне — невялікі бор. Знаходзіцца за
станцыяй Люшча, у бок Луніна. Добрае месца збору чарніц і грыбоў. Гэта
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быў сапраўды прыгожы вялікі бор. Апошні раз наведаў гадоў 12 таму, у
1999 годзе.
Маслечковэ. (л.у.) У дадзеным выпадку назва паходзіць ад прозвішча
гаспадара, які пасяліўся і да нядаўніх часоў жыў у гэтай мясціне —
Маслечка Іван. Урочышча ў 5-6 км на ўсход ад вёскі Велута, паміж
Дзятлавічамі і Вулькай 2. Мясціна высокая і прыгожая, навокал хваёвы лес,
дзе растуць ягады, грыбы і водзяцца разнастайныя птушкі і звяры.
Непадалёку адсюль — хутар Зя(е)лёнэ.
Мачкоўскэ. (с.) Месца, прыгоднае не толькі для сенакосу, але і для
замочвання (ад слова — мачыць), Мочула — невялікая сажалка, ваду якой
выкарыстоўваюць для замочвання ільну, канаплі і нават бочак. Падобныя
назвы-тэрміны сустракаюцца на Пінскім і Лунінецкім Палессі. Знаходзіцца
паміж Навасёлкамі і Велутой
Міськова ніва, Міськова гара. Былі па дарозе на станцыю Люшча. Ніва
належала бацькам Каховіча Міхаіла Данілавіча. Мянушку Міськовы
атрымалі за тое, што яго дзед вырабляў з дрэва міскі, лыжкі і другі сталовы
посуд.
Другі варыянт: Місько (Міско), з’яўляецца моўным варыянтам
хрышчанага імя Міхаіл, з грэчаскай мовы — (“роўны Богу”);з яўрэйскай
мовы таксама Міхаіл. Так маглі велуцяне празваць Міхаіла за яго невялікае
рамяство, падобнае яўрэйскаму. Яўрэяў у вёсцы Велута да вайны жыло
каля 30 чалавек. А мянушку войт атрымаў бацька за тое, што купіў некалі
шапку з чатырма вугламі. Адна з вясковых жанчын, убачыўшы гэта,
сказала: “…ты цяпер як войт”— (кіраўнік вясковай адміністрацыі ў 16-18
стагоддзях на Беларусі). Вось так і трымаецца гэтая мянушка да сённяшняга
дня, а з ёю і ніва з гарою.
Мосцішча. (л.у.). Знаходзіцца адразу пасля вузкакалейкі, за вёскай, перад
урочышчам “Красна(е)”. Сярод іншых пражывалі тут сем’і Гардзюка
Фёдара, Гардзюка Аўдзея і Каліноўскага Кандрата. Паходзіць ад назвы
двух драўляных мастоў, пабудаваных у 1915 годзе на каменнай аснове
праз рэчку Цна, у якой позняй вясной і летам бывае шмат белых і жоўтых
гарлачыкаў.
Ма(о)товіло. (л.у.) Назва мясціны абазначае невялікую прыладу для
наматвання на яе нітак перад ткацтвам, пасля іх здымаюць і атрымліваецца
своеасаблівы маток, які потым фарбуюць і выкарыстоўваюць па
прызначэнню. А можа ў гэтай мясціне стаяла хата Мотла Дзятлавіцкага?..
Знаходзіцца ў вёсцы, там, дзе жывуць сем’і Хлуда Паўла, Каховіча Васілія,
імя–мянушка — Грыцук, былы ляснік. Вуліца ў нашы дні называецца
Палеская.
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Мокрово. (с.) Самае простае тлумачэнне: месца сенакосу ў нізкім
(мокрым) балоце. У нашым раёне ёсць шмат такіх назваў, нават вёска
носіць адпаведную назву. Знаходзіцца за Волчанкой, дзе Першы мост.
Моталёва дубро(а)ва. (л.у.) Ёсць два тлумачэнні паходжання слова
моталь: 1. балтыйскага паходжання motle — маці (значыць матчына
прыданае — поле ці лес) і другое значэнне з беларускай асновай мо(а)тыль
— матылёк, не выключана і значэнне — смецце, гной. У Велуце імямянушку Моталі насілі родзічы Сайко Фёдара, Васілія і Аляксея
Маркавічаў. Урочышча знаходзіцца паміж “В-9” і Валчанкай.
Мура(г)хоўнэ. Там, дзе жыў Каховіча Аляксей Піліпавіч, па мянушцы
Муравец, за канавай, па дарозе ў Прыслон і Пласткі. Магчыма Аляксей
атрымаў імя-мянушку ад назвы ўрочышча?.. Назва ж самога ўрочышча
можа паходзіць ад слова мурог — зялёная маладая трава; зялёны травастой.
Раней існавала такое прыслоўе — трава-мурава, ну, а гаспадар, які жыў
сярод такіх траў — ”Муравец”, а дзеці Мураўцавы.
Мушына ніва. (л.у.) Знаходзіцца побач з урочышчамі Карасцяхіня і
Польская пасадка, па дарозе на Бастынь з правага боку. Добрае грыбное
месца, дзе рос чыста хваёвы лес з некалькімі елкамі і нізкім кустоўем. Назва
можа паходзіць ад прозвішча Муха, некалькі сям’яў якіх жылі ў Велуце.
Муха, ніва чыя? — Мушына.
Нарослі на дубро(а)вах. (л.у.) Слова паходзіць ад дзеяслова (нарасці —
нарасль, нараслі(о). Урочышча, дзе кожную вясну і лета нарастае шмат
высокай травяністай расліннасці. Вымаўляецца двумя варыянтамі націску.
У нашым выпадку нараслямі могуць быць малады бярэзнік, хвойнік,
алешнік, асіннік, якіх раней у гэтых мясцінах не было. Змянілася наваколле:
высахла балота, ці, наадварот, заліўся вадой участак мясцовасці, і пайшла
расці, напрыклад, асока, трыснёг ці другія нараслі. Знаходзіцца за
ўрочышчам “Язьвін”
Ніва. (л.у.) Назва-тэрмін паходзіць ад слова ніва — апрацаваны ўчастак
зямлі, пашні; прыгодная для земляробства зямля, у якую ўкладзена праца. З
такой назвай вакол Велуты было некалькі месцаў: Мушына ніва,
Хлудзюкова ніва, Моталёва ніўка, Міськова ніва і г. д.
Ошчэняга — пясчаная гара на паўночны захад ад вёскі, была за рэчкай,
метрах у 700-800-х ад “Катовай душкі”. Зімой любімае месца вялуцкай
дзетвары. Тут з усходу і да захаду сонца, асабліва ў час канікул, дзеці
з’язджалі з гары на лыжах і санках. У “ліхія” 90-я большая частка гары
была выбрана як будаўнічы пясок, нават быў падведзены вус ад галоўнай
вузкакалейкі Люшча-Чучавічы. Вакол яе з двух бакоў працякала р. Цна. У
гэтым месцы ў Цну раней упадаў яе левы прыток Глуха рэчка з частковымі
назвамі яе ад вусця: 1. Кучына; 2. Гов’енскэ.
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Панёвата (п.) Даслоўна абазначае “панскае (поле)”. Другое значэнне —
поле, паляна. Чалавек, якога завуць Панцеляймон, кароткае імя — Паня.
Поле чые? — Панов(ў)‘е, Панёвата. Знаходзіцца недалёка ад Коробачына,
побач з Космовой.
Парэдні город. (п.) У гэтым выпадку слова “город” азначае “агароджа”.
Агароджаны ўчастак зямлі аднаго гаспадара. Парэдні мог абазначаць
першы ад хаты ці наогул ад пабудоў, мог быць яшчэ і “задні”, наводдаль ад
парэдняга. Знаходзіцца недалёка ад дома Арэхвы Паўла (Цецеруковага), за
дамбаю.
Паскі. Частка былой вясковай дарогі ад помніка і да крыжа-абярога. Да
канца 90-х гадоў ХХ-га стагоддзя была пясчанай. Пазней праз вёску быў
пакладзены асфальт, а вуліцу так і называюць сёння Паскі. Побач стаіць
прыгожая, зноў адбудаваная Свята-Троіцкая царква у памяць, той,
пабудаванай яшчэ ў 1803 годзе, за Булічамі, у пачатку Заброддзя. Месца тое
і па сённяшні дзень завецца Царкоўнішчам.
Па(ш)счана. (п.) Паходзіць ад назоўніка “пясок”, мясцовасць ці вуліца
Пясчаная, на мясцовым дыялекце — “Пашчана”. Гэта адразу за вёскай у
паўночна-ўсходнім напрамку, дзе раней жылі сем’і Каховічаў і
Рамановічаў, а таксама Каховіч Васіль (мянушка – Пашчанскі). Месца
пясчанае і высокае.
Персцец. (л.у.) Адзінокае поле ці кавалак прыгоднай для апрацоўкі зямлі
пасярод лесу ці нават узвышша сярод балот, што на Палессі сустракаецца
вельмі рэдка. Знаходзіцца ў км 5-6 на поўнач, недалёка ад вёсак Навасёлкі і
Ліпск. У 50-80 гады ХХ-га стагоддзя велуцяне мотавозікам ехалі да
Навасёлак, затым ішлі яшчэ каля 2 км пешшу па кладках, дзе касілі,
сушылі і стагавалі сена. Мне пашчасціла некалькі сезонаў дапамагаць маім
гаспадарам нарыхтоўваць такім чынам сена. Сёння на гэтым месцы вялікае
вадасховішча “Велута”, паабапал яго ў жніўні–верасні расце шмат маслят.
Іх збіраюць жыхары суседніх вёсак, прыязджаючы сюды вазамі. Бываю
таксама ў гэтым цудоўным грыбным месцы.
Пісанская(е). Месца ў канцы вёскі, налева, калі ісці ў бок в. Навасёлкі,
дзе жыве Наварыч Агаф’я, недалёка ад фермы.
Пласткі. Прыгожая мясцінка па дарозе ў “Прыслон”, з урочышча
Васішча ўлева за Харошым. Тут ёсць тры астраўкі, затым ідзе Мурахоўнэ,
яшчэ перад Прыслонам.
По(ы)д(т)ховэччэ. (л.у.) Верагодна , што слова “ха(о)вечча” абазначае
хмызняк, кустоўе; прыстаўка “под=пыд=пыт” выступае ў ролі (ка)ля;
ка(ля) хмызняку, кустоўя. Знаходзіцца каля Пяшчанай і Пойла.
Подсанеччэ. (л.у.) Само слова “Саня” атрымалася ад скарочанага
гутарковага варыянта афіцыйнага імя Аляксандр, (грэчаскае Alexandros —
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“мужчына-абаронца”). На яго аснове ўтвораны шмат прозвішчаў: Санько,
Санькоў, Санюк, Санюковіч і т.д. Пад(пыд)санечча — месца на падыходзе
да ўрочышча Сані, у 4-5 км на поўдзень ад вёскі, за Княжыстанавішчамі,
не даходзячы да былога Сударыкава хутара, па дарозе да сядзібы Шыйча
Івана. Недалёка адсюль была раней Смалярня.
Пойло. (п.) Сёння — гэта месца недалека ад дома Паўлюкевіч Раісы
Іосіфаўны, за апошняй вуліцай у паўночна-ўсходнім напрамку. Не адну
сотню гадоў яно было вельмі нізкім, забалочаным. Калі побач пасвіліся
хатнія жывёлы, яны падыходзілі сюды папіць вады, вось і называлі
валуцяне гэтае месца “пойлам”. А яшчэ тут мачылі лён і каноплі. Стаяла
драўляная сушылка, дзе лён сушыўся. Пасля лён цёрлі на церніцах. З
каноплі пасля доўгай апрацоўкі круцілі з дапамогай нескладанай машынкі
вяроўкі. А лён развозілі па хатах, дзе калгасніцы яго трапалі, спляталі ў
“косы” і пасля ўзважвання здавалі на калгасны склад, адкуль адпраўлялі на
ільнозаводы. Так што Пойла, як бачым, было вельмі бойкім і карысным
месцам у вёсцы.
Полехово.(п.) 1. Поле, прыгоднае для земляробства. 2. Поле належала
гаспадару па прозвішчу Полеха(в)ў, паблізу станцыі Люшча, другое месца
— каля МТФ №1, недалёка ад Снітчэна і Горностаева (тут вадзіліся яшчэ
да 80-ых гадоў ХХ-га стагоддзя прыгожыя беленькія звяркі гарнастаі).
Польская пасадка. (л.у.) Цяпер гэтая пасадка хвой 30-х гадоў ХХ
стагоддзя вырэзваецца. Знаходзіцца яна км за 2,5 на захад ад вёскі, уздоўж
дарогі на Бастынь, з правага боку, мяжуе з урочышчам Карасцяхіня.
Польская пасадка была грыбным месцам, дзе добра раслі розныя грыбы, у
тым ліку і баравікі, чырвонагаловікі, і дзе рос чыста хваёвы лес з некалькімі
елкамі. Адносна высокае месца, але ёсць і нізкія мясціны. Бываючы ў гэтай
пасадцы, не аднойчы блізка бачыў гурт дзікіх свіней з парасятамі. Тут
можна было збіраць і чарніцы. Цяпер жыхарам Велуты прыйдзецца чакаць
гадоў 40-50 яе аднаўлення.
Порослішчэ. (л.у.) У пісьмовых крыніцах згадваецца ў ХХ стагоддзі.
Параслішча — месца, расчышчанае ад параслі. Па(о)расля — малады лес,
зараслі, кустоўе; параснік. Знаходзіцца за дамбаю, дзе жыла сям’я
Каліноўскіх, Анікея і Тэрэзы, якую вяскоўцы называлі “Тарэся”.
Поросля — гэта тое месца ў вёсцы, дзе былі старыя калгасныя аборы і
амбары, могілкі; месца былой невялікай піларамы і запраўкі і месца
насупраць сельскага дома культуры, дзе шмат гадоў існаваў стадыён, на
якім праводзіліся заняткі па фізічнай культуры з вучнямі Вялуцкай школы,
дзе часта праходзілі таварыскія сустрэчы па футболе, валейболе і лёгкай
атлетыцы вялуцкай моладзі з камандамі суседніх вёсак. (чытайце
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падрабязней ў зборніку “Велута” 2006 года выдання або ў інтэрнэце, адрас
ёсць у канцы брашуры І.П.)
Прыслон. (л.у.) Мясцовасць, урочышча, дзе жыла сям’я Кошаля Яўфіма.
Назву атрымала ад месца, якое добра асвятляецца і абаграваецца сонцам.
(На прыслоні сядзелі, там цёпла, сонца грэ(е)іць. Ст. 299. Лемцюгова В.П.).
Гэта амаль што самае аддаленае на ўсход урочышча в.Велута. Вакол
прыгожая прырода.
Пыд(т)грушоўе. (п.) Прыстаўка дыялектная “пыд” ці “пыт” азначае
ка(ля), недалёка ад. Урочышча было на падыходзе да вёскі Навасёлкі з
правай рукі, тут расло некалькі адзічэўшых груш. Вясной у гэтым месцы
стаяў водар ад паху цвітучай чаромхі. У святы сюды прыходзіла моладзь,
каб наламаць чаромхі. Недалёка адсюль ёсць яшчэ адна невялікая мясціна,
аб якой мала хто ведае і сёння. Выпадкова сустрэў свайго былога вучня,
ураджэнца і жыхара в Навасёлкі Цюшкевіча Віталія, які месцам свайго
пражывання назваў урочышча “Воўчы луг”.
Пыт(д)цёрло. (л.у.) Даслоўна: каля месца, прарубленага (вырубленага)
ў лесе для падрыхтоўкі ўчастка зямлі пад яе апрацоўку, дзе дыялектная
прыстаўка “пыт(д)” сінанімічна прыстаўцы сённяшняй “пад” — каля, не
даходзячы да нейкага месца. “Цёрла” — прарублены ці вырублены лес,
хмызняк, кустаўё. Гэтае ўрочышча за Княжыстанавішчамі, пад Татарку.
Жыла тут сям’я Клімчука Данілы і Даміны.
Паравесна — (перавесіца). (л.у.) Назва паходзіць ад старажытных слоў
перавесь, перавесішча. Перавесь — самы старажытны спосаб лоўлі птушак
і звяроў перавесямі — вялікімі сеткамі, што нацягваліся над зямлёй. Месца,
дзе ўсё гэта адбывалася, і называлі Пе(э)равес(н)іца.(В.П. Лемцюгова
“Тапонімы распавядаюць”, ст. 280, Мінск, 2008). Знаходзіцца за Сухім
барком, жыў у Паравесной Клімчук Фёдар.
Пяков(э)а. (л.у.) Пекары — група таварышаў па назве занятку (пекар),
або група родзічаў пад прозвішчам Пекары. Займаліся выпечкай хлеба ў
паварнях панскіх двароў, маёнткаў і фальваркаў (якія былі і ў в. Велута ў
ХVII-ХVIII стагоддзях). Урочышча амаль на беразе р. Цна. Тут жылі сем’і
Каховіча Васіля (“Пекуны”), Максімчыка Канстанціна, Гунчыка Апанаса,
Шмата Канстанціна (былога рабочага Лунінецкага леспрамгаса на станцыі
Люшча). Калі ехаць з Бастыні, то ўрочышча — адразу пасля маста праз
Цну, направа, у 500-600 метрах. Недалёка адсюль была калгасная канюшня.
Р(а)ожкі. (л.у.) Знаходзіцца за дамбай, за Красной. Назва ад слова рог —
памяншальнае — ражок, множны лік — ражкі. Угоддзе размешчана на
некалькіх ражках.
Ра(о)сошка. (л.у.) Непадалёк ад урочышча “Горнава”.
Тут ёсць
аднайменная канава, адна з соцен, пракапаных яшчэ ў канцы ХIХ-га
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стагоддзя, узгоднена з планамі частковай асушкі палескіх балот перад
пачаткам пракладкі Палескай чыгункі 1884 г. Кіраваў гэтымі работамі
генерал-лейтэнант І.І. Жылінскі ў 1873 годзе. У 60-90 гады ХХ-га
стагоддзя велуцяне па вясне і ўлетку лавілі тут кашыцамі ўюноў
дзясяткамі кілаграмаў, у 1969 годзе быў сам сведкам. Прывёзшы дамоў,
уюноў нанізвалі на мэтцы па 10-15 штук, потым раскладвалі агонь з
вялікай колькасцю дыму і капцілі іх. У такім выглядзе яны могуць пры
правільным зберажэнні доўга захоўвацца. Выкарыстаць іх можна было і
зімой, асабліва смачная з іх страва — “квас”, з дабаўленнем чырвонага
бурака. Іх можна было есці і ў сухім выглядзе. Нездарма ж велуцян спакон
веку называлі “уюннікамі”, але яны ніколі з-за гэтага не злаваліся.
Раўчукова купча была ў Восаве, плошча, роўная 5 га, належала ў 30-40
гады ХХ-га стагоддзя дзеду Раўчуку — Юрко Пракопу.
Раўчукоў олешнік. (л.у) Імя-мянушку “Раўчук” меў дзед Пракоп Юрко.
Сёння жывуць яшчэ яго нашчадкі. Знаходзіцца ў напрамку станцыі Люшча.
Рачок. (л.у.) Назва паходзіць ад прозвішча Рачок, Рачкоў, Раковіч, якія, у
сваю чаргу, бяруць пачатак ад слова “рак”, а маленькі — рачок. Мясціна
магла называцца так па прычыне лоўлі ў гэтым месцы ракі ракаў або абрыс
месца меў ракападобную форму. Месцазнаходжанне сёння невядома.
Рогацкэ. Знаходзіцца за ўрочышчам “Язьвін”. Назва паходзіць ад месца
знаходжання вёскі, хутара ці адзінокай сядзібы — на рагу .
Рогацкэ болото — прасціраецца за Шыйчовой дубровай, у напрамку
р.Цна.
Рожон. (л.у.) Трэба праехаць Турэцкэ, Барозавэ бэрва, тады за Стаўпом,
дзе жыў Каховіч Аляксей Уласавіч са сваёй сям’ёй, і будзе гэтая мясціна.
Далей пачынаюцца Княжыстанавішчы. Ёсць некалькі тлумачэнняў назвы:
1.Паходзіць ад слова “рож” — жыта або ад назвы-арыенціра рог,
ражон; пасяленне Рожон на вуглу, на рагу мясцовасці. ( ст.324,
В.А.Жучкевіч) 2. Паходзіць ад слова “ро(у)жа”, так называлася ў
беларускіх народных говарах кветка роза — ружа. Пагэтаму слова
“рожаный” будзе абазначаць ружовы колер. Так часам кажуць аб колеры
вады ў вадаёмах, прычынай якога бывае прысутнасць гліны на дне.
Магчыма, што ў гэтых мясцінах і быў такі невялікі вадаём. (В.П.
Лемцюгова. Газета “СБ”07.07.2012г.)
Розбоўс(ь)кэ. (л.у.) Пачыналася адразу ў метрах 400-х за вёскай, калі ісці
ці ехаць у в. Навасёлкі. У старыя часы гэта было нізкае, мокрае, месцамі
балоцістае месца, пагэтаму тут і была пракапана канава. У сярэдзіне 70-х
гадоў ХХ-га стагоддзя ўся балоцістая мясцовасць ад в. Велута і да в.
Навасёлкі з правага боку, калі ісці ў Навасёлкі, была асушана. Сёння — гэта
адно з палёў СВК “Велута”.
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Росохаценне. (л.у.) Знаходзіцца ў канцы вёскі, з левага боку, калі ехаць у
напрамку в. Навасёлкі.
Руска(я) гора. (п.) Невялікае ўзвышша, адразу пасля рэчкі Цна, недалёка
ад Ошчэнягі. Выкарыстана як будаўнічы матэрыял. Цяпер там поле, а
раней, снежнымі зімамі, дзеці ездзілі на саначках і лыжах.
Рындзюкова гара — невысокая пясчаная гара там, дзе жылі сем’і
Каховіча Васіля, Шмата Канстанціна, Гунчыка Апанаса, ва ўрочышчы
Пякова, амаль на самым беразе ракі Цна. Гэта прыгожая мясціна для жыцця
і адпачынку.
Сані. Само слова атрымалася ад скарочанага гутарковага варыянта
афіцыйнага імя Аляксандр — Саня, (грэчаскае — Alexandros — “мужчынаабаронца”) Урочышча чыё? — Сані!. На яго аснове ўтворана шмат
прозвішчаў: Санько, Санькоў, Санюк, Санюковіч і г.д. Урочышча на
поўдзень ад Велуты ў 5-6 км, недалёка ад рэчкі Цна. Тут жылі сем’і Хлуда
Рыгора і Шыйча Івана.
Соснінка. (л.у.) Адназначна паходзіць ад слова сасна, а калі яна толькі
адна ў вызначанай мясцовасці, то яе і могуць людзі называць Саснінка, яна
вельмі прыметная. Знаходзіцца за месцінай Ставэцкэ.
Собо(а)леўскі лясок. (л.у.) Лес, які належаў чалавеку па прозвішчу
Собалеў. Гэта блізка ад царскіх Собалеўскіх каналаў, па якіх у ваенныя
гады сувязныя атрада “Барцы”, жыхары вёскі Каховіч Адам Раманавіч і
Дзедзін Апанас Іванавіч дастаўлялі на лодках весткі ў атрад. Атрад і стаяў
на беразе Собалеўскага канала, у 6-і км ад в. Гоцк з канца студзеня да 4
ліпеня 1944 года. Такую ж назву сёння носіць і вадасховішча, што ў 3-х км
ад хутароў ва ўрочышчы “Зялёнае”.
Сокера (л.у.) Назва бярэ сваё паходжанне ад слова “ся(е)кера” — топор.
Секерыч — ваяр, узброены сякерай. Нельга выключыць і варыянт
паходжання назвы ад прозвішча Сек(і)ера. Знаходзіцца ў дзятлавіцкім
напрамку, непадалек ад Татаркі і Голей.
Соколов(ў) рог. (л.у.) Мясціны, паселішчы са словам “рог” звычайна
атрымлівалі свае назвы за размяшчэнне ў тых месцах, дзе што-небудзь
(лес, поле, сенажаць) выдавалася рогам, (клінам, вуглом); а першае слова
магло гаварыць аб тым, каму належыць гэта ўрочышча (Сокал — магло
быць прозвішча ці мянушка чалавека) або ў гэтым месцы былі гнёзды
птушкі — сокала. Знаходзіцца за Шпакоўской. Адносна Велуты вышэй,
мясцовасць мае невялікія ўзвышшы, горкі, пачыналася адразу на ўсход ад
пабудаванай у Першую сусветную вайну вузкакалейкі, якая ішла з Люшчы
на Чучавічы і далей да Чаланца. Горы, парослыя хвояй і хмызняком, у 8090-я гг. амаль усе разбураны і вывезены як будаўнічы матэрыял.
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Сёння той прыгажосці, якой любаваліся бацькі, дзяды, прадзеды
сённяшніх велуцян, вы больш не пабачыце. Асабліва прыгожа тут было
зімой, восенню і вясной. Усходняй часткаю горы спускаліся да рэчкі Цна,
якая працякала ўздоўж іх на адлегласці 80-100 метраў. Недалёка было
некалькі пакосаў, адзін з іх — Зылевіча Архіпа. У гэтым месцы сялілася
шмат разнастайных птушак і звяроў. За рэчкай было ўрочышча Краснае; на
захад, у 150-200-х метрах, праходзіць насыпаная ў 60-я гады дарога да
станцыі Люшча, прыблізна ў 2 км ад урочышча. Зімой гэтыя горы таксама
былі месцам забаў дзяцей.
Солоўйе. (л.у.) Месца, дзе па вясне чуваць шмат салаўіных трэляў. Гэта
непадалёку ад урочышча “Прыслон”, за балотцам, дзе ідзе галоўная
”польская, а можа нават і царская ” канава, якую, па расказах
старажылаў, капалі ўручную кіеўскія землякопы. За гэтай канавай
пачыналіся гоцкія балоты.
Старына. (п.) Сёння на гэтым месцы пабудавана сучасная школа і
некалькі ўласных дамоў. Побач яшчэ адно ўрочышча, ”Пойла”, аб якім
апавядалася вышэй. Старына — месца, дзе было першае пасяленне
валуцян, Старына — старыя (далёкія) часы. Цяпер гэта некалькі вуліц з
сучаснымі дамамі, якія пачалі будавацца яшчэ ў 70-я гады ХХ-га стагоддзя.
Да пачатку меліярацыі гэта было “гіблае” месца. Калі дамашняя жывёла
трапляла сюды без нагляду гаспадара, то яе маглі больш і не знайсці. Тут
была непраходная багна, месцамі глыбінёй у некалькі метраў. Балота гэта
было парослое хмызняком і высокай травой. Цяпер тут жывуць людзі,
растуць сады, апрацоўваюцца агароды, пракапаны канавы. Калі б падняліся
продкі, яны не пазналі б гэтага месца.
Стоўп(б). (л.у.) Даслоўна — гэта нешта значнае, велічнае, высокае. У
Велуце стаўпамі называлі геадэзічныя знакі — “рэперы”. Іх было некалькі:
адзін ля маста за ракой, другі — недзе каля “Грані”, а трэці, відавочна,
яшчэ ёсць ва ўрочышчы “Гліна”. Яны прадстаўляюць сабой чыгунныя
стаўбы, закапаныя ў зямлю, з вылітымі на іх лічбамі вышыні мясцовасці
над узроўнем мора.
Ставэцке. Знаходзіцца за ўрочышчам “Панёвата”. Назва паходзіць ад
слова став(ок) — невялікая прыродная ці выкапаная сажалка або месца
побач з сажалкай. Такія невялікія вадаёмы выкарыстоўваліся як паілкі для
хатніх жывёл, некаторыя гаспадары нават разводзілі ў іх рыбу.
Сухі борок. (л.у.) У беларускай тапаніміі слова сухі ўжываецца ў розных
значэннях. Але часцей за ўсё прыметнік сухі нясе ў сабе прыродную
адзнаку “недахопу або адсутнасці вільгаці.” Урочышча — ў 300-500-х
метрах на ўсход ад вёскі. Жыла там сям’я, імя-мянушка гаспадара была
Мадзяр, па прозвішчу Сайка Піліп, а таксама сем’і Каховіча Фамы,
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Каховіча Піліпа, Максімчыка Анісіма. Месца гэта сапраўды сухое,
непадалёку пачынаўся лес. Паўз хату ішла лясная дарога на больш далёкія
хутары, а таксама на смалярню, дзе выраблялі са смалы-жывіцы скіпідар.
Па гэтай дарозе акольнымі шляхамі можна было дабрацца да хутара
Княжыстанавішчы.
Татарка. (л.у.) Вялікае ўрочышча за хутарамі Княжыстанавішчы, у 6-7
км ад вёскі на паўднёвы ўсход. Прыгожае прасторнае месца, у асноўным
рос высокі і тоўсты хваёвы лес. Месца збору грыбоў і ягад па сённяшні
день. 2-3 дзясяткі гадоў назад тут збіралі хваёвы сок, як рабочыя гаварылі,
працавалі на “падсочцы”. Недалёка ад Татаркі ў польскія часы, як і адразу
пасля вайны і да 70-ых гадоў, была “Смалярня”, дзе з соку сасны
атрымлівалі скіпідар і другія спажыўныя рэчы. Назва-этнонім “Татарка”,
відавочна, звязана з даўнім татарскім паселішчам. Як гаварылі ў Велуце,
“…татары спынілі тут свой “слаўны” паход і аселі на некаторы час”.
Тац(т)ьяновска струга. (л.у.) Слова “струга” азначала ў старажытнасці
— струмень, ручай; роў, выбіты ручаінамі; дрыгва, вельмі грузкая даліна,
балоціна. Слова струга на Брэстчыне з’яўляецца часта назвай палёў, балот,
лясных урочышчаў. У другіх рэгіёнах рэспублікі гэтае слова мае нават
супрацьлеглае значэнне. Гэтае ўрочышча размешчана недалёка ад
Вутоўскага, дзе некалі жыла сям’я Дзедзіна Мікалая, чый сын Мікалай
шмат гадоў працаваў кінамеханікам. Назва звязана з іменем Таццяны.
Точышча. (п.) Адназначна назва паходзіць ад слова “ток — таковішча,
такаваць” — былое месца вясновага такавання глушцоў — (калі гэта лес)
ці цецерукоў — (калі гэта поле, палянка).
Тоўсты дуб. (л.у.) Прыкладна ў 3 км ад вёскі на захад, у напрамку да
станцыі Люшча. Калі сёння ісці да Люшчы па шляху, дзе ляжалі
вузкакалейныя рэльсы, то ўрочышча з левага боку, а на дарозе будзе
масток, дзе калісьці працякала невялікая рачулка, якую называлі
“Мардухова рэчка”. Калі адсюль пайсці прама па компасу на ўсход, то
таксама можна выйсці да дарогі Велута — Бастынь, толькі перад вамі,
метраў за 40 да дарогі, асабліва вясной, будзе працякаць невялічкая
рачулка, непрыкметная летам, — Джыгунова рэчка, адна амаль з сотні
загінуўшых рэчак на Лунінеччыне. Яшчэ да вайны тут адбылася трагедыя:
на гэтым месцы загінуў яўрэй, які трымаў невялікую лаўку (краму) ў
Велуце. Ці то ў яго было такое імя-мянушка Джыгун, ці яго так звалі, але
жыхары і па сёння гэтую знікаючую рачулку так і называюць. Што цікава:
калі пракладвалі асфальт, то заўважылі, што нават у сухое надвор’е тут
з’яўляецца аднекуль вада. Жыхары лічаць, што ў гэтым месцы ёсць
падземныя крынічкі, якія і папаўняюць невялічкую рачулку. Ад рачулкі
лесам можна выйсці да ўрочышча Тоўсты дуб.
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Мясціна “Тоўсты дуб” таксама нізкая, яна паступова на захад
пераходзіць ва ўрочышча “Звярынец”. Яшчэ ў 50-90 гады тут было некалькі
дубоў-веліканаў, але адзін з іх быў вельмі тоўсты і высокі, гадоў каля 150200. Не ведаю, ці застаўся ён цяпер? Раслі тут сапраўдныя баравікі на
тоўстых ножках з чорнымі галовамі і другія ядомыя грыбы, але былі і
вялікія ядавітыя грыбы, якіх я нідзе больш не сустракаў на Лунінеччыне —
сатанінскія грыбы, падобныя да баравікоў, толькі ножка не белая, а
ружовая з пражылкамі. Яны смяротна ядавітыя.
Тоўсціца. Мае прамое дачыненне да слова “тоўсты” — буйны. Часцей за
ўсё так называлі ў лесе месца, дзе растуць высокія, тоўстыя дрэвы. Можна
пачуць: “…тут расце адна тоўсціца…” Знаходзіцца там, дзе сёння мост на
“В-9”.
Турца, Турэцкія горы, (л.у.) 1.Турэц — быстрыня, хуткае цячэнне на
рэчцы (Яшкін, 2005). 2. Ад асабістага імя Тур, заснавальнікі паселішча
Тур(цы), у Чучавічах распаўсюджана прозвішча Туровіч, у в. Ракітна і ў
Лунінцы — Туркевіч. Але ў аснове ўсіх прозвішчаў ляжыць слова ТУР —
імя язычніцкага Бога-грамавержца. Тур — таксама назва буйной жывёліны.
У вельмі далёкія часы туры маглі жыць і ў гэтых месцах.
Жылі ж у нас маманты, пацверджанне гэтаму знаходзяць у кар’еры па
здабычы граніту ў Мікашэвічах.
Турцы — таксама вельмі прыгожае месца для пражывання людзей. Тут
ёсць некалькі высокіх прыгожых узгоркаў, вышынёю каля 10-12 метраў ад
паверхні. У 30-40-ыя гады ХХ-га стагоддзя на самай гары стаяў маяк, з
якога можна было бачыць дзясяткі кіламетраў навакольных лясоў.
Мясцовасць заўсёды была парослая змешаным лесам, большасць якога
прадстаўлена хвойнымі дрэвамі, бярозай, альхой, асінай і розным
хмызняком. Захаваліся па сённяшні дзень усяго некалькі веліканаў-дубоў.
У сучасны момант там ніхто не жыве, а раней жылі шматдзетныя сем’і
Клімчука Данілы, Хадатчука Аляксея, Каховіча Фёдара, Гунчыка Адама,
Драбовіча Адама і іншых. Паблізу працякае рэчка, летам і восенню расце
шмат баравікоў і другіх грыбоў; ёсць тут для пражывання чалавека ўсё, калі
гэтым дабром распараджацца ашчадна. Жыццё сярод прыроды заўсёды
рабіла чалавека духоўна і душэўна здаровым, чаго сёння так не хапае
сучаснаму чалавеку. Чалавек браў у прыроды столькі, колькі яму патрэбна
было і ніяк не больш, падтрымліваючы разумны баланс, за што прырода
шчодра адорвала арэхамі, ягадамі, рыбай, драўнінай і асабліва чыстым
хвойным паветрам. Жыць тут было, як у “раі”, па словах былых людзей,
якія жывуць сёння ў в. Велута, другіх вёсках, у Лунінцы і другіх гарадах.
Горы Турцы заўсёды былі месцам катання на лыжах зімой вясковай
дзетвары. Ландшафт, канечне, змяніўся нават за апошнія 30 гадоў. Чалавек
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не заўсёды сёння прытрымліваецца правілаў сапраўдных беражлівых
адносін да прыроды. Ён хоча ўзяць усё і многа, яго не цікавіць, што тут
будзе заўтра, тым больш праз 30-50 гадоў. ЧАЛАВЕКУ неадкладна трэба
перагледзець свае адносіны да “Яе Вялікасці Прыроды”, інакш ягоны век
скараціцца ўдвая, а то і больш…
Турэцкэ. Адна з ваколіц вёскі ў напрамку ўрочышча“Турца(ы)”. Уяўляе
сабой абшарнае поле (выпас).
Хвойка. (л.у.) Назва паходзіць ад адзінока растучага дрэва —“хвоі”.
Трэба толькі разумець, што слова хваёвы лес у літаратуры азначае не толькі
сасновы, але і лес, дзе растуць і “елкі”. Гэта мясціна паміж “Пойлам” і
“Пясчанай”.
Хвойніцкэ. Далёкае ўрочышча, якое знаходзіцца за ўрочышчам Прыслон
улева, у бок в. Галы Бор. Ёсць на сучасных картах. Назва паходзіць ад слова
“хвоя” — елка ці сасна, яна ж хвоя.
Хлудзюкова
нів(ў)ка. Урочышча гэтае невялічкае па тэрыторыі.
Належала Хлуду Івану. Пачынаецца адразу ж пасля Джыгуновай рэчкі,
цягнецца ўздоўж дарогі на Бастынь з правага боку да “Карасцяхіні”, нізкае.
Адзінае месца, дзе мог узяць 3-4 дзясятка знакамітых ”рыжыкаў”—
далікатэсаў беларускіх грыбнікоў і то толькі ў тым разе , калі там не паспее
пабываць цётка, якая насіла імя-мянушку ”Смараліха”, прозвішча яе
Арэхва. Гэта было яе любімым грыбным месцам. Чаму Хлудзюкова?
Відавочна, належала яна аднаму з жыхароў велуцян па прозвішчу — Хлуд. З
правага боку ніўка межавала з Тоўстым дубам.
Хо(а)лодное. Знаходзіцца з левага і правага бакоў ад р. Цна, калі
перайсці мост і ісці на Бастынь і да ўрочышча Барэза. Часцей гэту мясціну
называлі Халоднае, нават летам зямля там была і ёсць халодная, відавочна
ад таго, што, пачынаючы з ранняй вясны і да самага пачатку лета, тут стаіць
вада, бывае і восенню. Некалькі жыхароў у былыя часы вельмі застудзіліся
там, часова прысеўшы, і хварэлі ўсё жыццё. Ведаў асабіста такіх людзей.
Хо(а)рошае. (л.у.) Назва гаворыць сама за сябе: гэта вельмі прыгожае
месца, у нашым выпадку ў лесе. Усё тут прыгожа. Знаходзіцца за
урочышчам “Ставэцкім”.
Цецерынскэ. (л.у.) Прыгожы высокі лясок за км 1,5 ад вёскі на ўсход.
Любімае месца паляўнічых, куды можна хутка сабрацца на паляванне нават
пасля работы. У часы палявых работ месца, дзе ў час абеду можна схавацца
ў цяньку. Лес яшчэ не стары, больш хмызняк, чым высокія дрэвы, з абодвух
бакоў ідуць глыбокія канавы з вадой у паўночна-ўсходнім і паўднёваўсходнім напрамках. Мяжуе са “старой” дарогай на Чучавічы і ў Грычын.
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Цоўненкі. (Цёмненькі востраў, лясок) (л.у.) Знаходзіцца за ўрочышчам
“Пісанскае”. Назва паходзіць ад слова цоўны — г.з. цёмны лес. Цоўная
хмара.
На гэтым невялікім астраўку, раслі старыя высокія дрэвы. Адметны гэты
востраў тым, што тут у розныя поры года бывала шмат цецерукоў і аб
гэтым добра ведалі мясцовыя паляўнічыя. Але да вострава падыйсьці
непрыкметна было складана. Хлопцы-падлеткі часта воддаль назіралі за
тым, як да вострава часам крадуцца паляўнічыя: дзе паўзком, дзе
перабежкаю, дзе ўздоўж канавы. Цецярук — птушка разумная. Калі вялікая
чарада знаходзіцца на кармленні, на самай вершаліне найвышэйшага дрэва
сядзіць “цецерук-вартаўнік”. Як толькі ён убачыць небяспеку, тут жа падае
асаблівы гукавы сігнал аб небяспецы, і чарада знікае. Звычайна паляванне
на цецерука праводзіцца вясной, у час такавання, з укрыцця або з раней
прыгатаванага шалаша. У гэтым разе ў паляўнічага ёсць больш шанцаў
здабыць такі трафей. Але само назіранне за шлюбнай гульнёю прыносіць
больш асалоды, чым паляванне. У нашы часы можна “паляваць” з
фотаапаратам і відэакамерай. Гэта больш чалавечна і гуманна. Наколькі
мне вядома, цецерукі і па сённяшні дзень у тых месцах бываюць.
Арнітолагамі даказана, што птушкі заўсёды наведваюць месцы сваіх
продкаў, нават у той сітуацыі, калі там змяняецца сам ландшафт. Гэта яшчэ
адна загадка для вучоных, пакуль яна не разгадана, так як і арыентацыя
птушак пры масавых пералётах у цёплыя краіны і назад. Або чаму птушкі
выводзяць сваіх “дзяцей “толькі ў нас, а не ў цёплых краінах, куды яны
адлятаюць на зімоўку?..
Чапелька. (п.) Самае простае тлумачэнне: месца, аблюбаванае адным з
відаў птушак — чаплямі, якія любяць сяліцца недалёка ад тых месц, дзе
працякае рэчка ці ёсць возера, сажалка, другі вадаём, напрыклад, рыбгас.
Насельніцтва гэтую птушку таксама лагодна называе чапелька. Недалёка ад
в. Навасёлкі.
Чароток. (п.). Звычайна гэта поле, якое было раней балотам, дзе раслі,
каласіліся чараты. Гэтая трава расце і сёння, на працягу стагоддзяў чарот
служыў і служыць выдатнай страхой на хатах і другіх гаспадарчых
пабудовах. Вось чаму людзі гэтую траву назвалі так ласкава “Чараток”.
Знаходзіцца на падыходзе да Навасёлак, злева.
Шматовы лясок. (л.у.) Назва паходзіць ад прозвішча аднаго з жыхароў
в. Велута. Дарэчы, гэта вельмі рэдкае прозвішча нават у нашым Лунінецкім
раёне. Па расказах жыхароў гэтая месціна недалёка ад урочышча “Залессе”.
Шыйчова дуброва. (л.у.) Назва паходзіць ад прозвішча “Шыйч”. Месца
недалёка ад насоснай станцыі вадасховішча “Велута”.
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Яблонь (Йаблонёвэ). (л.у.) Асновай назвы гэтай мясціны паслужыла
садовае дрэва “ябл(о)ыня”. Мы і па сённяшні дзень знаходзім у лесе дзікія
яблыні і грушы. Гэтае ўрочышча там, дзе жыў Рамановіч Аляксей
Ціханавіч, недалёка ад “Панасаўского”.
Яблоніца — урочышча паміж вёскамі Малькавічы і Ліпск.
Яз(ь)віны. (Йазвіна) (л.у.). Назва мае шмат паходжанняў.1. Паходзіць ад
слова язвішча — прывід, па беларуску — здань. 2. Язвіна, вельмі цвёрдае
дрэва, тое што і вяз. Ёсць назва вёскі ў нашым раёне — Язвінкі. 3. Месца на
балоце, якое не замярзае нават у моцны мароз. Знаходзіцца гэтае месца ў
лесе, на шляху ў Горнава. Тут некалі жыў гаспадар па мянушцы Былінскі.
Пражывалі сем’і Хлуда Івана і Шыйча Сцяпана.
Я(Е)лово (Йалово, Йелово) — у аснове ляжыць назва дрэва “елка”,
месца, дзе растуць елкі (якое?) Ялово(э). Трэба сказаць, што такіх месцаў у
акаляючых в. Велута лясах было мала, калі мець на ўвазе яловыя лясы. З
інфармацыі Рыгора Аляксандравіча Ермаковіча, яно ў 6-7 км ад вёскі Ліпск,
у напрамку насоснай станцыі вадасховішча “Велута”, у залежнасці ад таго,
у якую пару года ісці. Зімой можна і напрасткі, а ў тры астатнія пары года
ісці трэба будзе другімі сцежкамі-дарогамі.
Ямнэ (Йамнэ л.у.). У аснове назвы — слова “яма”, кар’ер, упадзіна.
Паглыбленне, запоўненае вадой, дзе яна амаль ніколі не высыхае.
Урочышча за падворкам гаспадара па прозвішчу Каховіч, які меў мянушку
“Барабан” і жыў за хутарам Княжыстанавішчы, у бок Дзятлавіч. Гледзячы
на карту, бачым, што “Ямнэ” знаходзіцца за “Татаркай”, калі ісці з
Велуты. Самому мне не прыходзілася там бываць. Аднак жыхары Велуты
бываюць там часта, паколькі гэта вельмі ягаднае месца.
Янкова дуброва. (л.у.) Назва паходзіць ад асабістага імя Ян — Іван.
Янковымі ў Велуце называюць і па сённяшні дзень сем’і жыхароў Велуты
па прозвішчу Наварыч. Наварыч Міхаіл Касьянавіч, нашчадак Янковых,
працаваў усё жыццё ў родным калгасе брыгадзірам; будучы на заслужаным
адпачынку, працягвае працаваць; сёння адзін з сыноў Міхаіла Касьянавіча і
Ніны Сідараўны — настаўніцы роднай мовы і літаратуры, Сяргей,
з’яўляецца кіраўніком мясцовага СВК “Велута”. Знаходзіцца ўрочышча
непадалёку ад вадасховішча “Велута”.
Яружын (Йаружын). Аснова слова — “яр”. Мае шмат значэнняў: 1.
Яруга — балота; невялікі вадаём, у якім не высыхае вада.(Ст.718
І.Я.Яшкін) 2. Калдобіна прадаўгаватай формы, вымытая вясновымі водамі.
3.Высокае месца, паросшае лесам. 4. Глыбокі раўчак, равок або яма. Гэта
вялікі лясны масіў у бок вадасховішча “Велута”, непадалёк ад Чаратка, а
таксама ўрочышча “Хомінское”.
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Некалькі назваў урочышчаў на памежжы з вёскамі Ліпск і
Малькавічы Ганцавіцкага раёна.
1. “Барсуцкэ”. 2. “Большые высокіе”. 3. “Верасок” 4.”Высокіе”. 5.
”Гнілая. 6. ”Грушка”. 7. ”Доўга градка”. 8. “Дуброўка”. 9. “Зелёнэ”. 10.
“Карачэвскі лясок”. 11. “Каховіч-поле”. 12 “Крапінец” 13 “Крывая”. 14.
“Лесенкі”. 15. “Маліновэ”. 16. “Марысіные градкі” 17. “Нівішча”.
18.”Норыстые”. 19. “Паршывае”. 20. “Рог”. 21. “Селішчэ”. 22. “Хвошчы”.
23. “Чмелішча”. 24.”Яблоніца”.
Назваў гэтыя ўрочышчы майстар лесу Навасёлкаўскага лясніцтва, жыхар
в. Ліпск Ганцавіцкага раёна Ермаковіч Рыгор Аляксандравіч. Думаю, што
некаторыя ўрочышчы вядомы і жыхарам в. Велута.
Некалькі ўрочышчаў на памежжы з тэрыторыяй в. Бастынь.
Калі мы, едучы або ідучы з Бастыні ў Велуту каля “Грыбка” звернем
направа, то з левай рукі, праз метраў 300-400, убачым гаспадарчыя
пабудовы, якія знаходзяцца ва ўрочышчы “Калоцкая”. І калі будзем ісці ў
паўднёва-ўсходнім напрамку, уздоўж Цны, то прыдзем да ўрочышча
“Сарочыны”. Назва гаворыць сама за сябе. Урочышча, якое было некалі
аблюбавана сарокамі. Далей, насупраць хутара “Баркі”, на якім доўгія гады
працавала пачатковая школа, будзе ўрочышча “Нефе(д)цкае”, дзе магчыма
і сёння жывуць некалькі жыхароў, якія адносяцца да в. Бастынь. Прозвішча
іх Цяльпук. За ўрочышчам “Со(я)кера” ідзе ўрочышча “Чэрлецкае”.
Недалёка, справа ад “Баркоў”, ёсць яшчэ ўрочышчы: “Ніз”, “Пажыжня”,
“Ракіта”, “Вышне”. Ад “Баркоў” жа ўлева размяшчаецца мясціна, якую
называюць “Зага(ц)ть”.
Бліжэй да в. Дзятлавічы раскінулася ўрочышча “Ясеньскі луг” са
сваёю “Ясеньскай грэбалькай”. Назва таксама гаворыць сама за сябе. У
гэтых мясцінах раслі прыгожыя дрэвы — ясені, рэдкія на Палессі. Калі
прайсці “Ясеньскі луг і грэбальку”, то можна патрапіць адразу на балота,
якое людзі называюць “Орехов куль”. Што мясцовасць тут у асноўным
высокая, пацвярджае назва папярэдняга ўрочышча — “Вышне”, якое
з’яўляецца малой радзімай славутага земляка — віцэ-адмірала Мікалая
Паўлавіча Качановіча.
Бусько Сцяпан Васільевіч, былы дырэктар Бастынскай школы, расказаў
мне, што рэчка Цна ў старыя часы за “Сарочынам” раздвайвалася і так
цякла ў напрамку мастоў. Вось там, недалёка ад мастоў, у 30-50-ыя гады на
Цне была плаціна, дзе працаваў вадзяны млын. Дарэчы, гэтая мясціна і
сёння называецца “Масты”. Цна ж пасля “Мастоў” зноў злівалася і цякла
далей на паўднёвы ўсход.
Паміж урочышчам “Тоўсты дуб” і “Звярынцам”, калі ісці з Велуты па
старой вузкакалейцы (якую дарэчы ужо разабралі, а не аставілі, як
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турыстычны маршрут, болш 50 км лесам, балотам. полем, шкада,што мы
не можам берагчы таго, што аставілі нам дбайныя продкі П.І) ёсць
невялікае месца, якое называецца “Перавалока”, яно будзе злева ў метрах
150, значэнне назвы тлумачыцца, як месца, “…дзе што-небудзь
перавалоквалі: лодку, сетку, спіленыя дрэвы і другое”. (Ст. 507 І.Я. Яшкін).
З 30-ых і да 80-х гадоў ХХ-га стагоддзя тут жыла сям’я Насковічаў, Івана
і Кацярыны. Сёння ўжо ніхто не жыве, доўгі час стаяў толькі хлеў. У сям’і
выраслі тры хлопцы: Валодзя, Сцяпан і Міхаіл. У сярэдзіне 70-ых гадоў
Сцяпан у 5,6,7 класы хадзіў у школу в. Велута. Гэта была не блізкая дарога,
каля 6 км вясной і восенню, толькі ў адзін бок. Зімой жа ён хадзіў па
прамой, праз вялуцкае ўрочышча “Зарэчча”. Міхаіл, малодшы брат, у
канцы 70-ых наведваў 9-11 класы Лунінецкай вочна-завочнай школы пры
Вялуцкай сярэдняй школе. Вясной тут было шмат вады, залівала ўсё
наваколле. Старажылы расказвалі, што ў даўнія часы, гадоў 100-150 таму
назад, тут таксама працякала невялікая рачулка, якую называлі “Мардухова
рэчка”.(Адбылася ў часы вайны трагедыя… П.І.).
З размовы са старэйшым Сцяпанам, які жыве цяпер у пасёлку Люшча,
даведаўся, што яго бацька, Насковіч Іван, як і яго сусед па хутары
Баўкуновіч Піліп, з’яўляўся правадніком падрыўных груп партызанскіх
атрадаў і атрадаў асобага прызначэння. Сцяпан успомніў, як бацька
расказваў аб адной аперацыі, якую здзейсніла дыверсійная група атрада
асобага прызначэння “Барацьбіты”, база яе была на старым Собельскім
канале, недалёка ад в. Гоцк Салігорскага раёна. У той аперацыі загінуў
кулямётчык, беларус Ермаловіч Мікалай Данілавіч. Толькі ў мінулым
годзе стала вядома яго біяграфія. Займаюся пошукам яго радні. Родам ён з
Мінскага раёна, з в. Сенніца. Маю надзею атрымаць хоць невялікую
даведку аб родных Мікалая. Месца яго гібелі назваў у 1980 годзе ў Маскве,
на сустрэчы з членамі групы “Пошук” Вялуцкай СШ камандзір падрыўной
групы Собалеў Аляксандр Аляксандравіч. Адбылася гэтая аперацыя 2 мая
1944 года
Застаецца паставіць на гэтым месцы памятны знак. Гэта маглі бы
здзейсніць вучні трох суседніх школ: Вялуцкай, Люшчанскай і Бастынскай
пры падтрымцы дарослых. Мне здаецца, што дэвіз “чырвоных следапытаў”
60-90-ых гадоў мінулага стагоддзя — “Ніхто не забыты, нішто не
забыта!” адносіцца і да нашага часу, ён не страціў свайго значэння…
А вось калі мы дойдзем да аўтобуснага прыпынку “Грыбок”, па
дарозе Бастынь — Велута, станем тварам у паўночна-заходнім напрамку, у
бок Люшчы, то ўбачым лясную дарогу, якая вядзе да былой вузкакалейкі
Люшча — Вялікія Чучавічы і далей. Калі ісці гэтай дарогай, то справа ад
нас будзе ўрочышча “Козіное” гектараў 20-25, цягнецца яно да ўрочышча
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“Польская пасадка”. Лесу сёння тут ужо няма, ён спілены, пасажаны
малады хвойнік, якому каля 10 гадоў. Прайшоўшы гэтай дарогай метраў
700-800, збочым налева ў лес, пройдзем яшчэ з сотню метраў і апынемся ва
ўрочышчы “Насярэды”. Назва, відавочна, паходзіць ад назоўніка з
прыназоўнікам —“на сярэдзіне, пасярэдзіне ”. У пачатку ХХ-га стагоддзя
яго называлі “Сярэда — сярэдзіна”, а ў 20-30 гады чамусьці назвалі
“Насярэды — на сярэдзіне”. Справа ад нас будзе вялікае ўрочышча
“Звярынец”.
Некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны тут стаяла хата Баўкуновіча
Піліпа і Сцепаніды. Пазней з’явілася яшчэ дзве хаты іх сыноў — Паўла
Піліпавіча і Івана Піліпавіча. Са слоў трэцяга сына, Мікалая Піліпавіча, які
жыве ў Лунінцы, з дня на дзень апошняя хата з гэтага ўрочышча
“пераедзе” бліжэй да горада. Паколькі я асабіста добра ведаю гэта
ўрочышча, дазволю ўставіць невялікі фрагмент з напісанай мною кнігі
“Лісты камандзіраў”, якая ўжо надрукавана ў 2014 годзе. “Члены групы
“Памяць” Лунінецкай школы-інтэрната ў канцы красавіка 1983 года
прыехалі на станцыю Люшча, каб наведаць месца, дзе загінуў кулямётчык
атрада асобага прызначэння “Барацьбіты”, беларус Ермаловіч М.Д. Ідучы
лесам, у бок урочышча “Калоцкае”, недалёка ад другога ўрочышча,
“Звярынец”, патрапілі ў домік, акружаны з ўсіх бакоў лесам, гаспадар якога
ў гады вайны быў правадніком партызан да “жалезкі”, прозвішча яго —
Баўкуновіч Іван Піліпавіч. Аказалася, што месца іх сядзібы называецца
“Насярэды”. У нас з ім адбылася цікавая размова. Ён расказаў пра
зверствы, якія чынілі фашысты над бяззбройнымі мірнымі жыхарамі.
Сведкам таму па сённяшні дзень за пераездам, справа ля дарогі на Велуту,
стаіць помнік 51-у мірнаму жыхару, расстралянаму фашысцкімі катамі. Іван
Піліпавіч часта праводзіў групы падрыўнікоў, як з атрадаў асобага
прызначэння, так і партызан атрада брыгады імя С.М. Кірава. Гэта было
вельмі рызыкоўна, аднак ужо ішоў 1944 год, людзі ведалі, што фронт
набліжаецца з кожным днём. Такія людзі, як Іван Піліпавіч, рабілі ўсё, каб
таксама прыблізіць хутчэй дзень Перамогі. На памяць мы зрабілі некалькі
здымкаў разам з Іванам Піліпавічам, якія размяшчаны ў зборніку”. Гэта
месца было любімым грыбным месцам Арэхвы Вячаслава Паўлавіча, як і
яго бацькі, ветэрана-педагога Паўла Аляксеевіча, ураджэнцаў в. Велута,
нажаль, пайшошых ужо з жыцця ў свет Вечны…
Калі ж мы ад “Грыбка” будзем рухацца па асфальтавай дарозе да в.
Бастынь, то лес з правага боку, шырынёй ад урочышча ”Насяр(э)оды” да
чыгункі Лунінец — Баранавічы, завецца ўрочышчам “Пеняцка”, магчыма,
паходзіць ад слова “пні, месца якое? —Пеняцка”, а вось лясныя мясціны з
левага боку, перад першымі хатамі Бастыні, называюцца “Ваўкаўнёй”.
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Некаторыя жыхары Бастыні лясное месца паміж “Ваўкаўнёй” і “Калоцкай”
называюць “Казёл”.
Вось некалькі ўрочышчаў на Вялуцка-Бастынскім памежжы:
1.”Вовковня”.2.“Вышне”.3.“Загать”.4.“Колоцка(я)”.5.“Козёл”.6.“Козіное”
.7.“Мосты”. 8.“Насяр(о)эды”. 9. “Нефе(д)цкое”. 10.“Ніз”. 11. “Орэхов куль”
(болото). 12. “Пажыжня”. 13. “Пэрэволока”. 14.“Пеняцкая”. 15.“Ракіта”. 16.
“Сорочыны”.17.“Чэрлецкэ”.18.“Ясеньскі
луг”.19.“Ясеньскаягрэбалька”.
29.“Мордухова рэчка”.
Паміж вёскамі Велута і Бастынь ёсць аўтобусны прыпынак непадалёку
ад “Калоцкай”, ён называецца “Грыбок.”
Назвы месцаў вёскі Велута, некаторымі з якіх названы вуліцы
Балуша. Высокае пясчанае месца. У Велуце такіх было некалькі.
Знаходзіцца недалёка ад Свята-Троіцкай царквы.Стаяць дамы Каховіча
Аляксея — “Зводного”, Шмат Васілія, Зылевіча Паўла, Хадатчука Кузьмы,
сям’і Гірэнкаў і іншых.
Булічы(э) — адна з вуліц, якая ад крыжа-абярога ідзе на поўнач, у бок
былой вузкакалейкі. Працягласць яе каля 300 метраў. Затым яна
пераходзіла у Заброддзе. У 50-80 гады ХХ стагоддзя тут былі кладкі, інакш
вясной дабрацца да цэнтра вёскі нельга было. Да 1926 года тут знаходзілася
Свята-Троіцкая царква, і сёння гэтае месца старажылы называюць
Царкоўнішчам. На ёй было каля 15 драўляных хат.
Банны перавулак. Знаходзіцца ў цэнтры вёскі. Раней тут не было
паселішчаў да 70-80 гадоў ХIХ-га стагоддзя. Сёння стаіць некалькі хат.
Назву атрымала ад пабудаванай тут лазні, па руску бані.
Балотны перавулак. Назва гаворыць сама за сябе: у недалёкім мінулым
тут было балота.
Бороў(в)ская. Адна з вуліц Велуты. Сёння на ёй размяешчаны каля 50
дамоў. Адносна высокая мясціна. Назву сваю мае ад слова “Бор”.
Прыкладна 100 гадоў таму назад тут сапраўды быў бор, аб гэтым яшчэ ў 7080 гады ХХ-га стагоддзя расказвалі жыхары “Бороўской”.
Заброддзе.
Гэта працяг вуліцы “Булічы”. Пачынаецца ад хаты
“Таццянічаў” і ідзе да хаты, дзе жыў Хадатчук Сяргей з левага боку і
Каліноўскага, Воліна Уладзіміра — з правага боку. Мае прамое значэнне —
месца за бродам.
Завешніцы. Тут стаіць з аднаго боку вуліцы хата Арэхвы Васіля
Сцяпанавіча, далей пачынаецца Боро(в)ўская. Вуліца звяртала на сябе
ўвагу тым, што была незвычайнай прыгажосці: чыстая, пакрытая вясной і
ўлетку зялёнай мяккай духмянай травой. Паабапал дарогі, уздоўж вуліцы,
былі сцяжынкі, выкладзеныя плашкамі. Але чамусьці яе насельнікі любілі
хадзіць больш па правай абочыне, можа ад таго, што сцяжынка была вышэй
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за левую. На рагу гэтай вуліцы жылі сем’і з аднолькавымі прозвішчамі.
Гэта хаты Каховіча Пракопа, Каховіча Тараса, Каховіча Рыгора, Каховіча
Савы, Каховіча Ціхана, Каховіча Фёдара. Магчыма, з даўніх часоў іх продкі
аблюбавалі гэтую мясціну. Сярод іх нашчадкаў былі пчаляры, бондары,
плотнікі, аграномы-самавучкі. У адной хаце пражывала па 3-5 сем’яў. Сем’і
былі вялікія, бо патрабавалася многа працавітых рук для работы на новым
полі. Сыны па новым звычаі аддзяляліся, пачыналі рассяляцца на новыя
селішчы, а з бацькам заставаўся толькі старэйшы сын. Напрыклад, сям’я
Пракопа: адзін сын, Піліп, з сям’ёй жыў на Сухім ба(о)рку, другі сын,
Васіль, — у Пяковай. Гэтак было і ў другіх сем’ях. Толькі вынослівасць,
цяжкая праца давала магчымасць выжыць у такіх умовах.
Селішча пачыналася з мясціны, якую называлі Поды (Под — 1.
Памост на высокіх слупах пад стог збожжа; месца, дзе стаялі стагі. 2.
Месца, абсталяванае пад вуллі). За імі размяшчаўся агарод, а далей ішлі
гаспадарчыя пабудовы: хлявы — метраў каля 20 у даўжыню, клуня, клець і
сама хата. Вясной Поды залівала вада. Жанчыны бялілі палотны, а ўлетку іх
сушыла і адбельвала сонейка.
Якая радасць была для дзяцей!.. Вада тут была цёпленькая, можна
было басанож пабегаць па гэтых палотнах, сабраць прыгожанькі букецік
кветак. Па баках раслі розныя дрэвы: хвоя, дуб, бяроза, арэшнік, ліпа і
альха. Восенню збіралі сыраежкі, рыжыкі і нават баравікі.
Поды былі месцам дзіцячых забаў днём, а вечарам — моладзі. Была
тут і копанка. Вясной перапаўнялася вадой, вабіла дзяцей пакупацца і
паплёхацца, паплаваць у начоўках ці ў цабэрку.
У 70-ыя гады Бараўская выглядала па- іншаму. Моладзь ужо не
ўбачыла тых кветак, зёлак і траў, бо яны былі знішчаны цяжкімі
гусенічнымі трактарамі ў час правядзення меліярацыйных работ па
асушэнню “лёгкіх Еўропы” — балот беларускага Палесся.
“А сёння наша слаўная вуліца “абута” ў асфальт. Шкада, што
маладое пакаленне не прачуе сваім сэрцам той прыгажосці, якую
падаравала матухна-Прырода іх продкам… Цывілізацыя не толькі “абула”
дарогі ў асфальт, але нават паставіла цэментаваныя платы. Вось і ўвесь
клопат пра чалавека” (Велуцянка).
К(о)анец. Вуліца, якая заканчвае вёску ў напрамку Навасёлак. Называлі
яе яшчэ часам “Канцавая”. Гэта працяг цэнтральнай вуліцы ў напрамку з
Бастыні на Навасёлкі.
Касмова. Мяжуе з бараўской. Назва, відавочна, пайшла ад старажытнагрэчаскага мужчынскага імя Косма (у перакладзе з грэчаскага чалавек
рухавы; мірны), пазней Козьма, сёння Кузьма. Поле чыё? — Касмова.
(Адрыўны каляндар 2012 года на звароце лістка 1 мая. І.А.)
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Чорны брод. (п.) Гэта паўднёвая ўскраіна вёскі. Вуліца, былое
ўрочышча, пачынаецца ад хаты Каховіча Конана і доўжыцца каля 700-800
метраў у напрамку электрападстанцыі. Сёння там стаіць некалькі дамоў
жыхароў Велуты. Недалёка ад апошняга дома віднеецца лес, у 400-500-х
метрах адсюль працякае на поўдзень рака Цна, якая ў бурныя вёсны
затаплівала ўсё ўрочышча, асабліва, калі былі снежныя зімы і нечаканыя
прыходы ранняй вясны. Цна выходзіла з берагоў і дасягала гэтых мясцін.
Месца невысокае, дарога часта залівалася вадой і пагэтаму раней, да
сярэдзіны 60-ых гадоў, тут былі брады, праз якія майстраваліся высокія
кладкі, а месца назвалі “Чорным бродам”. Пасля заканчэння меліярацыі ў
80-ыя гады, вялікай вады па вясне не назіраецца, а вуліца так і засталася
“Чорным бродам”. У нашы дні на аднайменнай вуліцы пабудаваны
сучасныя дамы.
Царкоўнішчэ(а), знаходзіцца на Булічах, паміж дамамі Драбовіч
Маланні і Арэхвы Касьяна. Пясок на месцы былой царквы выбралі яшчэ ў
80-я гады ХХ стагоддзя. Гаварылі, што там было нават некалькі
пахаванняў.
Невядомыя месцы знаходжання, ці знікнуўшыя на сённяші дзень
мясціны, урочышчы з наступнымі назвамі.
Невядомыя яны не толькі сённяшнім жыхарам вёскі, але нават яе
старажылам
1. Данілава дзела. 2. Дуніна дуброва. 3. Ко(а)лоска(э) 4. Крылішчы. 5.
Мокрава. 6. Рачок.
Хачу сказаць яшчэ аб тым, што акрамя пералічаных урочышчаў у гэтай
брашуры, існуе не менш чым 40-50 назваў больш дробных мясцін па
свайму памеру: “Хамінскае”,”Шпакоўскае”,“Борць”,”Гарнастаеўскае”,
“Лебядзінскае”, “Панасоўскае” і другія. Веру, што будуць запісаны ўсе іх
назвы і адзначаны месцы знаходжання краязнаўцамі Вялуцкай школы на
карце.
Зусім нядаўна ўспомніў яшчэ аб адной рачулцы, якая існавала і існуе на
сучасных картах. Называецца — Штыр (Штырь.) Бярэ свой пачатак ў
“Язвінах” і ўпадае ў Цну, насупраць хаты Драбовіч Маланні Аляксееўны.
Больш паўнаводная і актыўная яна па вясне. Роля малых рачулак заўсёды
была вельмі важнай ў жыцці вялікіх рэк, аб гэтым ведае кожны вучань
Слова штыр(ь) абазначае прыстасаванне для часовага злучэння дзвух
рухомых дэталяў, калі мова ідзе аб тэхніцы, (напрыклад, прычэп злучаюць з
трактарам).
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КАРОТКІ ТЛУМАЧЭННI СЛОЎНІК
1. Антрапагенны фактар – сукупнасць усiх вiдаў дзейнасцi чалавека, якiя
аказваюць прамое ўздзеянне на жыццё арганiзмаў
альбо
ўскоснае
ўздзеянне праз змяненне асяроддзя пражывання.
2. Арэал — (ад лацінскага area — плошча, прастора) — частка зямной
паверхні (тэрыторыі або акваторыі), у межах якой распаўсюджаны і
праходзіць поўны цыкл свайго развіцця, таксон: від, род, сям’я і г.д., або
які-небудзь тып супольнасці жывых арганізмаў.
3. Балоты — празмерна ўвільготненыя ўчасткі паверхні зямлі, з
вільгацелюбівай расліннасцю, характэрныя накапленнем у верхніх
гарызонтах памерлых нераспадзеных раслінных астаткаў, якія пазней
ператварыліся ў торф. У залежнасці ад водна-мінеральнага сілкавання
балоты дзеляцца на верхавыя, пераходныя і нізінныя. Галоўнай рысай
адрознення верхавых балот з’яўляецца ўнікальны тып сілкавання балотнага
масіву — выключна за кошт атмасферных ападкаў. Грунтовыя воды
доступа да паверхні балота не маюць, верхавыя балоты могуць займаць і
ўзвышаныя ўчасткі мясцовасці. Адсюль яны і атрымалі сваю назву —
ВЕРХАВЫЯ.
*4. Балоты верхаввыя — балоты, звычайна не звязаныя з грунтовымі водамі
і існуюць выключна за кошт атмасферных ападкаў.
5. Балоты нізінныя — балоты, якія, сілкуюцца высокаразмешчанымі
грунтовымі водамі.
6. Балоты пераходныя — гэта балоты, якія маюць змешаны тып сілкавання:
за кошт грунтовых вод і за кошт атмасферных ападкаў.
7. Банітэт лесу — паказчык прадукцыйнасці лесу вызначаецца па сярэдняй
вышыні дрэваў (гл. пароды) з улікам іх узросту.
8. Біятоп — аднародны па парамертрах экалагічнага асяроддзя ўчастак, які
адпавядае біяцэнозу, або фітацэнозу, або яго раздзельным часткам і які
з’яўляецца месцам пражывання (нішай) таго або другога віду жывёл або
раслін.
9. Біяцэноз — сукупнасць жывёл, раслін, грыбоў і мікраарганізмаў, сумесна
насяляючых участак сушы або вадаёма. Біяцэноз — складаючая частка
біягеацэноза — гэта экасістэма.
10. Біягеацэноз — аднародны ўчастак зямной паверхні з вызначаным
складам жывых (біяцэноз) і косных (прыземны слой атмасферы, сонечная
энергія, глеба і др.) кампанентаў, аб’яднаных абменам рэчываў і энэргіі ў
адзіны
прыродны
комплекс.
Сукупнасць
біяцэнозаў
ўтварае
біягеацынатычны покрыў Зямлі, г.зн., усю біясферу, а асобны біяцэноз
прадстаўляе сабой яе элементарную адзінку.
11. Венера – багiня вясны, кахання, прыгажосцi.
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12. Вегетатыўныя органы раслiн – выкарыстоўваюцца раслiнай для
жыўлення i росту: корань, сцябло, лiсты.
13. Гнездавальныя птушкі. Пасля выхаду з яйца іх птушаняты пакрыты
рэдкім пухам, бездапаможныя, сляпыя.
*14. Інтрадукцыя — перанос чалавекам наўмысна або выпадкова віда
жывёлы або расліны ў вобласць (мясцовасць), дзе яны раней не пражывалі.
15. Картаграфаванне – нанясенне на карту дакладна вызначаных месцаў
росту раслiн i месцазнаходжання жывёл.
16. Карбанатныя глебы – глебы, узбагачаныя злучэннямi кальцыя.
17. Культывацыя раслiн – вырошчванне дзiкарослых раслiн
чалавекам.
18. Кустаўё, хмызнякі — руск.назв. кустарнички — нізкарослыя, вышынёй
ад 5 да 60 см., шматгадовыя расліны з цвёрдым і шматгаліністымі сцяблом,
без выражанага галоўнага сцябла. Прыклад: чарніцы, буякі (русск.
голубика), журавіны і брусніцы.
19. Ландшафт – форма зямной паверхні, агульны вiд мясцовасцi, прыродны
геаграфiчны комплекс, у якім усе асноўныя кампаненты: рэльеф, клімат,
воды, глебы, раслінны і жывёльны свет,— знаходзяцца ў складаным
узаемадзеянні, утвараючы адзіную геаграфічную сістэму.
20. Маніторынг — (ад лац. „monitor“ — надзіраючы”) сістэма
доўгачасовых назіранняў за зменамі акаляючага асяроддзя, станам
экасістэм і іх кампанентаў, біясферы ўвогуле (біясферный маніторынг), а
таксама прагназаванне іх стану на аснове атрыманых дадзеных з мэтай
інфармаванага забеспячэння прыняцця рашэнняў у вобласці аховы і
рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, здароўя і бяспекі
людзей.
21. Мiкраспарангiй – орган у раслiн, дзе ўтвараюцца мiкраспоры.
22. Папуляцыя – сукупнасць асоб аднаго вiду, доўгi час адносна
адасоблена, iснуючая на пэўнай тэрыторыi i здольная да самаўзнаўлення.
23. Паўхмызняк — (рус. полукустарник) — шматгадовыя расліны, ніжнія
адравнявелыя часткі якіх маюць пупышкі аднаўлення і здольныя жыць
шмат гадоў, а верхнія травяністыя часткі адміраюць кожны год. Вышыня
паўхмызняка ад 80, рэдка да 150 см. Прыклад: палын горкі, палын звычайны
або чарнобыль.
24. Пустазелле (рус. сорные растения) — расліны не жаданыя на
тэрыторыях, якія выкарыстоўваюцца чалавекам у яго гаспадарчай
дзейнасці.
25. Рацыянальнае прыродакарыстанне — павінна ўлічваць патрэбы
сучаснага пакалення людзей і патрэбы будучых пакаленняў
выкарыстоўваць прыродныя багацці так, каб не зніжаць якасць фактараў
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акаляючага асяроддзя, не спустошваць прыродныя багацці, не парушаць
здольнасць прыроды да самааднаўлення; захаваць для нашчадкаў
прадукцыйныя і эстэтычныя ўласцівасці прыроды.
26. Рэкрыацыя – (ад лац. rekreatio — узнаўленне) у тым ліку і прыроды.
27. Рэлiкт – вiды раслiн i жывёл, якiя захавалiся ад старажытных, знiклых,
распаўсюджаных у даўнiя часы флор i фаун.
28. Сасудзістыя расліны — расліны, у органах якіх прысутнічаюць сасуды,
па якіх праходзіць вада з растворанымі ў ёй мінеральнымі солямі* і
сітападобныя элементы, па якіх праводзяцца арганічныя рэчывы. Да
сасудзістых раслін належаць: хвошчападобныя, дзеразападоныя (рус.
плауновидные), папарацепадобныя, голанасенныя, пакрытанасенныя.
29. Спарангiі — органы ў раслiн, дзе ўтвараюцца споры.
30. Сiмбiёз — узаемнакарыснае сумеснае жыццё двух арганiзмаў розных
вiдаў.
31. Сінантропныя віды — расліны і жывёлы, спосаб жыцця якіх цесна
звязаны з чалавекам або з месцамі пражывання чалавека.
32. Статус — званне, тытул.
33. Сфагнавыя лясы – лясы, нiжнi ярус якiх заняты мохам-сфагнумам.
34. Трансфармацыя зямель – змяненнi альбо пераўтварэннi глеб.
35. Чырвоная кніга — кніга са спісам рэдкіх і знікаючых відаў жывёл,
раслін і грыбоў.
36. Фітацэноз — сукупнасць раслін на адносна аднародных участках
зямной паверхні.
37. Хмызнякі — (русск. кустарники) — шматгадовыя драўнінныя расліны
вышынёй ад 80см да 6 метраў, якія ў адрозненні ад дрэваў утвараюць
моцныя бакавыя парасткі ў самай паверхні глебы. Прыклад: маліна,
арэшнік; некаторыя віды вербаў; ажына, крушына, ядловец.
38 Эдафічная раслінная фармацыя — раслінная фармацыя, наяўнасць якой
у дадзенай мясцовасці абумоўлена, галоўным чынам, уласцівасцямі глебы.
Сама раслінная супольнасць, затым з’яўляецца
важным асяроддзеўтвараючым фактарам для другіх насельнікаў фармацыі.
39. Экалогія — навука, якая вывучае ўзаемаадносіны раслін, жывёл і
ЧАЛАВЕКА паміж сабою і іх сувязь з нежывой прыродай. Слова паходзіць
(з грэч. мовы — oikos — жыллё, месцапрабыванне“ і logos — слова”).
40. Экасістэма (ад грэч. oikos — жыллё, месцапрабыванне і systema —
сукупнасць, аб’яднанне), экалагічная сітэма, сукупнасць сумесна
пражываючых арганізмаў і ўмоў іх існавання, якія знаходзяцца ў
заканамернай узаемасувязі адзін з другім і ўтвараюць сістэму
ўзаемаабумоўленых біятычных і абіятычных з’яў і працэсаў.
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41. Экатоп (ад грэч. oikos — жыллё і topos — месца), месцапражыванне
арганізмаў з уласцівымі ім асаблівасцямі глебы, грунтаў, мікраклімату і
іншых фактараў.
42. Эўрыбіентны — від жывёл або раслін, здольных існаваць пры шырокіх
змяненнях фактараў акаляючага асяроддзя.
43. Эфемеры – аднагадовыя травянiстыя раслiны, што завяршаюць поўны
цыкл развiцця за вельмi кароткi тэрмiн. 44. SPEC — еўрапейскі статус.
ПАСЛЯСЛОЎЕ
Прачытана апошняя старонка даведніка, які знаёміць з раслiнным i
жывёльным светам нашага раёна. Гэта спроба расказаць аб той частцы
нашай прыроды, якую мы яшчэ можам i павiнны зберагчы. Аўтары выбралі
з Чырвонай кнiгi Рэспублiкi Беларусь тыя раслiны i жывёлы, якiя пастаянна
знаходзяцца, цi часова з’яўляюцца, альбо знiкаюць на тэрыторыi нашага
раёна. Гэта віды, якiя знаходзяцца пад дзяржаўнай аховай. 54 віды
чырванакніжнікаў зарэгістраваны ў нашым раёне. Апошнія 20 гадоў
надаецца шмат увагі акаляючаму асяроддзю, тлумачальнай рабоце сярод
дзяцей дашкольнага, школьнага ўзросту, моладзі і дарослых. Экалогія стала
вельмі важнай прыкладной навукай.
Паміж чалавекам і акаляючым асяроддзем існуе непарыўная
ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць. Тэмпература, выпраменьванні,
прысутнасць розных рэчываў, а таксама існаванне пэўных відаў жывых
арганізмаў — усё гэта аказвае ўплыў на ўмовы існавання здароўя чалавека.
Неразумнае ўмяшанне ў натуральныя працэсы ў прыродзе прыводзіць да
пагаршэння стану акаляючага асяроддзя і можа прывесці не толькі да гібелі
пэўных відаў, але паставіць ЧАЛАВЕКА пад пагрозу існавання яго на
планеце Зямля…
Аўтары брашуры звяртаюцца да вас, паважаныя чытачы: Калi вы яшчэ
знаходзiцеся пад уплывам прачытанага, падзялiцеся сваiмi думкамi з
роднымi, блiзкiмi, сябрамi, раскажыце iм аб прачытаным. Сваiмi дзеяннямi
вы пашырыце кола сяброў нашай прыроды. I, канешне ж, самi ў час
адпачынку на ўлоннi прыроды, памятайце галоўны запавет — не нашкодзь!
У перыяд калi птушкi будуюць свае гнёзды, выседжваюць птушанят, нельга
з’яўляцца ў лес на транспартных сродках, уключаць радыё, магнiтафон. У
далёкiя часы ў Беларусi iснавала забарона ў такi час нават бiць у царкоўныя
званы. I на сённяшнi дзень iснуе „сезон цiшынi“ — з 1 мая па 1 лiпеня, але
аб гэтым, шкада, не ўсе ведаюць. У гэты час забараняецца блiзка
падыходзiць да птушыных гнёздаў.
Аўтары заклiкаюць чытачоў да сумеснай працы ў справе абароны i
захавання ўсяго, што нас акружае. Кожны можа падзялiцца сваiмi
назiраннямi стану нашай прыроды, выказаць свае меркаваннi, прапановы ў
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гэтай высакароднай справе. Супрацоўнікі нашых газет заўсёды рады
размясціць такiя матэрыялы на свіх старонках.
У чалавека ў сваiм жыццi ёсць тры месцы, дзе ён можа адчуць сябе
маленькай пясчынкай, аднак часткай вялiкага Сусвету. Гэтыя месцы – Храм
Боскi, могiлкi i наша непаўторная прырода. Тут мы можам задумацца над
iснасцю свайго жыцця. Гэта амаль адзiнае, на што можна арыентавацца
чалавеку перад будучым, перад Вечнасцю... I нiколi яшчэ прырода не
даравала чалавеку ў яго неразумных дзеяннях, кожны з нас гэта добра
ведае. Але гэта ўжо тэма iншай размовы. Жывiце заўжды ў згодзе з
прыродай, i жыццё ваша будзе радасным і шчаслiвым!
Вось і скончылася наша непрацяглае падарожжа па тэрыторыі
Лунінецкага раёна. Нам часта здаецца, што мы ведаем аб сваім краі ўсё, але
гэта не так. На жаль, шмат чаго яшчэ ёсць невядомага. Кніга „Памяць“
Лунінецкага раёна налічвае больш за 700 старонак. Аднак і пасля яе выхаду
друкуюцца матэрыялы аб нашых родных мясцінах, аб знакамітых земляках,
новыя гістарычная звесткі. Кніга была выдана больш чым 20 год таму.
Пасля яе выдання надрукавана яшчэ 6 кніг працягу з гісторыі нашага раёна.
Маем надзею, што аб прыродзе Лунінеччыны будзе таксама напісана яшчэ
шмат цікавага.
Мэтай выхаду гэтай брашуры з’яўляецца прыцягненне ўвагі як дзяцей
школьнага ўзросту, так і дарослых да прыродаахоўнай дзейнасці; прывіццё
любові да ўсяго навакольнага асяроддзя; максімальнае веданне расліннага і
жывёльнага свету ў нашым раёне; правіл паводзін ва ўзаемаадносінах з
прыродай; выхаванне пачуцця гордасці за сваю малую радзіму; ахова ўсяго
нас акаляючага. Хацелася б закончыць словамі нашага песняра Я. Коласа:
Жыві ж, мой край! Няхай надзея
Гарыць у сэрцы і мацнее,
Што хоць не мы, дык нашы дзеці
Убачаць цэльным цябе ў свеце!
Якуб Колас „Новая зямля”
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СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ
Ларысы Канстанцінаўны Панасюк
(21.05.1945-06.09.2019)
Ларыса Канстанцінаўна нарадзілася 21 траўня 1945
года ў вёсцы Быцень Івацэвіцкага раёна, у сям’і
патомнага чыгуначніка Канстанціна Васільевіча
Корзы і Лідзіі Пятроўны Круцько. Дарэчы, мама
паўплывала на будучы выбар прафесіі дачкі. Лідзія
Пятроўна ў 1929-34 гады працавала служанкай у сям’і
аднаго з нашчадкаў Пушкіна А.С. на Беларусі —
Уладзіміра Іванавіча Варанцова-Вельямінава, у маёнтку Югалін (сёння
Івацэвіцкага раёна). Яна часта доўгімі зімовымі вечарамі расказвала аб
гэтай цудоўнай сям’і. Члены сям’і пахаваны непадалёку ад Югаліна.
Ларыса была трэцяй дачкой пасля Ірыны (1936г., жыве ў г. Кургане) і Ліі
(1938г., 10 год таму пайшла ў Свет Вечны). Ларыса Канстанцінаўна ў 1963
годзе скончыла 11 класаў мясцовай школы. З дзяцінства марыла стаць
настаўніцай. У 1965 годзе яна паступіла ў Брэсцкі дзяржаўны педагагічны
інстытут імя А.С. Пушкіна на факультэт геаграфія-біялогія, які закончыла ў
1970 годзе. З 1970 па 2 верасня 1981 года працавала настаўніцай геаграфіі ў
Вялуцкай СШ Лунінецкага раёна. Праца ў вясковай школе ёй вельмі
падабалася. Яе любілі вучні і паважалі бацькі. У 1973 годзе 25 жніўня мы з
Ларысай Канстанцінаўнай ўзялі шлюб і на працягу 46 гадоў не
расставаліся. У 1976 годзе нарадзілася наша адзіная дачунька Марыначка,
якой на наш вялікі жаль і смутак нечакана не стала 2 чэрвеня 1995 года, ва
ўзросце 19 з палавінай год… З 1981 па 1990 Ларыса Канстанцінаўна
працавала настаўніцай біялогіі і выхавальніцай 1-4 класаў у Лунінецкай
школе-інтэрнаце. Яна была другой маці для дзяцей-сірот. Наша сям’я жыла
10 год у будынку Лунінецкай школы-інтэрната, які знаходзіўся ў прыгожым
лясным хваёвым масіве (сёння тут размяшчаецца гімназія). Гэта былі
незабыўныя гады працы і жыцця, аб чым мы ўспомнілі ў сумеснай кнізе
“Інтэрнат ты наш, інтэрнатушка”, Лунінец, 2012 год (ёсць у
інтэрнэце). З 1991 года па прычыне закрыцця школы-інтэрната, мы
перайшлі працаваць ў СШ №2 г. Лунінца, дзе Ларыса Канстанцінаўна
працавала настаўніцай біялогіі. З 2007 года „сямейным экіпажам“ пайшлі ў
заслужаны адпачынак.
За гады працы Ларыса Канстанцінаўна шматразова ўзнагароджвалася
граматамі, вышэйшая з якіх Грамата Міністэрства асветы БССР.
Знаходзяшыся ў заслужаным адпачынку, Ларыса Канстанцінаўна стала
аўтарам і суаўтарам 5-і брашур і аднаго зборніка, з якіх 5 прыродаахоўнага
напрамку, у іх ліку: „Чырвоны сшытак Лунінецкага раёна“, Пінск, 2001
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год. Зборнік „ПАЛЕССЕ МАЁ ЛУНІНЕЦКАЕ“, ПІНСК, 2007. „Лунінецкі
раён: Чырвоны сшытак. Прырода і ахоўныя тэрыторыі“, Мінск ТАА
„Граўцоў Паблышэр” . Падрыхтавала брашуру з выбраных старонак
жыцця
палешукоў
Лунінеччыны,
Піншчыны,
Столеншчыны
і
Ганцаўшчыны з 1-га тома знакамітага польскага этнографа Юзэфа
Абрэмбскага — „ПАЛЕССЕ“., (Самвыдат, тыражом 4 экземпляры!..)
перакладала з польскай мовы. Пятая брашура „Успаміны з Мікашэвічаў“
(ёсць ў інтэрнэце), таксама перакладала з польскай мовы і ўжо ўпамянуты
раней зборнік „Інтэрнат ты наш, інтэрнатушка“.
Ларыса Канстанцінаўна была мне галоўным кансультантам па
падрыхтоўцы ўсіх маіх зборнікаў аб вёсках Лунінеччыны і аб маёй малой
Радзіме, сяле Астрамечава. Яна была мне вернай жонкай, самым лепшым
сябрам, клапатлівай маці, спагадлівай сястрой, граматнай дарадцай і
суаўтарам. Гэты Свет для мяне стаў сёння іншым. Усе родныя і блізкія,
нашы сябры, калегі па рабоце, былыя вучні і выхаванцы, суседзі і сёння
выказваюць ёй шчырую ўдзячнасць за дабрыню, спагадлівыя адносіны і
прафесіяналізм. Для многіх выпускнікоў розных гадоў выпуска яна і сёння
прыклад сапраўднай Настаўніцы; дзясяткі яе былых вучняў сталі дактарамі
і настаўнікамі, а па жыцці — годнымі людзьмі. Для мяне яна застанецца да
апошніх дзён самым светлым чалавекам, з чыстай душою і высакародным
сэрцам. Прашу ў Ларысы прабачэння, калі не ўсе словы ўдзячнасці сказаў
ёй пры жыцці на гэтым Свеце. Няхай Гасподзь Бог дае ёй лёгкае
спачыванне і памяць вечную, як і дачуньцы Маранцы!..
З вялікім, шчырым жалем, тугою і смуткам — муж Іван Аляксеевіч
Панасюк
Лунінец.
19.10.2019г.
Панасюк Іван Аляксеевіч. Нарадзіўся ў 1947 годзе
на хутары Лыпкі сяла Астрамечава Брэсцкага раёна.
У 1965 годзе закончыў 11 класаў Астрамечаўскай
СШ. З 1965 па 1981год працаваў у Вялуцкай СШ
Лунінецкага раёна ваенруком (служыў у ВМФ) і
настаўнікам нямецкай мовы (у 1984 годзе завочна
скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут
замежных моў, факультэт нямецкай мовы).
пачынаючы з 80-х гадоў ХХ стагоддзя займаюся
аматарскай прыродаахоўнай дзейнасцю. З 1981 па
1992 год працаваў настаўнікам нямецкай мовы і
выхавальнікам у Лунінецкай школе-інтэрнаце. Вёў заняткі кіна-фотагуртка.
быў кіраўніком патрыятычна-пошукавай групы выхаванцаў школыінтэрната „Памяць“. З 1992 года працаваў настаўнікам нямецкай мовы ў
Лунінецкай СШ №2. У Лунінецкай школе-інтэрнаце кіраваў групай вучняў
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школьнага лясніцтва, у СШ №2 г. Лунінца кіраваў вучнёўскім гуртком
„Юныя сябры прыроды“, які наведвалі вучні 6-8 класаў. Шчыра ўдзячны
Ларысе Канстанцінаўне за пастаянную дапамогу ў пытаннях, звязаных з
фаўнай і флорай, з геаграфіяй нашага лунінецкага Палесся. З 2003 года член
Грамадскага Таварыства “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. Аўтар 18
краязнаўчых зборнікаў, сярод якіх 5 выданняў прыродаахоўнага напрамку
падрыхтаваны ў суаўтарстве з Ларысай Канстанцінаўнай…
З жніўня 2007 года заслужана адпачываю, маю “свае інтарэсы”. Маё
крэда было і застаецца адным: пры магчымасці выхоўваць маладое
падрастаючае пакаленне сумленнымі, добразычлівымі грамадзянамі нашай
Рэспублікі Беларусь, каб любілі нашу ласкавую родную беларускую мову,
гісторыю і прыроду нашага роднага палескага краю, паважалі дасягненні
папярэдніх пакаленняў, зберагалі ўсё, створанае нашымі працалюбівымі і
беражлівымі продкамі, каб памяталі нашы старажытныя беларускія
традыцыі і абрады, а самому — годна дажыць адпушчаны Богам час і з
мірам адысці ў Вечнасць…
Р.S. Невялікую нашу брашуру просім лічыць запрашэннем да
далейшай размовы аб прыродзе нашай малой Радзімы на старонках газет, у
навучальных установах і на радыё.
…..І.А. і Л.К. Панасюкі
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Паважаныя чытачы!
Калі вы сталі сведкамі парушэння санітарнага, экалагічнага стану
навакольнага асяроддзя, надзвычайнай сітуацыі ў горадзе, вёсцы, лесе, на
рэчцы, возеры ці ў полі, пазваніце па адным з гэтых нумароў:
Тэлефоны
І. Міністэрства прыродных рэсурстваў і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь
+375(17)2-00-55-83
ІІ. Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь gosinspekciya.gov.by +375(17)2-89-39-55
ІІІ. Брэсцкі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
+375(16)2-20-77-42
ІV. Прадрыемстваў горада
[8(016)47 — міжгародні код г. Лунінца]
1. Раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя:
Начальнік, галоўны спецыяліст
6-23-68
2. Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова “Заказнікі рэспубліканскага
значэння” (“Сярэдняя Прыпяць” і “Лунінскі”) г. Луніне
3-14-00
3. Мікашэвіцкая міжраённая інспекцыя аховы расліннага і жывёльнага
свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Начальнік 2-74-61
Спецыялісты 2-73-14
4. Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі г. Лунінца
2-66-26
5. Установа „Лунінецкая Раённая Арганізацыйная Структура
Рэспубліканская Дзяржаўная Грамадская Арганізацыя „Беларускае
Таварыства Паляўнічых і Рыбалова
(„БТПР“).
4-79-60
6. Лунінецкае таварыства паляўнічых і рыбаловаў
7. ГО “Брэстмеліяводгас”. УП “Лунінецкая ПМС”
6-98-29
8. Лунінецкі лясгас
6-12-08
9. Дзяржаўная аўтамабільная інспекцыя
3-26-08
10. Дарожна-рамонтны ўчастак
2-11-99
11. Пажарная ахова (МНС)
101 або 112
12. Галоўны спецыяліст па тэрытарыяльн. абароне і ГС ЧАЭС
6-20-77
13. КУШВП ЖКГ “Лунінецкае”.Начальнік
5-18-17
14. КУШВП ЖКГ “Лунінецкае” (майстар па добраўпарад.)
2-33-78
Лясніцтвы Лунінецкага лясгаса (плошчы і тэлефоны):
Борскае:
10.430 га. п.лесам 8.958,4 га
36-5-40;
70-2-30
Баравікоўскае: 8.980,7 га п.лесам 7.663,8 га
70-2-68
Багданаўскае: 9.343 га п.лесам 8.292,4 га
76-5-67;
76-2-45
Бастынскае:
10.204,3 гап.лесам 8.439,8 га
29-1-97
Вулькаўскае 2: 7.880,7 га п.лесам 7.213,9 га
96-3-72
Дзятлавіцкае: 8.645,2 га п.лесам 7.582,7 га
92-2-49
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Дварэцкае:
11.138,2 га п.лесам
8.720,1 га
72-2-39
Краснавольскае:
9.036,8 га п.лесам 7.509,1 га
66-3-94
Лунінскае:
9.406,2 га п.лесам 8.090 га
75-2-21
Лунінецкае:
9.828,6 га п.лесам 8.352,6 га
3-43-02
Лобчанскае:
6.088 га п.лесам 5.575,9 га
75-2-19
Мікашэвіцкае: 9.354,8 га п.лесам 7.458,6 га
27-3-36
Навасёлкаўскае:
10.411,9 га п.лесам
7.351,3 га
79-2-49
Сінкевіцкае:
9.842,8 га п.лесам 6.665,1 га
98-2-45
Сітніцкае:
6.497,6 га п.лесам 4.174,3 га
56-5-10
Чучавіцкае:
7.955,9 га п.лесам 6.009,5 га
70-3-73
Дрэваапрацоўчы цэх “ДЗЯТЛАВІЧЫ”
55-1-45
Лунінецкі лясгас: 144920 га п. лесам 118800га
2-66-10
Каляндар некоторых Международных, Всемирных и
республиканских экологических акций
1 марта
День водно-болотных угодий.
3 марта —
Всемирный день дикой природы.
(Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Дата была выбрана не случайно: в
этот день в 1973 году была принята Конвенция международной торговли
видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).
21 марта
Международный день леса.
22 марта
Всемирный день водных ресурсов.
1 апреля
Всемирный метеорологический день.
1 апреля
Международный праздник — День птиц,
который возник в США еще в 1894 году.
2 апреля
День охраны водных ресурсов.
7 апреля
День птиц. (По народному календарю в
православный
праздник
Благовещения
Пресвятой Богородицы).
22 апреля
День Земли.
26 апреля
Всемирный день здоровъя.
1 мая — 1 июля ежегодно
Месячник тишины в лесу.
22 мая
Международный день биологического
разнообразия.
5 июня
Всемирный день охраны окружающейсреды.
День окружающей среды в Республике
Беларусь.
17 июня
Всемирный день защиты от опустынивания.
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7 сентября

16 сентября
Земли.
4 октября
14 октября
6 ноября
12 ноября

День чистого воздуха для голубого неба.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей
ООН 19 декабря 2019 года; отмечается с
2020 года.
День борьбы за защиту озонового слоя
День защиты животных.
День по уменьшению опасностей стихийных
бедствий.
Международный День предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время
войн и вооружённых конфликтов.
По народному календарю „Синичкин день“
— синички прилетают к домам — примета
приближения холодов.
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12. Красная книга Беларуси. 2-е издание. Минск, 1993.
13. Красная книга Республики Беларусь. 3-е издание. 2 тома. – Минск: БЭ,
2004, 2005.
14. Красная книга Республики Беларусь. 4-е издание. 2 тома. Минск. БЭ,
2014, 2015.
15. Материалы Новосёлковского лесничества и Лунинецкого лесхоза.
16. Палессе маё Лунінецкае, Панасюк І.А., Панасюк Л.К. і Яраховіч У.І.,
Пінск, 2007.
17. Падшыўкі газет (раённых, абласных, рэспубліканскіх і іншых).
18. Природа Брестчины на рубежах столетий, Демянчик В.Т., Михальчук
Н.В., Самусевич В.П., -Брест: Издатель Лавров С.Б., 2000.
19. Полесская опытная станция, брошюра.
20. Прыродаахоўныя тэрыторыі Лунінецкага раёна, Панасюк І.А., брошюра,
Пинск, 2001-2002.
21. Радиационная обстановка в лесах раёна, карта.
22. Растения Беларуси, находящиеся под угрозой исчезновения в ЕВРОПЕ,
ст. 12. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;
глобальный экологический фонд. Программа ООН по окружающей среде,
Минск, 2003.
23. Справочник-пособие: „Список редких и находящихся пол угрозой
исчезновения видов диких животных и растений, включённых в 3-е издание
Красной книги Республики Беларусь“, Министерство природных ресурсов и
окружающей среды Республики Беларусь, Минск, 2004.
24. Определитель насекомых европейской части СССР, Мамаев Б.М.,
Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. ПРОСВЕЩЕНИЕ, -Москва, 1976.
25. Особо охраняемые природные территории Брестской области. БГУ и
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Брест, 1997.
26. Основы экологических знаний. Веремчук О.Н., Якимович Н.К.,
Жуковский А.Т. “Брестский государственный университет имени А.С.
Пушкина”. Брест, 2005.
27. Чырвоны сшытак Лунінецкага раёна, Панасюк Л.К., Пінск, 2002.
28. Урочышчы і мясціны вакол вёскі Валута, Панасюк И.А., Пінск, 2012.
29. Школьный атлас-определитель беспозвоночных, Козлов М.А., Олигер
И.М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, Москва,1991.
30. Школьный атлас-определитель высших растений, Новиков В.С.,
Губанов И.А. ПРОСВЕЩЕНИЕ, Москва, 1985 г.
31. Der große kosmos Naturführer. „BLUTEN-PFLANZEN“, Bob Gibons, Peter
Brough, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stutgart, 1993,1998, 2004.
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32. Der Kosmos Vogelführer. „Die Vogel Deutschlands und Europas“. Bertel
Bruun, Arthur Singer und deutche Fassung von Dr. Claus König, FranckhKosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 1986.
33. Kosmos Naturführer, „Was blüht denn da?“. Dr. Dietmar Aichele, Mariane
Golte-Bechtle „Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas Franckh-Kosmos
Verlags-GmbH & Co., Stutgart, 1965, 1968, 1973, 1986.
Закончым нашу невялікую размову адным вершам-песняй на словы
Сцяпана Паўлавіча Нефідовіча:
МАЦІ-РАДЗІМА МАЯ БЕЛАРУСЬ
Выйду за вёску я летняю раніцай,
Гляну навокал — душа запяе:
Сонцам аблітая, квеценню ўбраная,
Бачу, Радзіма, прасторы твае.
Вецер расой лугавоюй умываецца,
Коціцца полем жытнёвы прыбой,
Возера сіняе ў неба ўглядаецца,
Вербы над рэчкай пасталі гурбой.
Светлагалосая, звонкагалосая,
Зведала гора. нядолю, прымус.
Мо за тваю дабрату і былося так,
Маці-радзіма, мая Беларусь.
Знай толькі радасці.Буры ж знягодамі
Вечна цябе няхай не закрануць,
Простая, добрая, мілая, родная
Маці-Радзіма, мая Беларусь.
С.П. Нефідовіч Любань, Лунінецкі раён 1999 год.
P.S. 12 кастрычніка 2019 года у нашай цэнтральнай бібліятэцы горада
Лунінца, у час правядзення краязнаўчай канферэнцыі адбылася падзея за
апошнія 75 пасляваенных год, было створана Луцнінецкае краязнаўчае
таварыства і лунінецкім краязнаўцам урачыста былі ўручаны карткі.
Трэба адзначыць, што нашы лунінецкія краязнаўцы заявілі аб сабе
яшчэ гадоў 40-50 таму і гэтая паспяховая праца працягваецца і ў нашыя дні.
Але тэма аб лунінецкіх краязнаўцах патрабуе асаблівай размовы. У
навучальных установах гарадоў Лунінец, Мікашэвічы і раёна дзейнічае ўжо
16-ы год праграма па мясцоваму краязнаўству, якую падрыхтавалі Ніна
Барысаўна Трэгубава, настаўніца беларускай мовы і літаратуры ліцэя г.
Лунінца і Вадзім Вітальевіч Жылко, высокакваліфікаваны гісторык і
прафесіянальны журналіст. Па ей працуюць амаль усе навучалныя
ўстановы. Падрыхтавалі і абаранілі яе аднымі з першых у Рэспубліцы
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Беларусь, яшчэ ў 2006 годзе. Шкада, што нашы краязнаўцы не заўсёды
маюць магчымасць выдаваць плады сваёй дзейнасці. Усё трымаецца на
асабістым энтузіязме мясцовых краязнаўцаў — настаўніках, бібліятэкарах,
выхавальніках і педагогах-ветэранах… Вельмі шкада… Усе яны робяць
патрэбную справу, захоўваюць нашу сапраўдную гісторыю — гісторыю
жыцця нашых слынных, працавітых продкаў, якія жылі не ў простыя часы і
аставілі нам чыстымі: паветра, ваду і глебу, а мы?..
О Человек,
творение природы!
В волшебный мир
вокруг себя вглядись.
С мольбой к тебе
Земля, леса и воды:
Остановись,
остановись,
остановись!
Александр Яковенко
Змест
1. Прадмова……………………………………………………………………...
2.Дачытача……………………………………………………………………….
3. Геаграфічнае становішча Лунінецкага раёна……………………………….
4. Рэкі, рэчкі, каналы……………………………………………………………
5. Азёры, рыбгас, вадаёмы, вадасховішчы …………………………………..
6. Балоты ……………………………………………………………………….
7. Прыродаахоўныя тэрыторыі ……………………………………………….
8. Раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя……………………………………………………………………….
9. „Любавацца прыгажосцю Радзімы“.„Лунінецкія навіны”……………….
10. „Скарбы малой Радзімы“ Панасюк Л.К. 29. 04. 2003.„Лунінецкія
навіны“……………………….............................................................................
11. Біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння „БОРСКІ“…………….
12. Водна-балотны заказнік мясцовага значэння „ВЕЛУТА“………………
13. Фаўна і флора вакол в. Навасёлкі ………………………………………...
14. Біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння „ЛУНІНСКІ“…………
15. Ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння „Сярэдняя Прыпяць”
16. Батанічны помнік прыроды мясцовага значэння. „Лунінецкія
каўнерыкавыя сосны“………………………………………………………….
17. Фауна и флора Залесского леса Лунинца ………………………………..
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18. Батанічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння „Векавыя дубы
Кажан-Гарадоцкія“…………………………………………………………….
19. Інтрадуцэнты……………………………………………………………….
20. Інвазіўныяпрадстаўнікі……………………………………………………
21. Невялікі экскурс па чырвоных кнігах Беларусі …………………............
22. Чырвонакніжнікі Лунінецкага раёна на 31 снежня 2021года…………..
23.Чатыры выданні Чырвонай кнігі Беларусі.“Информ-Прогулка“, 11.2016г.
Панасюк Л.К. і І.А.…………………………………………………………….
24. Правілы лясной этыкі………………………………………………...........
25. Лясы нашага раёна ………………………………………………………...
26. Назвы Зямлі Лунінецкай, С.П. Нефідовіч, в. Любань…………………...
27 Тут Лондан і Варшава, тут Індыя і Крым…………………………………
28. Ад Цны да Случы…………………………………………………………..
29. Балоты Лунінеччыны ад народзінаў да скону……………………………
30. Блакітныя вочы нашага краю……………………………………………...
31. Урочышча вакол в. ВАЛУТА………………………………………………
31. Кароткі тлумачальны слоўнік ……………………………. ………………
32. Пасляслоўе ………………………………………………………………….
33. Светлай памяці Ларысы Канстанцінаўны…………………………………
33. Тэлефоны прадпрыемстваў Лунінца ………………………………………
35. Спіс лясніцтваў Лунінецкага лясгаса ……………………………………..
36. Каляндар знакамітых дат па экалогіі……………………………………….
37.Літаратура …………………………………………………………………….
38. “Маці-радзіма, мая Беларусь”, верш-песня на словы С.П. Нефідовіча ….
39.Змест…………………………………………………………………………..
40. Сімвалы заказнікаў і помнікаў прыроды……………………………………
Сімвалы заказнікаў і помнікаў прыроды Лунінецкага раёна:
Заказнікі:”Борскі”, “Лунінскі” і “Сярэдняя Прыпяць” — выканаў Генадзь
Дубойскі ў 2006 годзе.
Заказнік “Велута” — форма сімвала Генадзя Дубойскага, дапоўнены і
выкананы Дзмітрым Чарнавокім у лістападзе 2016 года.
Помнікі прыроды “Кажан-Гарадоцкія дубы векавыя” і “Лунінецкія
каўнерыкавыя сосны” выканаў Дзмітрый Чарнавокі. Фотаздымкі,
выкарыстаныя для гэтай мэты Панасюка І.А. і Дзмітрыя Чарнавокага.
Фотаздымак дуба Кажан-Гарадоцкага ўзяты з інтэрнэта, vandrouka.by
“Путешествия по Беларуси и окрестностям” аўтар невядомы, магчыма
гэта Рыгор Дзмітровіч, частка нарыса з газеты якога з “Лунінецкіх навін”
размешчана ў гэтай брашуры.
Адрасы зборнікаў Панасюка І.А.+Л.К.
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Открыть!!! luninec.by2.by
http://luninec.by2.by/veluta
http://luninec.by2.by/internat
http://luninec.by2.by/palesse
http://luninec.by2.by/novoselki
http://luninec.by2.by/pisma
http://luninec.by2.by/zakazniki
http://luninec.by2.by/zakazniki/zakazniki.pdf
http://luninec.by2.by/abrembski
http://luninec.by2.by/mikachevici
Эти две книги можно найти по
данным адресам:
http://astramechava.somee.com
http://luninec.by2.by/ostr.pdf
Vellcom.8(029)6-41-47-61
Кансультанты: начальнік Лунінецкай раённай інспекцыі прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя — А.В. Шкут; галоўны
спецыяліст: Мікалай Ванюк.

