
Тэма 2021 гады - "Мы частка рашэння". 

 

Гэты слоган быў абраны як працяг кампаніі мінулага года: "Прырода - крыніца нашых 

рашэнняў". Лозунг - напамінак, што захаванне біяразнастайнасці з'яўляецца ключом да 

дасягнення большасці Мэт устойлівага развіцця. Прырода ўтрымоўвае ў сабе гатовыя 

рашэнні праблем змены клімату, даступнасці чыстай вады і бяспечнай ежы, здароўя і 

дабрабыту. У аснове ўстойлівага, гарманічнага развіцця ляжыць захаванне 

біяразнастайнасці, з апорай на якое чалавецтва хутчэй акрыяе ад глабальнага крызісу. 

  

20 снежня 2000 гады Генеральная Асамблея ААН абвясціла 22 мая, дзень прыняцця 

Канвенцыі пра біялагічную разнастайнасць, Міжнародным днём біялагічнай разнастайнасці. 

Біялагічная разнастайнасць (біяразнастайнасць) увогуле азначае ўсю шматграннасць жыцця 

вакол нас. Прадукт мільярдаў гадоў эвалюцыі, расліны, жывёлы і мікраарганізмы развіваліся 

пад уздзеяннем прыродных фактараў. У апошнія гады адным з такіх фактараў стаў чалавек. 

Нягледзячы на гэта, мы ўсё яшчэ толькі адна з формаў жыцця і цесна злучаны з багатай, 

жывой, якая развіваецца планетай. 

Біяразнастайнасць можна разглядаць на трох узроўнях: 

" Краявідная разнастайнасць гэта сукупнасць усіх біялагічных выглядаў, якія жывуць 

на планеце ці ў пэўнай мясцовасці. У свеце апісана каля 1,7 мільёна выглядаў, і кожны год 

навукоўцы знаходзяць усе новыя. Мяркуецца, што планету засяляюць каля 13 мільёнаў 

выглядаў жывых істот, але адзнакі адмыслоўцаў адрозніваюцца ад  трох да сотні мільёнаў. 

" Экосистемное разнастайнасць апісвае варыянты экасістэм. Жывыя арганізмы не 

існуюць самі па сабе, яны ўвесь час узаемадзейнічаюць з навакольным асяроддзем і адзін з 

адным. Балотныя расліны не будуць расці ў лесе, а лясныя звяры - жыць на сенажацях. 

Разнастайнасць экасістэм, такім чынам, павялічвае разнастайнасць выглядаў. 

" Генетычная разнастайнасць паказвае варыяцыі асаблівей усярэдзіне папуляцыі. Чым 

багацей генетычны патэнцыял, тым здаравей і жыццяздольней увесь выгляд. Відавочна, што 

ў рэдкіх і пагражальных выглядаў генетычная разнастайнасць слабое, што падвяргае іх яшчэ 

большай рызыцы пры змене звыклай ім асяроддзя пасялення. 

Усе гэтыя складаныя сувязі паміж асобнымі арганізмамі, папуляцыямі і цэлымі выглядамі, іх 

узаемадзеянне з навакольным асяроддзем робяць нашу планету па-сучаснасці жывы. 

Захаванне біяразнастайнасці ў нашых жа інтарэсах. Чалавечая цывілізацыя пабудавана на 

прыродных рэсурсах, яны забяспечваюць нас унікальнымі экосистемными "таварамі і 

паслугамі". Ежа і вада, драўніна для будаўніцтва і палівы, сыравіна для лекаў. Казуркі 

апыляюць расліны на нашых палях, лясы перашкаджаюць змене клімату, балоты 

прадухіляюць засухі. Нарэшце, прырода мае вялікае культурнае і эстэтычнае значэнне. 

Захаванне экасістэм і біяразнастайнасці робіць больш устойлівымі ўсе сферы нашага жыцця. 

Знікненне выглядаў - натуральны працэс, але пад уплывам чалавека ён паскорыўся ў шмат 

разоў. З-за нашых неабдуманых дзеянняў планета варта перад тварам крызісу, роўнага якому 

не было з часоў вымірання дыназаўраў. 

Пад пагрозай знаходзіцца не толькі дзікая прырода, але і культурныя расліны і пароды хатніх 

жывёл. За гісторыю чалавецтва мы вывелі мноства гатункаў і гібрыдаў раслін, але з 

эканамічных меркаванняў выгадоўваецца толькі невялікая іх частка. Пад пагрозай знікнення 

знаходзіцца каля 30% усіх парод сельскагаспадарчых жывёл. 

  

Знікненне раслін і жывёл больш прыцягвае наша ўвага, але сапраўдная катастрофа - 

знішчэнне і дэградацыя цэлых экасістэм. Лясы вядомыя шматстатнасцю жыцця ў іх, але 45% 

усіх лясоў планеты былі высечаны, галоўным чынам у мінулым стагоддзі. Нягледзячы на ўсе 

высілкі па іх аднаўленні, агульны пляц лясоў Зямлі няўхільна памяншаецца. Па большай 

частцы за кошт лясоў у тропіках. Да 10% каралавых рыфаў, найбагатых рэзервуараў 

біяразнастайнасці, былі знішчаны. Траціна з пакінутых дэградуе і знікне за 10-20 гадоў. 

Прыбярэжныя водна-балотныя ўгоддзі асабліва ўразлівыя, і палова з іх знікла. 



Устойлівае вядзенне гаспадаркі з ужываннем рэкамендацый навукоўцаў і традыцыйнага 

досведу продкаў - гэта пытанне нашага дабрабыту. Знясіленыя і парушаныя экасістэмы не 

змогуць падтрымліваць той жа ўзровень узнаўлення выгод, якія мы абвыклі з іх здабываць. 

Ураганы, патопы, засухі і іншыя стыхійныя бедствы прыносяць велізарныя страты, бо 

прырода ўжо не ў стане самарэгулявацца. 

  

Пагрозы біяразнастайнасці пагражаюць і нашай культурнай ідэнтычнасці. Шматлікія 

жывёлы, птушкі і расліны сталі знакамі, намаляваны на сцягах і гербах, асацыююцца з 

краінамі і народамі. Зберагчы і аднавіць біяразнастайнасць - гэта не толькі пытанне 

этычнасці, гэта заклад нашага выжывання. 

Захаванне біяразнастайнасці ў Беларусі 

Ў Беларусі зарэгістраваны 27 тысяч выглядаў жывых арганізмаў. Навукоўцы мяркуюць, што 

агульны іх лік, уключаючы яшчэ не вывучаных, можа дасягаць 42 тысяч. 

Флора Беларусі, як паказваюць шматгадовыя назіранні, больш за ўсё схільная ўплыву 

чалавека. З усіх выглядаў раслін у краіне ў Чырвоную кнігу ўключаны 2,5%. Самая 

прыкметная група расліннага жыцця - судзінкавыя расліны, і сярод іх самая вялікая дзель 

выглядаў, змешчаных пад пагрозай: у Чырвонай кнізе Беларусі 11,2% выглядаў. З аднаго 

боку, флора Беларусі збядняецца. За апошнія гады зніклі 50 абарыгенных выглядаў. З іншага 

боку, флора ўзбагачаецца за кошт якія культывуюцца, інтрадукаваных і што дзічэюць 

выглядаў. Знаходзяць навукоўцы і раней невядомыя расліны. 

  

Сярод жывёл у Чырвоную кнігу ўключаны 1,2% усіх выглядаў. Аднак, вялікую частку фауны 

Беларусі, як і ва ўсім свеце, складаюць казуркі. Чырвонакніжных млекаспажыўцоў - 24%, 

птушак - 21,1%, гадаў - 28,6%. Знікненні дзікіх жывёл у краіне за апошнія 10 гадоў не 

зафіксавана. Наадварот, фауна папаўняецца як за кошт выяўлення новых выглядаў, так і 

пашырэнні арэала існых. Да прыкладу, багамолы, раней сустраканыя толькі ў наваколлях 

Гомелю, распаўсюдзіліся па ўсёй Беларусі. Рэгіструюцца і выгляды, якіх не сустракалі ўжо 

дзясяткі гадоў: гіганцкая вячэрніца, вавёрка-палятуха і інш. 

Галоўная пагроза для рэдкіх выглядаў - дэградацыя экасістэм як з-за змены клімату, так і з-за 

гаспадарчай дзейнасці. Змяншаецца колькасць байбака, вяртлявай чарацянкі, дупелі і іншых 

балотных птушак. Еўрапейская норка  

і широкопалый рак, акрамя таго, пакутуюць ад канкурэнцыі з инвазивными выглядамі. 

Стварэнне перашкод на вадаёмах прывяло да рэзкага падзення колькасці вугра. 

Пераважныя экасістэмы ў Беларусі - лясныя і сельскагаспадарчыя землі. Акрамя іх найболей 

важнымі з'яўляюцца балоты, сенажаці і вадаёмы - рэкі і азёры. Кожная з іх мае сваё значэнне 

і сутыкаецца з вызначанымі цяжкасцямі. Лясам пагражае ўсыханне з-за змены клімату і 

нашэсці жукоў-караедаў. Балотам - парушэнне гідралагічнага рэжыму і дэградацыя 

тарфянішчаў. Поймавыя сенажаці зарастаюць хмызняком. 

  

Пляц ахоўных тэрыторый у Беларусі досыць вялікая. 15% усіх лясоў знаходзіцца ў складзе 

запаведнікаў, ахоўны статут маюць 62% натуральных балот. Акрамя ахоўных, праводзяцца і 

аднаўленчыя мерапрыемствы. На сенажацях праводзіцца скашивание расліннасці, 

рэкультывуюцца парушаныя балоты і деградировавшие тарфянішчы, высаджваюцца лясы. 

Аснова для захавання біяразнастайнасці - бесперапынны экалагічны маніторынг. На падставе 

дадзеных назіранняў і іх аналізу навукоўцы знаходзяць вузкія месцы, фармуюць планы, 

праграмы і рэкамендацыі для захавання і аднаўленні прыроды. У Беларусі для гэтых мэт 

створана Нацыянальная сістэма маніторынгу навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь 

(НСМОС). У гэтай працы ўдзельнічаюць Мінпрыроды, Белгидромет, арганізацыі НАН 

Беларусі і інш. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Інфармацыя па раёне 



 

Лесу займаюць  11,8   тысяч га ці 15,8 % ад пляца раёна, размешчаны лясныя ўгоддзі на 

тэрыторыях трох ляснікоўстваў - Бераставіцкага і Свіслацкага Волковыского лясгаса, 

Индурского ляснікоўствы Гарадзенскага лясгаса. 

      У склад флоры Бераставіцкага раёна  ўваходзяць папуляцыі 13 выглядаў раслін, 

уключаных у Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь: ветрагонка лясная, берула прамая, 

кадзіла сармацкае, шматножка звычайная, остролодочник волосистый, сон-трава лугавой,  

астра стэпавая, волдырник ягадны, дзягіль балотны, кизильник чарнаплодны, любка 

зеленоцветковпая, маруна фарбавальны, сцірта мяккая.  Усяго перададзена пад ахову 36 

месцаў вырастання выглядаў раслін, уключаных у Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь 5 

землекарыстальнікам. 

     Выбарковы маніторынг стану папуляцый ахоўваных выглядаў паказвае, што ўсе 

кантраляваныя папуляцыі знаходзяцца ў здавальняючым стане. 

       Усяго ў складзе фауны хрыбетных жывёл у Бераставіцкім раёне  ўсталявана пасяленне 

26 выглядаў млекаспажыўцоў, 6 выглядаў амфібій, 3 выглядаў рэптылій, 92 выглядаў 

птушак. На  тэрыторыі раёна  насяляе  1 выгляд  млекаспажыўца,  занесенага ў Чырвоную 

кнігу Рэспублікі Беларусь - барсук, які рэгулярна адзначаецца ў межах тэрыторыі 

Бераставіцкага і Свіслацкага ляснікоўстваў - дзевяць месцаў рассялення. Таксама маюцца 

чырвонакніжныя выгляды птушак: падворлік малы, журавель шэры, вяртлявая чарацянка, 

вялікая выць, вялікі веретенник і садовая аўсянка - усяго 16 месцаў рассялення ў 5 

землекарыстальнікаў. 

       Месцы вырастання і пасялення перададзены землекарыстальнікам рашэннем 

Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта ад 28 кастрычніка 2016 гады № 489 "Пра 

перадачу пад ахову сталым землекарыстальнікам месцаў вырастання дзікарослых раслін і 

месцаў рассялення дзікіх жывёл, якія адносяцца  да выглядаў, уключаным у Чырвоную кнігу 

Рэспублікі Беларусь".   

     На тэрыторыі Бераставіцкага раёна маюцца  асоба ахоўваныя прыродныя тэрыторыі: 

біялагічны  заказнік мясцовага значэння "Гарадзенская Свіслач",  батанічны помнік  

прыроды мясцовага значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Лішкі", батанічны помнік  

прыроды мясцовага значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Массоляны" і батанічны 

помнік  прыроды мясцовага значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Стары Палац". 

 Біялагічны  заказнік мясцовага значэння "Свіслач" быў створаны ў 2002 году ў мэтах 

захавання знікаючага выгляду птушкі, занесенай у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь - 

вяртлявай чарацянкі, а таксама месцаў гнездавання іншых выглядаў птушак - дупелі і драча, 

на падставе рэкамендацый Грамадскай арганізацыі "Ахова птушак Беларусі". Па дадзеных 

апошніх улікаў, колькасць вяртлявай чарацянкі складае 30-100 пара, з'яўляецца пятым па 

значнасці месцапражываннем вяртлявай чарацянкі на тэрыторыі Беларусі. Сумесным 

рашэннем Гарадзенскага раённага выканаўчага камітэта і рашэннем Бераставіцкага раённага 

выканаўчага камітэта ад 29 верасня 2017 г. № 658/412 ператвораны ў біялагічны  заказнік 

мясцовага значэння "Гарадзенская Свіслач". Агульны пляц заказніка на тэрыторыі раёна 

3517,06 га, у склад яго земляў уваходзяць: землі ГЛХУ "Ваўкавыскі лясгас" (выдзелы 1, 2 у 

квартале 2 Бераставіцкага ляснікоўства ГЛХУ "Ваўкавыскі лясгас") агульным пляцам 32,0 

гектара, ГЛХУ "Гарадзенскі лясгас" (кварталы 171, 172, 173 (выдзелы 3-7, 9-14), 174 

(выдзелы 3-25), 179 (выдзелы 1-4), 180-182, 198 Индурского ляснікоўствы ГЛХУ 

"Гарадзенскі лясгас") агульным пляцам 539,2 гектара, раённага сельскагаспадарчага 

ўнітарнага прадпрыемства "Олекшицы" агульным пляцам 327,55 гектара, дзяржаўнага 

прадпрыемства "Воронецкий" агульным пляцам 1073,56 гектара, раённага ўнітарнага 

сельскагаспадарчага прадпрыемства "Массоляны" агульным пляцам 43,76 гектара, землі 

запасу Бераставіцкага раёна агульным пляцам 63,33 гектара. 

      У 2003 году абвешчаны батанічнымі помнікамі прыроды мясцовага значэння 

тэрыторыі старадаўніх паркавых сядзібаў "Массоляны"   "Лішкі" і "Стары Палац".  У сувязі 

са зменай выглядаў, меж, рэжымаў аховы і выкарыстанні рашэннем Бераставіцкага раённага 



выканаўчага камітэта ад 24 чэрвеня 2016 г. № 295 ператвораны ў батанічны помнік  прыроды 

мясцовага значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Лішкі" (перададзены ў кіраванне 

Конюховскому сельскаму выканаўчаму камітэту), батанічны помнік  прыроды мясцовага 

значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Массоляны" (перададзены ў кіраванне 

Олекшицкому сельскаму выканаўчаму камітэту) і батанічны помнік  прыроды мясцовага 

значэння  "Старадаўняя паркавая сядзіба "Стары Палац" (перададзены ў кіраванне 

Бераставіцкаму сельскаму выканаўчаму камітэту). Адмыслоўцы інспекцыі рэгулярна 

вырабляюць праверкі рэжыму ўтрымання заказніка і помнікаў прыроды. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Біяразнастайнасць ці біялагічная разнастайнасць - гэта тэрмін, які апісвае разнастайнасць 

жывых арганізмаў на Зямлі і ступень змены жыцця. Біялагічная разнастайнасць складаецца з 

мікраарганізмы, расліны, жывёл і экасістэмы, такія як каралавыя рыфы, лясы, пустэльні і г.д. 

Біяразнастайнасць - гэта ўсё, ад якія ўзвышаюцца дрэў да малюсенькага аднаклеткавага 

багавіння, якіх немагчыма ўбачыць без мікраскопа. 

 

Яно таксама ставіцца да колькасці ці багаццю розных выглядаў, якія жывуць у вызначаным 

рэгіёне. Біялагічная разнастайнасць уяўляе сабою багацце даступных для нас біялагічных 

рэсурсаў. Гаворка ідзе пра падтрыманне натуральных абласцей, якія складаюцца з 

супольнасцяў раслін, жывёльных і іншых жывых істот, якія змяняюцца ці выміраюць з-за 

антрапагеннага ўздзеяння, і разбурэнні месцапражыванняў. 

 

Элементы і размеркаванне 

 

Ў біяразнастайнасці кожны выгляд, незалежна ад таго, наколькі ён буйны ці маленькі, гуляе 

важную ролю. Розныя выгляды раслін і жывёл залежаць адзін ад аднаго, і гэтыя 

разнастайныя выгляды забяспечваюць натуральную ўстойлівасць для ўсіх формаў жыцця. 

Здаровая і ўстойлівая біяразнастайнасць можа акрыяць ад мноства бедстваў. 

 

Біяразнастайнасць мае тры асноўных элемента: 

 

Генетычная разнастайнасць; 

Экалагічная разнастайнасць; 

Краявідная разнастайнасць; 

Нядаўна быў дададзены новы элемент - "малекулярная разнастайнасць". 

 

Біяразнастайнасць размяркоўваецца нераўнамерна. Яно вар'іруецца ў глабальным маштабе і 

па рэгіёнах. Да розных фактараў, якія ўплываюць на біялагічную разнастайнасць, ставяцца: 

тэмпература, вышыня над узроўнем мора, уляганні, глебы і іх сувязь з іншымі выглядамі. 

Напрыклад, біяразнастайнасць акіяна ў 25 раз менш наземнай разнастайнасці. 

 

Біяразнастайнасць з'яўляецца вынікам эвалюцыі на працягу 3,5 мільярдаў гадоў. Яно 

падвяргалася розным перыядам вымірання. Апошняй і найболей разбуральнай стадыяй 

вымірання з'яўляецца голоценовое выміранне (эпоха чацвярцічнага перыяду), на якое 

часткова паўплывала дзейнасць людзей. 

 

Роля біялагічнай разнастайнасці 

 

Ўсе выгляды ўзаемазлучаныя і залежаць адзін ад аднаго. Лясы падаюць хаты для жывёл. 

Жывёлы ядуць расліны. Раслінам патрэбна здаровая глеба для росту. Грыбы дапамагаюць 

раскладаць арганізмы для ўгнаення глебы. Пчолы і іншыя казуркі пераносяць пылок з адной 

расліны на іншае, што дазваляе прадстаўнікам флоры размножвацца. Пры меншай 



біялагічнай разнастайнасці гэтыя ўзаемасувязі саслабляюцца і часам руйнуюцца, наносячы 

шкода ўсім выглядам у экасістэме. 

 

Біяразнастайнасць мае шэраг функцый на Зямлі, уключаючы: 

 

Падтрыманне балансу экасістэм: перапрацоўка і захоўванне пажыўных рэчываў, барацьба з 

забруджваннем навакольнага асяроддзя, стабілізацыя клімату, абарона водных рэсурсаў, 

фармаванне і абарона глебы, і падтрыманне экалагічнасці. 

Біялагічныя рэсурсы: падаванне лекавых сродкаў і фармацэўтычных прэпаратаў, прадуктаў 

сілкавання для насельніцтва і жывёльных, дэкаратыўных раслін, вырабаў з драўніны, 

племянной скаціны, разнастайнасці выглядаў, экасістэм і генаў. 

Сацыяльныя выгоды: адпачынак і турызм, культурная каштоўнасць, адукацыя і даследаванні. 

Роля біяразнастайнасці ў наступных абласцях дапаможа выразна вызначыць яго важнасць у 

жыцці чалавека: 

Харч: каля 80% харчовага забеспячэння чалавека даводзіцца на 20 выглядаў раслін. Але 

людзі выкарыстоўваюць каля 40 000 выглядаў флоры для ежы, адзежы і жылля. 

Біяразнастайнасць забяспечвае насельніцтва нашай планеты прадуктамі сілкавання. 

Здароўе чалавека: чакаецца, што недахоп пітнай вады створыць сур'ёзны глабальны крызіс. 

Біяразнастайнасць таксама гуляе важную ролю ў адкрыцці лекавых сродкаў. Прыроднымі 

медыкаментамі карыстаецца вялікая частка насельніцтва Зямлі. 

Прамысловасць: біялагічныя крыніцы падаюць мноства прамысловых матэрыялаў. Да іх 

ставяцца валакно, масла, фарбавальнікі, гума, вада, драўніна, папера і прадукты сілкавання. 

Культура: біяразнастайнасць забяспечвае забаўляльныя мерапрыемствы, такія як назіранне 

за птушкамі, рыбалка, паходы і г.д. Яно натхняе музыкаў, паэтаў і мастакоў. 

 

Выгляды біяразнастайнасці 

 

Галоўным спосабам вымярэння біяразнастайнасці з'яўляецца падлік агульнай колькасці 

выглядаў, якія жывуць у вызначанай вобласці. Трапічныя раёны, дзе цёплыя кліматычныя 

ўмовы круглы год, маюць найвялікую біялагічную разнастайнасць. Ва ўмераных рэгіёнах, 

дзе цёплае лета змяняецца халоднай зімой, назіраецца меншая біяразнастайнасць. Рэгіёны з 

халоднымі ці сухімі ўмовамі, такія як вобласці вышыннай поясности і пустэльні, маюць яшчэ 

меншую біялагічную разнастайнасць. 

 

Як правіла, чым бліжэй рэгіён да экватара, тым больш біяразнастайнасць. Сама меней 40 000 

розных выглядаў раслін насяляюць у трапічных лясах Амазонкі ў Паўднёвай Амерыцы, 

адным з самых біялагічна разнастайных рэгіёнаў планеты. 

 

Цёплыя воды заходняй часткі Ціхага і Індыйскага акіянаў з'яўляюцца самымі разнастайнымі 

марскімі месцапражываннямі. Марская экасістэма ў Інданэзіі служыць хатай для больш за 

1200 выглядаў рыб і 600 выглядаў каралаў. Шматлікія каралы ствараюць каралавыя рыфы, у 

якіх насяляюць сотні выглядаў арганізмаў, ад малюсенькага марскога багавіння да буйных 

акул. 

 

У некаторых рэгіёнах свету маецца вялікая колькасць эндемичных выглядаў (выгляды, якія 

існуюць толькі на вызначанай тэрыторыі). У Капской вобласці - прыроднай экасістэме 

Паўднёвай Афрыцы - насяляе каля 6200 выглядаў раслін, якія больш нідзе ў свеце не 

сустракаюцца. Раёны з вялікай колькасцю эндемичных выглядаў завуцца гарачымі кропкамі 

біяразнастайнасці. Навукоўцы і арганізацыі прыкладаюць адмысловыя высілкі для захавання 

жыцця ў гэтых рэгіёнах. 

 



Біяразнастайнасць таксама можа ставіцца да разнастайнасці экасістэм - супольнасцяў жывых 

істот і іх навакольныя асяроддзі. Экасістэмы ўключаюць пустэльні, сенажаці і трапічныя 

лясы. У Афрыцы знаходзяцца трапічныя дажджавыя лясы, альпійскія горы і сухія пустэльні. 

Мацярык валодае высокім узроўнем біяразнастайнасці, а Антарктыда, амаль цалкам 

пакрытая ледзяным полагам - нізкім. 

 

Іншым спосабам вымярэння біяразнастайнасці выступае генетычная разнастайнасць. Гены 

з'яўляюцца асноўнымі адзінкамі біялагічнай інфармацыі, якая перадаецца пры размнажэнні 

жывых істот. У некаторых выглядаў маецца да 400 000 генаў. (У людзей каля 25 000 генаў, а 

ў рысу больш 56 000.) Некаторыя з гэтых генаў аднолькавыя для ўсіх асобін у межах выгляду 

- яны робяць рамонак рамонкам, а сабаку - сабакам. Але некаторыя гены ўсярэдзіне выгляду 

розныя, таму, напрыклад, адны сабакі - пудзелі, а іншыя - питбули. Вось чаму ў некаторых 

людзей карыя вочы, а іншых - блакітныя. 

 

Шырэйшая генетычная разнастайнасць выглядаў можа зрабіць расліны і жывёл больш 

устойлівымі да хвароб. Генетычная разнастайнасць таксама дазваляе выглядам лепш 

адаптоўвацца да зменлівага асяроддзя. 

 

Скарачэнне біяразнастайнасці 

 

За апошнія сто гадоў біяразнастайнасць ва ўсім свеце рэзка скарацілася. Шматлікія выгляды 

змерлі. Выміранне - натуральны працэс; некаторыя выгляды натуральнай выявай выміраюць, 

а новыя выгляды эвалюцыянуюць. Але чалавечая дзейнасць змяніла натуральныя працэсы 

знікнення і эвалюцыі. Навукоўцы ацэньваюць, што ў наш час выгляды выміраюць у сотні 

разоў хутчэй, чым таго патрабуе эвалюцыя. 

 

Асноўным чыннікам страты біяразнастайнасці з'яўляецца знішчэнне натуральных месцаў 

рассялення. Палі, лясы і водна-балотныя ўгоддзі, дзе жывуць дзікія расліны і жывёлы, 

знікаюць. Людзі чысцяць землі, каб саджаць культуры, будаваць хаты і прадпрыемствы. 

Лясы высякаюцца для атрымання драўніны. 

 

Паколькі месцы рассялення скарачаюцца, яны могуць падтрымліваць жыццё меншай 

колькасці жывых арганізмаў. У выжылых істот менш партнёраў для размнажэння, таму 

генетычная разнастайнасць змяншаецца. 

 

Глабальная змена клімату - таксама з'яўляецца фактарам, якія зніжаюць біяразнастайнасць па 

ўсім свеце. Цяплейшыя акіянічныя тэмпературы пашкоджваюць далікатныя экасістэмы, такія 

як каралавыя рыфы. Адзін каралавы рыф здольны падтрымліваць жыццё 3000 выглядаў рыб і 

іншых марскіх істот, такіх як малюскі і марскія зоркі. 

 

Инвазивные выгляды могуць таксама паўплываць на біяразнастайнасць. Калі людзі ўводзяць 

выгляды з адной часткі свету ў іншую, у іх часта няма натуральных драпежнікаў. Гэтыя 

"неместные" арганізмы квітнеюць у іх новым асяроддзі пасялення і часта знішчаюць 

мясцовыя выгляды. 

 

Людзі ва ўсім свеце працуюць над захаваннем біяразнастайнасці. Жывёлы і расліны 

з'яўляюцца найболей вядомымі знікаючымі арганізмамі. На нашай планеце былі створаны 

тысячы ахоўваных месцаў для абароны раслін, жывёл і экасістэм. Мясцовыя, нацыянальныя і 

міжнародныя арганізацыі супрацоўнічаюць у мэтах захавання біялагічнай разнастайнасці 

рэгіёнаў, якім пагражаюць развіццё ці стыхійныя бедствы. Людзі таксама працуюць над 

абмежаваннем забруджвання і аднаўленнем экасістэм. Па меры таго, як экасістэмы 

становяцца больш здаровымі, іх біяразнастайнасць павялічваецца. 



 


