
Да ра гія сяб ры, ка ле гі!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі 
і гос ці на шай Бе ла ру сі!

Шчы ра він шую вас з цу доў ным свя там — Днём ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя!

Гэ та свя та аб' яд ноў вае ра бот ні каў пры ро да ахоў ных 

ве дам стваў, пра мыс ло вых эко ла гаў, прад стаў ні коў 

гра мад скіх эка ла гіч ных ар га ні за цый, на ву коў цаў, пе-

да го гаў і ўсіх не абы яка вых лю дзей у на шай кра і не.

Дзень ахо вы на ва коль на га ася род дзя з'яў ля ец ца 

на па мі нам пра тое, што мы са мі ад каз ныя за эка ла-

гіч ную бяс пе ку на шай род най Бе ла ру сі, за ха ва насць 

яе ўні каль най пры ро ды, чыс ці ню шмат лі кіх рэк і азёр, 

ля соў і па лёў, за бу ду чы ню на шых дзя цей.

Ха чу вы ка заць па дзя ку эко ла гам-пра фе сі я на лам і 

аба рон цам на ва коль на га ася род дзя, жы ха рам вя лі кіх 

га ра доў і ма лень кіх вё сак за не абы яка васць і кло пат 

пра наш агуль ны дом. Ня хай гэ тае свя та бу дзе ад зна-

ча на ра дас цю і ба дзё рым на стро ем, а так са ма ста не 

сім ва лам даб ра і роск ві ту.

Ра зам мы зро бім пры ро ду на ша га род на га краю 

яшчэ больш пры го жай і ба га тай, што па спры яе ду-

шэў на му кам фор ту, моц на му зда роўю і даб ра бы ту 

лю дзей.

Анд рэй ХУ ДЫК,

мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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Пры род нае ба гац цеПры род нае ба гац це  

Ба ло ты — Ба ло ты — 
наш брэнд наш брэнд 
і зда бы такі зда бы так

Бе ла рус кія ба ло ты па пра ве на зы ва юць лёг кі мі Еў ро-

пы, бо яны вы вод зяць з ат мас фе ры сот ні ты сяч тон 

вуг ля кіс ла га га зу. На шы ба ло ты ўні каль ныя яшчэ і 

тым, што ня ма ла іх за ха ва ла ся ў на ту раль ным ці 

бліз кім да яго ста не.

(Заканчэнне на 10-й стар.)

Сёння — Дзень аховы навакольнага асяроддзя

Роз на ка ля ро выя бліс каў кі 

ў ге лі для ду шу або ру жо выя 

гра ну лы ў клуб ніч ным 

скра бе — ка го не пры ва біць 

гэ та мар ке тын га вая 

хіт расць? Але ў вы ні ку гэ тыя 

ма лень кія ша ры кі трап ля юць 

у ка на лі за цыю, а пас ля 

сплы ва юць і ў Су свет ны акі ян, 

дзе іх з'я да юць ры бы і ін шыя 

мар скія жы вё лы, а праз 

іх — да ча ла ве ка. Што гэ та 

за за гад ка выя час ці цы, і ча му 

яны так хва лю юць эко ла гаў?

ШТО Ў КАС МЕ ТЫЧ ЦЫ?
Сён ня плас тык усю ды. Тан ны і 

прак тыч ны, ён усё шчыль ней ува-

хо дзіць у жыц цё спа жыў ца. Спа ку са 

яшчэ больш змен шыць ца ну на та вар 

штурх ну ла вы твор цаў кас ме ты кі да-

лей — ра біць з плас ты ку не толь кі ўпа-

коў ку, але і змес ці ва пра дук ту.

— Коль касць мік ра плас ты ку ў скла-

дзе кас ме тыч на га срод ку мо жа вар'і-

ра вац ца ад 1 да 90 пра цэн таў. Гэ та 

зна чыць, што звы чай ны гель для ду шу 

ці скраб мо жа змя шчаць пры клад на 

столь кі ж плас ты ку, коль кі ідзе на вы-

твор часць яго ўпа коў кі, — ад зна чы ла 

су пра цоў нік Цэнт ра эка ла гіч ных ра-

шэн няў Ма рыя СУ МА.

Вы хо дзіць, што за гад ка выя роз на-

ка ля ро выя гра ну лы ў скра бе, ге лі для 

ду шу або зуб ной па сце — гэ та не што 

ін шае, як мік ра плас тык. Але не заў-

сё ды, вя до ма. Ён лёг ка за мя ня ец ца 

кос тач ка мі аб ры ко са, клуб ніц, ма лі ны 

ці на ту раль ны мі ва лок на мі лю фы.

— Са мае га лоў нае пра ві ла пры вы-

ба ры кас ме ты кі — уваж лі ва чы таць 

са стаў, — пад крэс лі ла экс перт. — 

Існуе спіс мік ра плас ты ку, які час цей 

за ўсё су стра ка ец ца ў бе ла рус кай 

кас ме ты цы. Але на са май спра ве ён 

знач на шы рэй шы. Не ка то рыя між-

на род ныя ар га ні за цыі на зы ва юць 

мік ра плас ты кам цэ лыя 67 па лі ме раў 

(азна ё міц ца са спі сам мож на па спа-

сыл цы http://www.beatthemіcrobead.

org/product-lіsts/).

(Заканчэнне на 10-й стар.)

Ня бач ная па гро заНя бач ная па гро за  

МІК РА ПЛАС ТЫК 
НА ТА ЛЕР ЦЫ
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ВАЖ НЕЙ 
ЗА ЎСЁ — 
ПРА ГНОЗ 
НА ДВОР'Я

— Анд рэй Паў ла віч, 

пры зна ча ю чы вас на па-

са ду ў ве рас ні мі ну ла га го-

да, Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лука шэн ка па ста віў не-

каль кі за дач пер ша чар го-

вай важ нас ці. Як яны вы-

ра ша юц ца?

— Зру хі ёсць па ўсіх кі-

рун ках. Най больш скла да-

ная за да ча — гэ та раз віц-

цё мі не раль на-сы ра він най 

ба зы. У нас ня ма пра ва на 

па мыл ку, та му па вы ша ная 

ўва га ўдзя ля ец ца якас ці 

ге о ла га раз вед кі. Мэ та згод-

насць зда бы чы та го ці ін ша-

га ві ду сы ра ві ны ў ця пе раш ні 

мо мант дык туе эка но мі ка.

Прэ зі дэнт па га дзіў ся з 

на шы мі па ды хо да мі ад нос-

на ўдас ка на лен ня ра бо ты 

Бел гід ра ме та. Мы атры ма лі 

сур' ёз ную фі нан са вую пад-

трым ку, дзя ку ю чы якой бу-

ду ем ад ну з са мых су час ных 

гід ра ме тэа стан цый у Мін ску; 

у маі ад кры лі аў та ма тыч ныя 

стан цыі ў Ле пе лі і Пру жа нах; 

да кан ца го да з'я вяц ца но выя 

стан цыі ў Грод не, Шчу чы не, 

Са лі гор ску і По лац ку. За раз 

ідзе сур' ёз ная пад рых тоў ка, 

і ў на ступ ным го дзе ў Ві цеб-

ску пач не пра ца ваць до пле-

раў скі ла ка тар — су час нае 

аб ста ля ван не па спры яе дак-

лад нас ці пра гно заў. Ні ко лі 

за апош нія га доў двац цаць 

у Бел гід ра ме це столь кі не 

ра бі ла ся на пра ця гу ад на го 

го да. Мак сі маль на вы со кая 

сту пень апраўд валь нас ці 

пра гно заў на двор'я не аб ход-

ная для гра мад ства і для эка-

но мі кі. Сён ня ў гэ тым кі рун ку 

шмат зроб ле на, але ня ма мя-

жы дас ка на лас ці, і нам ёсць 

дзе пры клас ці на ма ган ні і 

над чым пра ца ваць.

Трэ цяя за да ча да ты чыц-

ца на вя дзен ня па рад ку на 

зям лі. У ста лі цы, аб лас ных 

і ра ён ных цэнт рах пы тан-

няў прак тыч на ня ма — усё 

доб ра ўпа рад ка ва на і акуль-

ту ра на. А вось у сель скай 

мяс цо вас ці па куль не ўсё і 

не ўсю ды ў гэ тым пла не доб-

ра. Асаб лі вую ўва гу не аб-

ход на ўдзя ліць так зва ным 

не перс пек тыў ным вёс кам, у 

якіх за ста ло ся не каль кі жы-

ха роў. Трэ ба вы ра шаць пы-

тан ні з ха та мі, якія ні хто не 

да гля дае, а гэ та юры дыч на 

не заў сё ды прос та. Лепш за 

ўсё, каб не перс пек тыў ныя 

вёс кі змя ні лі свой ста тус і 

па ча лі раз ві вац ца. Гэ та му 

мо гуць са дзей ні чаць і дач-

ні кі, куп ля ю чы там ха ты. 

Так са ма прад пры маль ні кам 

вар та смя лей іс ці ў глы бін-

ку — дзя ку ю чы Дэ крэ ту № 7 

пе ра шкод ня ма.

ВА ДА... 
НА ЭКС ПАРТ

— Адзін час у прэ се бы-

ла па пу ляр ная тэ ма экс-

пар ту бе ла рус кіх слі ма-

коў. А якая яшчэ, ска жам 

так, ці ка вая і не звы чай ная 

пра дук цыя ад праў ля ец ца 

за мя жу?

— Да гэ тай ка тэ го рыі ад-

но сяц ца 9 ві даў дзі кіх жы вёл: 

ві на град ны слі мак, лі чын-

кі хі ра на мід, тры ві ды жаб, 

га дзю ка звы чай ная, даў га-

па лы рак, па ла са ты рак і 

ўсход няя рач ная крэ вет ка. 

Акра мя слі ма коў, най больш 

шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў гас па дар чых мэ тах даў га-

па лы рак і лі чын кі хі ра на-

мід, аб' ёмы экс пар ту якіх у 

2017 го дзе ўзрас лі ў па раў-

на нні з 2016-м у 2,3 ра за.

— А якія экс парт ныя 

перс пек ты вы ва ды?

— Клю ча вы мо мант — 

якасць. Ёсць праб ле ма, 

ад якой ні ку ды не дзе неш-

ся, — па вы ша нае ўтры ман-

не жа ле за. Прад пры ем ствы 

па раз лі ве бу ты ля ва най 

ва ды час ця ком бу ду юц ца 

блі жэй да буй ных га ра доў 

(на прык лад, Мін ска), дзе 

та кая праб ле ма — не рэд-

касць. У боль шас ці вы пад-

каў по бач са свід ра ві на мі 

да во дзіц ца ста віць стан цыі 

абез жа лез ван ня, а гэ та ўжо 

хоць і мі ні маль ная, але во да-

пад рых тоў ка, а па вод ле еў-

ра пей скіх стан дар таў, та кая 

ва да аў та ма тыч на вы клю ча-

ец ца з ка тэ го рыі пры род най. 

У най блі жэй шай перс пек ты-

ве пла ну ем вы лу чыць і аца-

ніць участ кі, дзе мож на вес ці 

зда бы чу без уся ля кай во да-

пад рых тоў кі на пра ця гу доў-

га га ча су. Ін вес та рам вар та 

звяр нуць ува гу на Во ра наў-

скі, Ба ра на віц кі, Са лі гор скі, 

Асі по віц кі, Лель чыц кі і Ка-

лін ка віц кі ра ё ны, ня гле дзя-

чы на тое, што па зна ча ныя 

там участ кі трэ ба да дат ко-

ва вы ву чаць. Гэ та па тра буе 

не ка то рых вы дат каў, та му 

мно гім ар га ні за цы ям па куль 

пра сцей і вы гад ней зай мац-

ца не зда бы чай ва ды, а яе 

ад наў лен нем.

БОЙ ПЛАС ТЫ КУ 
І ЭНЕР ГІЯ ВЕТ РУ

— Вы ка ры стан не якіх 

ві даў ад наў ляль ных кры-

ніц энер гіі вы лі чы це най-

больш перс пек тыў ным у 

Бе ла ру сі?

— Кра і на ўсё больш ак-

тыў на вы ка рыс тоў вае маг-

чы мас ці аль тэр на тыў ных 

кры ніц энер гіі. Да стат ко ва 

ска заць, што ў нас ёсць 

ра ё ны, як, на прык лад, На-

ва груд скі, дзе чвэрць (!) 

энер гіі для спа жыў цоў дае 

ве цер.

На Гро дзен шчы не, Ма-

гі лёў шчы не так са ма пра-

цу юць ма гут ныя стан цыі, 

здоль ныя за бяс пе чыць 

элект рыч нас цю го рад-дзе-

ся ці ты сяч нік. Гэ та да во лі 

перс пек тыў ны кі ру нак, які 

мы бу дзем раз ві ваць.

(Заканчэнне 

на 8-9–й стар.)

Анд рэй ХУ ДЫК:

«Стаў лен не 
да эка ло гіі ста но віц ца 

больш свя до мым»
Пра за брудж ван не пры ро ды, уз наў ляль ную энер гію 

і эка ла гіч нае вы ха ван не
Хто да па мог Бел гід ра ме ту зра біць 

ма гут ны ры вок у бу даў ніц тве но вых 

ме тэа стан цый? Што трэба, каб бе ла рус кія 

га ра ды сталі зя лё ны я, а зем лі — чыс тыя? 

Пра гэ та і мно гае ін шае на пя рэ дад ні 

Дня на ва коль на га ася род дзя 

рас ка заў мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК.
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На ву ка 

для ста ра це ляў 
з Аф ры кі

Ня даў на ў Мін ску прай шлі кур сы па вы-

шэн ня ква лі фі ка цыі па геа ла гіч ным кар-

та ван ні, ар га ні за ва ныя Мі ніс тэр ствам 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Бе ла ру сі. Іх прай шлі 

прад стаў ні кі кі ру ю ча га апа ра та, на чаль-

ні кі ад дзе лаў, якія ад каз ва юць за кас-

міч нае кар та ван не, за ар га ні за цыю 

пра ек таў па зда бы чы і вы ка ры стан ні 

ка рыс ных вы кап няў Мі ніс тэр ства мі не-

раль ных рэ сур саў Су да на. З якой мэ тай 

бы лі ар га ні за ва ны гэ тыя кур сы, якія да-

лей шыя пла ны аф ры кан скай рэс пуб лі кі 

ад нос на на шай кра і ны?

На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня пры род ных 

рэ сур саў Мінп ры ро ды 

Сяр гей МАМ ЧЫК рас-

ка заў, што спе цы я ліс ты 

з Су да на прай шлі тэ а-

рэ тыч ную і прак тыч ную 

част кі кур саў з вы ез да мі 

на мес цы.

— Кур сы бы лі ар га ні за ва ны па іні цы я ты-

ве су да нска га бо ку, якая бы ла ім вы ка за на 

пад час ле таш ня га ві зі ту дэ ле га цыі на ша га 

мі ніс тэр ства. Ма ю чы вя лі кі во пыт у сфе ры 

геа ла гіч на га кар та ван ня, мы рас ка за лі аб 

тым, як пра цуе гэ тая сіс тэ ма ў на шай кра-

і не на кож ным эта пе збо ру геа ла гіч най ін-

фар ма цыі (атры ман не кас міч ных здым каў, іх 

апра цоў ка, пра вер ка да ных у па ля вых умо-

вах, скла дан не кар таў з да па мо гай су час ных 

ГІС-тэх на ло гій).

Спе цы я ліс ты з Су да на за ці ка ві лі ся і ар га ні-

за цы яй ра бо ты па ахо ве аб' ек таў для ту рыз-

му ў Бе ла ру сі, па коль кі сён ня яны ак тыў на 

раз ві ва юць но вую пра гра му геа пар каў. Мы 

пра вя лі гас цей па эка ла гіч най сцеж цы за-

каз ні ка «На лі боц кі», па ка за лі шмат ці ка вых 

мес цаў, рас па вя лі пра ме ры па ахо ве жы-

вёль на га і рас лін на га све ту.

Пад час пра хо джан ня кур саў гос ці на ве-

да лі РУП «ВА «Бе ла рус наф та» Ін сты ту та 

«Бел НДПІ наф та» ў Го ме лі. Там на вы со кім 

уз роў ні зна хо дзіц ца вы ву чэн не гор ных па-

род, а так са ма за хоў ва юц ца мно гія эк зэмп-

ля ры (ці ка ва, што керн за хоў ва ец ца на вы-

шы ні 4-па вяр хо ва га до ма), якія да ста юць па 

QR-ко дзе.

Су дан — кра і на, якая гіс та рыч на ак тыў-

на зай ма ец ца зда бы чай зо ла та. Праб ле ма ў 

тым, што зо ла та ў гэ тай кра і не змя шча ец ца 

ў ру дзе ў дроб най фрак цыі («пы ля ва тае» зо-

ла та). Для та го каб яго зда быць з па ро ды, не-

аб ход на вы цяг нуць пус тую па ро ду, атры маць 

кан цэнт рат. З гэ та га кан цэнт ра ту звы чай на 

зо ла та атрым лі ва юць шля хам амаль га ма ван-

ня (ме тад зда бы ван ня ме та лаў з руд рас тва-

рэн нем у рту ці). Гэ та не бяс печ на як для пры-

ро ды, так і для зда роўя ста ра це ляў. З мэ тай 

зме ны тэх на ло гіі гос ці на ве да лі ААТ «НВА 

Цэнтр», дзе ім рас ка за лі пра бяз ртут нае аба-

га чэн не па род, у якіх змя шча ец ца зо ла та, і 

якое мо жа пры мя няц ца і ў Су да не.

Для аф ры кан скай дэ ле га цыі бы ло важ на 

азна ё міц ца з на шы мі геа ін фар ма цый ны мі 

тэх на ло гі я мі, атры ман нем кас міч ных здым-

каў, па коль кі гэ та асноў ная кры ні ца геа ін фар-

ма цыі ў Су да не сён ня. Здым кі бе ла рус ка га 

кас міч на га апа ра та ця пер скла дуць кан ку-

рэн цыю аме ры кан скім і кі тай скім. Гас цей за-

ці ка ві лі і ін шыя тэх на ло гіі па зда бы чы со лі, 

руд ных і каш тоў ных ме та лаў, рэд ка зя мель-

ных эле мен таў, хра мі таў.

На мес нік мі ніст ра 

пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Аляк сандр 

КОР БУТ вы ка заў спа-

дзя ван не, што ў да лей-

шым та кія кур сы бу дуць 

пра хо дзіць на па ста ян най 

асно ве:

— Мы атры ма лі спры яль ны во пыт для 

дзвюх кра ін і па кла лі па ча так вя лі ка га су-

пра цоў ніц тва. За гэ ты ка рот кі час не маг чы ма 

па ка заць усе сла ву тыя мяс ці ны кра і ны, але 

мы спа дзя ём ся, што гос ці атры ма лі ўяў лен не 

аб на шай зям лі, сфар мі ра ва лі доб рае ўра-

жан не.

Воль га ПРА ЛЮК.

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Мо жа, ка гось ці гэ та здзі віць, але пер шая 

атам ная энер гія, якую мы атры ма ем пас ля 

ўво ду ў экс плу а та цыю Бе лА ЭС, — так са ма 

«зя лё ны» пра ект, бо да зво ліць нам зні зіць 

вы кі ды пар ні ко вых га заў больш чым на 

7 міль ё наў тон. Да рэ чы, гэ та толь кі 25 % 

ад па стаў ле най пе рад на мі за да чы, та му 

яшчэ шмат на ма ган няў трэ ба пры клас ці 

ў гэ тай сфе ры.

Зра зу ме ла, што на ша кра і на, па мя та ю-

чы пра гор кія ўро кі Чар но бы ля, ро біць усё 

маг чы мае, каб на са мым вы со кім уз роў-

ні га ран та ваць бяс пе ку атам най стан цыі 

ў Аст раў цы. У гэ тым пы тан ні мы заў сё ды 

ад кры ты для су пра цоў ніц тва з экс пер та мі 

про філь ных між на род ных ар га ні за цый.

«Зя лё ная» энер гія па він на прый сці ў 

ма лыя на се ле ныя пунк ты — па чы на ю чы з 

ху та ра, не вя лі кай вёс кі і за кан чва ю чы рай-

цэнт ра мі, дзе ня ма буй ных пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, а зна чыць, спа жы ван не 

энер гіі не вя лі кае. У гэ тым ёсць ло гі ка. І ў 

нас та кія пра ек ты су мес на з ПРА АН рэа-

лі зу юц ца.

— Тэ ма Су свет на га дня на ва коль на га 

ася род дзя 2018 го да — «Бой за брудж-

ван ню плас ты кам». Па вод ле да ных 

ААН, ка ля 40 % плас ты ку ідзе на вы раб 

роз най упа коў кі. Ці пла ну ец ца ў на шай 

кра і не зра біць за ха ды для ска ра чэн ня 

яго вы ка ры стан ня ў та ва рах (на прык-

лад, за ба ро на про да жу по лі эты ле на вых 

па ке таў)?

— Гэ та праб ле ма ўзня тая на ўзроў ні ўра-

да. У пры ват нас ці, Мін жыл кам га су ра зам з 

Мінп ры ро ды, МАРГ і ін шы мі за ці каў ле ны мі 

ве дам ства мі да ру ча на пра пра ца ваць пы-

тан не аб ме жа ван ня вы ка ры стан ня по лі эты-

ле на вай упа коў кі ў ар га ні за цы ях ганд лю і 

вый сці ў Саў мін з кан крэт ны мі пра па но ва мі 

ў най блі жэй шы час. Акра мя та го, сё ле та 

пла ну ец ца пра вес ці да сле да ван ні мар фа-

ла гіч на га са ста ву па лі мер ных ад хо даў, што 

ўтрым лі ва юц ца ў ЦКА, з на ступ ным уня-

сен нем ва ўрад пра па ноў аб не аб ход нас-

ці рас пра цоў кі пра гра мы па іх дру гас ным 

вы ка ры стан ні.

НА ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ 
СВІС ЛА ЧЫ — ТРЫ ГА ДЫ

— Кож ны год у Бе ла ру сі аб наў ля юць 

рэй тынг са мых чыс тых і са мых бруд ных 

ва да ёмаў. Які ён сён ня? І што ро біц ца, 

каб ста ліч ная ра ка Свіс лач — «ан ты-

лі дар» апош ніх га доў — ста ла больш 

чыс тай?

— Да ныя На цы я наль най сіс тэ мы ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя да зва ля юць 

ка заць, што коль касць проб з па вы ша ным 

утры ман нем у іх бія ге наў, наф та пра дук таў і 

інш. па сту по ва зні жа ец ца. На яў насць проб 

з утры ман нем жа ле за агуль на га і ме дзі, 

што пе ра вы ша юць нар ма ты вы, па-ра ней-

ша му звя за на з уз дзе ян нем пры род ных 

фак та раў, якія не пад да юц ца рэ гу ля ван ню. 

У пры ват нас ці, яны па вя лі чы лі ся та му, што 

бы ло шмат ма ла вод ных пе ры я даў.

У цэ лым пе ра важ ная коль касць участ-

каў ва да цё каў (91,5 %), ахоп ле ных рэ гу ляр-

ны мі на зі ран ня мі, ад па вя дае «доб ра му» і 

«вы дат на му» гід ра хі міч на му ста ту су.

Знач ную ант ра па ген ную на груз ку ад-

чу ва юць 8,5 % па верх не вых вод ных аб'-

ек таў (іх участ каў). Спіс та кіх ва да цё каў і 

ва да ёмаў не змя ніў ся, у яго склад ува хо-

дзяць: рэ кі Свіс лач (н. п. Ка ра лі шча ві чы, 

Свіс лач), Ло шы ца (г. Мінск), Уза (10 км 

ПЗ г. Го ме ля), Плі са (г. Жо дзі на), За ход ні 

Буг і Му ха вец (г. Коб рын), Ляс ная Пра вая 

(н. п. Ка ме ню кі), Ясель да (ні жэй г. Бя ро-

зы), Мо рач (н. п. Ясь ка ві чы), Уша (ні жэй 

г. Ма ла дзеч на), а так са ма азё ры Мёр скае, 

Ляд на і Ка галь нае, Асі по віц кае ва да схо ві-

шча. Асноў ная пры чы на па вы ша най ант ра-

па ген най на груз кі на па верх не выя вод ныя 

аб' ек ты — як кроп ка выя, так і ды фуз ныя 

кры ні цы за брудж ван ня.

На конт Свіс ла чы ёсць ад па вед нае рас-

па ра джэн не Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 

а Мін скім гар вы кан ка мам рас пра ца ва ны 

і за цвер джа ны ме ра пры ем ствы па азда-

раў лен ні гэ тай ра кі і яе пры то каў, а так-

са ма па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый, 

пры лег лых да іх. Ра бо ты ажыц цяў ля юц ца 

ў асноў ным за кошт срод каў, пра ду гле джа-

ных мяс цо вым бюд жэ там і ін вес ты цый най 

пра гра май го ра да Мін ска. Кант роль за рэа-

лі за цы яй гэ тых ме ра пры ем стваў Мін гар вы-

кан кам па кі нуў за са бой. У ад па вед нас ці з 

пла нам ра бо ты па він ны быць за вер ша ны 

да 2021 го да.

ЗА БРУДЖ ВАЛЬ НІ КІ — 
НА АБЯС ШКОДЖ ВАН НЕ!

— Якія ме ра пры ем ствы па вы ка нан ні 

па ла жэн няў Стак голь мскай кан вен цыі 

аб стой кіх ар га ніч ных за брудж валь ні ках 

пра вод зяц ца сён ня ў на шай кра і не?

— Для вы ка нан ня аба вя за цель стваў, 

пры ня тых Бе ла рус сю, рэа лі зу ец ца пад пра-

гра ма 3 «Абы хо джан не са стой кі мі ар га ніч-

ны мі за брудж валь ні ка мі» Дзярж пра гра мы 

«Ахо ва на ва коль на га ася род дзя і ўстой лі-

вае вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў на 

2016—2020 га ды».

Ся род асноў ных ме ра пры ем стваў пад-

пра гра мы — вя дзен не і ак ту а лі за цыя Адзі-

най ба зы да ных аб САЗ (яна ўтрым лі вае 

ін фар ма цыю пра пес ты цы ды, аб' ек ты іх 

раз мя шчэн ня і за бру джа ныя імі тэ ры то-

рыі, кры ні цы вы кі даў САЗ у вы ні ку іх не-

на ўмыс най вы твор час ці, пра коль кас ны 

са стаў САЗ у аб' ек тах на ва кол ля). Акра мя 

та го, пра во дзіц ца ма ні то рынг гэ тых рэ чы-

ваў у кам па не нтах пры род на га ася род дзя; 

вя дзец ца ра бо та па ўдас ка на лен ні сіс тэ-

мы ўлі ку вы кі даў САЗ; рэа лі зу ец ца комп-

лекс ме ра пры ем стваў па пе ра па ка ван ні 

і вы ва зе на даў га час нае за хоў ван не для 

да лей ша га абяс шкодж ван ня не пры дат-

ных пес ты цы даў Ві цеб скай, Гро дзен скай 

і Мін скай аб лас цей; ідзе пра цэс лік ві да цыі 

Пет ры каў ска га за ха ван ня не пры дат ных 

пес ты цы даў і інш.

На ба зе КУП «Комп лекс па пе ра пра-

цоў цы і за ха ван ні так січ ных пра мыс ло вых 

ад хо даў Го мель скай воб лас ці» пла ну ец ца 

ства рыць стра тэ гіч на важ ны для на шай 

кра і ны аб' ект абяс шкодж ван ня не бяс печ-

ных (так січ ных) ад хо даў, на якім бу дзе ад-

бы вац ца іх кан чат ко вае зні шчэн не.

— Сён ня вель мі ак ту аль ная праб ле ма 

ўты лі за цыі ме ды цын скіх ад хо даў...

— Гэ та пы тан не зна хо дзіц ца пад кант ро-

лем Мінп ры ро ды і Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя. На  па чат ку го да ад бы ло ся су мес нае 

па ся джэн не ка ле гій двух ве дам стваў, дзе 

аб мяр коў ва ла ся вы ка нан не за ка на даў ства 

аб абы хо джан ні з не бяс печ ны мі ме ды цын-

скі мі ад хо да мі.

Гэ ты від ад хо даў знач на ад роз ні ва ец ца 

ад ін шых ад хо даў і па тра буе асаб лі вай ува-

гі, што аб умоў ле на на яў нас цю ў іх скла дзе 

ўзбу джаль ні каў роз ных ін фек цый ных за-

хвор ван няў і так січ ных рэ чы ваў. Аб' ёмы іх 

утва рэн ня рас туць што год. Так, за пе ры яд 

з 2012-га да 2017 го да гэ ты па каз чык па-

вя лі чыў ся больш чым у тры ра зы (у 2016-м 

іх утва ры ла ся 16,9 тыс. т).

Для ра шэн ня праб ле мы не аб ход на 

ідэн ты фі ка ваць не бяс пе ку ме ды цын скіх 

ад хо даў для зда роўя лю дзей і на ва кол ля, 

а так са ма вы клю чыць па пад ан не не абяс-

шко джа ных іх час так на за ха ван не. Мы так-

са ма пра цу ем над удас ка на лен нем за ка на-

даў чай ба зы. Спе цы я ліс ты двух ве дам стваў 

пры ня лі ўдзел у рас пра цоў цы но вай рэ дак-

цыі са ні тар ных нор маў і пра ві лаў «Пра ві лы 

абы хо джан ня з ме ды цын скі мі ад хо да мі», 

Мінп ры ро ды пад рых та ва ны і на кі ра ва ны 

на ўзгад нен не пра ект За ко на «Аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь «Аб абы хо джан ні з ад хо да мі». 

Пра ду гледж ва ец ца ка рэк ці роў ка шэ ра гу 

ін шых нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, што 

да зво ліць больш дак лад на кі ра ваць пра цэ-

сам абы хо джан ня з ме ды цын скі мі ад хо да мі 

без шко ды для ча ла ве ка і на ва кол ля.

«Стаў лен не 
да эка ло гіі 
ста но віц ца 

больш свя до мым»
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Ін ва зіў ная Ін ва зіў ная 
на пасцьна пасць
Чым не бяс печ ныя 
ін ша зем ныя рас лі ны 
і жы вё лы для Бе ла ру сі

Ра кі з Аме ры кі ці ме ду зы з Кі тая — што-

год у Бе ла русь «пра ні кае» ўсё больш 

эк за тыч ных і не ты по вых для на шай 

мяс цо вас ці жы вёл і рас лін. Та кое на-

шэс це «чу жын цаў» ня се за са бой шмат 

праб лем. І не толь кі эка ла гіч ных, але і 

эка на міч ных. Ад куль да нас трап ля юць 

но выя ві ды, якую шко ду яны на но сяць 

і як з імі зма га юц ца — рас ка заў за гад-

чык ла ба ра то рыі гід ра бія ло гіі НПЦ па 

бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі, кі раў нік між-

ве да мас на га цэнт ра па ін ва зіў ных ві дах 

Ві таль СЯ МЕН ЧАН КА.

Па сло вах спе цы я ліс та, у кож на га з чу жа-

род ных ві даў свой шлях міг ра цыі, але асноў-

ных усё ж тры. Па-пер шае, Бе ла русь — тран-

зіт ная кра і на, што ў ра зы па вя ліч вае шан цы 

зай мець не ча ка на га гос ця на сва ёй тэ ры то-

рыі. Пры тым за вез ці «чу жын ца» мо гуць і не 

на ўмыс на, а, на прык лад, з гле бай ін шай рас-

лі ны. Так ад бы ло ся ка лісь ці з жу ра ві на мі, ка лі 

ха це лі па са дзіць ад ну куль ту ру, а ў пры да чу 

атры ма лі яшчэ дзе сяць ін ва зіў ных. Па-дру-

гое, шмат но вых рас лін і жы вёл зна хо дзяць 

ін шыя мес цы жы хар ства з-за зме ны клі ма ту. 

Ужо не сак рэт, што ў нас з'я ві ла ся но вая аг-

ра клі ма тыч ная зо на, якая ха рак та ры зу ец ца 

больш цёп лым лет нім і зім нім пе ры я да мі. Па-

трэ цяе, не ка то рыя ін ша зем цы трап ля юць у 

дзі кую пры ро ду па ві не звы чай ных лю дзей, 

якія лю бяць вы рошч ваць не звы чай ныя рас лі-

ны аль бо га да ваць эк за тыч ных жы вёл.

— Трэ ба ска заць, што ёсць рас лі ны і жы вё-

лы чу жа род ныя, а ёсць ін ва зіў ныя. Па куль но-

вы від не на но сіць ні я кай эка ла гіч най, эка на-

міч най аль бо са цы яль най шко ды, ён лі чац ца 

чу жа род ным. Як толь кі што-не будзь з гэ та га 

спі са пра яў ля ец ца, яго ўжо ад но сяць да ін ва-

зіў ных, — пад крэс ліў Ві таль Ся мен чан ка.

Сён ня ў мно гіх кра і нах Еў ро пы і рэ гі ё нах 

Ра сіі іс ну юць так зва ныя чор ныя спі сы жы вёл 

і рас лін, а два га ды та му і ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся 

свая «Чор ная кні га». Па сло вах спе цы я ліс та, 

ту ды ўклю ча на ка ля 300 ві даў рас лін, 6 ві даў 

вод ных бес па зва ноч ных, 21 від на ся ко мых, 

1 — рэп ты лій, 9 ві даў рыб і 2 — мле ка кор-

мя чых. Са мыя вя до мыя з іх — бар шчэў нік 

Са сноў ска га, су мнік ка над скі, аме ры кан ская 

нор ка і інш.

— Ка лі ін ша зем цы трап ля юць на но вую 

тэ ры то рыю, яны вы цяс ня юць аба ры ген ныя 

ві ды, а не ка то рыя з іх пе ра но сяць роз ныя 

хва ро бы, — ад зна чыў Ві таль Ся мен чан ка. — 

Так, на прык лад, аме ры кан скі па ла са ты рак, 

які пе ра но сіць ра чы ную чу му, амаль за гу біў 

на ша га бе ла рус ка га ра ка ў Нё ма не. За раз 

ён ужо тра піў у Днеп ра-Буг скі ка нал, а по тым 

«за ва юе» і Пры пяць.

Каб стры маць на шэс це «чу жын цаў», спе-

цы я ліс ты пра вод зяць шэ раг ме ра пры ем стваў 

па ба раць бе з ін ва зіў ны мі ві да мі, а ву чо ныя 

ўжо рас пра ца ва лі пра ект, які да па мо жа 

спраг на за ваць, ад куль і ка лі но выя ві ды мо-

гуць да нас тра піць.

Да рэ чы, экс перт пад крэс ліў, што ў Бе ла-

ру сі па куль не іс нуе ўлі ку эка на міч на га ўро-

ну, які ня се на ша кра і на ад ін ва зіў ных ві даў. 

У той мо мант, як ЗША, на прык лад, што год 

страч ва юць ка ля 140 млрд до ла раў. Ад нак 

ву чо ныя вы ра шы лі пад лі чыць стра ты ад аме-

ры кан ска га ра ка ў ба сей не ра кі Нё ман пры 

ўмо ве, што ён за гу біць 5 % на ша га ра ка. І ліч-

ба атры ма ла ся не ма лень кая — 20 тыс. до ла-

раў у год. І гэ та толь кі адзін ін ва зіў ны від.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

АЗЕ ЛЯ НІЦЬ ГА РА ДЫ 
І АД НА ВІЦЬ ЗЕМ ЛІ

— Ад жы ха роў кра і ны па сту пае шмат 

на ра кан няў на ра бот ні каў сіс тэ мы азе-

ля нен ня: ня пра віль на аб рэ за лі дрэ ва, 

ссек лі зда ро вае, па мен шы ла ся коль-

касць хмыз ня коў і інш. Як Мінп ры ро ды і 

яго пад раз дзя лен ні со чаць за сі ту а цыяй 

у гэ тай сфе ры?

— Толь кі за пер шы квар тал 2018 го-

да тэ ры та ры яль ныя ор га ны Мінп ры ро ды 

вы яві лі больш за 40 фак таў не за кон на га 

вы да лен ня, па шко джан ня аб' ек таў рас лін-

на га све ту ў на се ле ных пунк тах, ві на ва тыя 

асо бы пры цяг ну ты да ад каз нас ці. Час та 

вы яў ляць та кія па ру шэн ні да па ма га юць не-

абы яка выя гра ма дзя не.

Па ра дак вы да лен ня аб' ек таў рас лін на га 

све ту дэ таль на рэг ла мен та ва ны за ка на-

даў ствам — у якіх вы пад ках да зва ля ец ца іх 

вы да ляць, на пад ста ве якіх да ку мен таў і як 

гэ тыя да ку мен ты афарм ляць. У ад но сі нах 

да аб рэз кі дрэў, хмыз ня коў пра ві лы вы зна-

чае Мін жыл кам гас. І, зра зу ме ла, вель мі 

важ ную ро лю іг рае пад бор кад раў у сфе ры 

азе ля нен ня — гэ та па він ны быць са праў ды 

пра фе сі я на лы сва ёй спра вы, та ды і па ру-

шэн няў бу дзе менш.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цыя-

наль на га схо ду з удзе лам Мінп ры ро ды і 

ін шых за ці каў ле ных ця пер пра вод зяць ра-

бо ту па ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 

у За кон «Аб рас лін ным све це», якія ў тым 

лі ку бу дуць на кі ра ва ны на ўдас ка на лен-

не па рад ку вы да лен ня аб' ек таў рас лін на-

га све ту, ажыц цяў лен ня кам пен са цый ных 

ме ра пры ем стваў. Ад на з за дач — уз мац-

ніць ад каз насць за каз чы каў бу даў ніц тва 

за вы ка нан не кам пен са цый ных па са дак у 

тых вы пад ках, ка лі пад рых тоў чыя ра бо ты 

з вы да лен нем вы ка на ны, але з ней кіх пры-

чын бу даў ніц тва, а ра зам з ім і пра вя дзен не 

кам пен са цый ных па са дак, за цяг ва ец ца ці 

зу сім не за вяр ша ец ца.

— Па вод ле раз лі каў ААН, у на ступ ныя 

15 га доў на сель ніц тва га ра доў у све це 

знач на вы рас це, што ўзмоц ніць іх і ця-

пер скла да нае эка ла гіч нае ста но ві шча. 

Як рэа лі за цыя пра ек таў «Зя лё ныя га ра-

ды» і «Сім бія Сі ці» да па ма гае вы ра шыць 

іс ну ю чыя праб ле мы?

— Мі ніс тэр ства пад трым лі вае пра ек ты, 

якія спры я юць кам фор ту і чыс ці ні га рад-

ско га ася род дзя. Для Бе ла ру сі гэ та вель мі 

ак ту аль на, бо ў нас уз ро вень урба ні за цыі 

скла дае 78 %, у той час як агуль на су свет-

ны — 55 %.

Та кія пра ек ты раз ві ва юц ца там, дзе 

жы вуць не абы яка выя лю дзі і кі раў ні кі мяс-

цо вай ула ды зай ма юць ак тыў ную гра ма-

дзян скую па зі цыю. На прык лад, адзін з 

са мых буй ных пра ек таў у кра і не па раз-

віц ці «зя лё най» эка но мі кі — «Сім бія Сі ці» 

ў Брэс це. Удзел у пра ек це пра ду гледж вае 

рэ кан струк цыю ачы шчаль ных збу да ван няў 

і ва да цё каў — гэ та га го рад ча каў не каль-

кі га доў. Част ка эле мен таў пра ек та бу дзе 

ажыц цёў ле на ў 2019 го дзе, ка лі Брэст ад-

зна чыць сваё 1000-год дзе.

Так са ма ў рам ках «Сім бія Сі ці» спе цыя-

ліс ты Мінп ры ро ды ства ра юць зя лё ную кар-

ту Брэс та, на якой па зна ча юць праб лем ныя 

пунк ты го ра да. Ка лі зу сім прос та тлу ма-

чыць, то сут насць гэ тай част кі пра ек та ў 

тым, каб не пе ра ся ка лі ся вя лі кія па то кі лю-

дзей пад час вы кі даў шкод ных рэ чы ваў у 

пра мыс ло вых зо нах.

Мы за ці каў ле ны ў рэа лі за цыі та кіх пра-

ек таў, але трэ ба ра зу мець, што, на прык лад, 

вель мі ці ка вы до свед Шве цыі не маг чы ма 

цал кам ска пі ра ваць у Бе ла ру сі. Гэ та і не 

трэ ба. Ста сун кі з за меж ны мі спе цы я ліс та мі 

па він ны даць штур шок, каб мы ства ры-

лі свае тэх на ло гіі, адап та ва ныя пад на шы 

ўмо вы. Усё гэ та па тра буе гро шай, і я лі чу, 

што мы не да стат ко ва пры цяг ва ем срод кі 

іна ва цый ных, ін вес ты цый ных фон даў. Так-

са ма трэ ба ра цы я наль на і з улі кам на шых 

пер ша чар го вых па трэб вы ка рыс тоў ваць 

між на род ную фі нан са вую да па мо гу.

Ду маю, трэ ба смя лей удзель ні чаць у пі-

лот ных пра ек тах. Без умоў на, не аб ход на 

ву чыц ца ў за меж ні каў, але і свой до свед 

вар та ак тыў на пра па ган да ваць ся род ка-

лег. Ка лі да нас пры яз джа юць за меж ныя 

дэ ле га цыі, то па вы ні ках ві зі таў ка жуць, што 

ў нас так са ма ўжо ёсць ча му ву чыц ца.

— У сель скай мяс цо вас ці ад на са 

знач ных эка ла гіч ных праб лем — за-

брудж ван не глеб і во даў сцё ка мі жы-

вё ла га доў чых комп лек саў. Як яна вы-

ра ша ец ца?

— Жы вё ла га доў ля — тра ды цый на ад на 

з най важ ней шых га лін сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці Бе ла ру сі, і яе ін тэн сі фі ка цыя 

для эка но мі кі кра і ны — жыц цё вая не аб ход-

насць. Та му і ўва га да яе з па зі цый ахо вы 

пры ро ды па він на быць піль най.

Для вы ра шэн ня праб ле мы за брудж ван-

ня на ва кол ля ў зо не ўздзе ян ня жы вё ла га-

доў чых комп лек саў вар та ўста на віць пэў-

ныя эка ла гіч ныя аб ме жа ван ні пры вя дзен ні 

жы вё ла га доў лі, пра во дзіць да сле да ван ні 

ад нос на мэ та згод най коль кас ці жы вё лы 

на адзін ку сель ска гас па дар чай пло шчы, а 

так са ма са чыць за вы ка нан нем эка ла гіч-

ных па тра ба ван няў да тэх на ло гій.

Не аб ход ны ін ды ві ду аль ны па ды ход і да 

вы ка ры стан ня роз ных ві даў ар га ніч ных ад-

хо даў, транс пар ці роў кі і ўня сен ня гною ў 

гле бу. З мэ тай зні жэн ня ўздзе ян ня аб' ек таў 

жы вё ла га доў лі на на ва коль нае ася род дзе 

сён ня сель ска гас па дар чыя прад пры ем-

ствы пры мя ня юць тэх на ло гіі пад рых тоў кі 

гною да вы ка ры стан ня ў якас ці ар га ніч на-

га ўгна ен ня, раз дзя ля юць яго на фрак цыі 

ці кам па сту юць, пра вод зяць ана э роб ную 

апра цоў ку.

Ня гле дзя чы на тое, што ўка ра нен не бія-

га за вых комп лек саў па пе ра пра цоў цы гною 

і атры ман ні га ру ча га га зу па тра буе знач-

ных ін вес ты цый, гэ тыя ме ра пры ем ствы 

да зво ляць эфек тыў на пе ра пра цоў ваць ад-

хо ды на жы вё ла га доў чых фер мах, зні зіць 

эка ла гіч ную на груз ку на на ва кол ле, ска ра-

ціць за куп ку пры род на га га зу, атрым лі ваць 

якас ныя сель ска гас па дар чыя ўгна ен ні. Ця-

пер на ба зе сель гас прад пры ем стваў кра і-

ны экс плу а ту юц ца 9 та кіх комп лек саў.

Але за брудж ван не — не адзі ная праб-

ле ма, ад якой па ку ту юць бе ла рус кія зем лі 

і гле бы. Гэ та так са ма і дэ гра да цыя ў роз-

ных яе фор мах (вод ная і вет ра вая эро зія, 

мі не ра лі за цыя асу ша ных тар фя ні каў, па-

ру шэн не зя мель пры рас пра цоў цы ра до-

ві шчаў ка рыс ных вы кап няў, пра вя дзен не 

бу даў ні чых ра бот і г. д.). На вы ра шэн не 

гэ тых пы тан няў скі ра ва ны На цы я наль ны 

план дзе ян няў па пра ду хі лен ні дэ гра да-

цыі зя мель (уклю ча ю чы гле бы) на 2016—

2020 га ды, ка ар ды на та рам яко га вы сту пае 

Мінп ры ро ды.

Ся род за дач, па стаў ле ных на 2018 год, — 

рэ куль ты ва цыя 114 унут ры гас па дар чых 

кар' е раў; уня сен не ар га ніч ных угна ен няў 

агуль ным аб' ёмам больш за 50 млн т для 

пад тры ман ня ўрад лі вас ці глеб сель ска гас па-

дар чых зя мель; рэ кан струк цыя і ад наў лен не 

ўчаст каў ме лі я ра цый ных сіс тэм на пло шчы 

звыш 34 тыс. га; пе ра вод участ каў зя мель, 

схіль ных да дэ гра да цыі, у ка тэ го рыю зя мель 

ляс но га фон ду з ажыц цяў лен нем ле са раз вя-

дзен ня; эка ла гіч ная рэ абі лі та цыя ўчаст каў 

вы пра ца ва ных пло шчаў тар фя ных ра до ві-

шчаў, па ру ша ных ба лот; пра цяг ра бо ты па 

ўка ра нен ні тэх на ло гій мі ні маль най апра цоў кі 

гле бы, тэх на ло гій дак лад на га зем ля роб ства 

і ін шыя ме ра пры ем ствы.

У КАН ТАК ЦЕ 
З ГРА МАД СКАС ЦЮ

— Ужо шмат га доў Мінп ры ро ды пра-

цуе ў га лі не эка ла гіч най аду ка цыі. Ці 

змя ня юц ца ад но сі ны ў гра мад стве да 

пы тан няў ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя і ра цы я наль на га вы ка ры стан ня пры-

род ных рэ сур саў?

— У нас на за па ша ны не ма лы во пыт у 

сфе ры эка а ду ка цыі, па чы на ю чы з дзі ця-

ча га ўзрос ту. Вы хоў ваць ад каз ныя ад но сі-

ны пад рас та ю ча га па ка лен ня да пры ро ды, 

фар мі ра ваць у яго эка ла гіч на дру жа люб-

ныя па во дзі ны да па ма га юць ство ра ныя ў 

кра і не «Зя лё ныя шко лы».

Мы мак сі маль на вы ка рыс тоў ва ем пля-

цоў ку між на род на га су пра цоў ніц тва з мэ-

тай пры цяг нен ня ў кра і ну рэ сур саў, на кі-

ра ва ных на за бес пя чэн не ўстой лі ва га раз-

віц ця, ука ра нен не прын цы паў «зя лё най» 

эка но мі кі, эка ла гіч най асве ты.

Сён ня ві да воч ныя ста ноў чыя зме ны: 

у гра мад стве ад но сі ны да эка ло гіі ста но-

вяц ца больш свя до мыя, лю дзі ра зу ме юць 

важ насць ра цы я наль на га вы ка ры стан ня 

пры род ных рэ сур саў. Пры ем на, што на-

сель ніц тва ак тыў на ўдзель ні чае ў на вя-

дзен ні па рад ку на зям лі, ад гу ка ец ца на ак-

цыі «Улад ку ем ма лую ра дзі му», «Мо ладзь 

за чыс ці ню га ра доў і сё лаў», «Зро бім!», 

«Ты дзень ле су», «Дзень без аў та ма бі ля» 

і інш.

Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны дзей ні ча юць 

гра мад скія эко ла гі, а пры Мінп ры ро ды з 

2001 го да пра цуе гра мад скі ка ар ды на цый ны 

са вет, у склад яко га ўва хо дзяць прад стаў-

ні кі больш чым 23 гра мад скіх ар га ні за цый і 

аб' яд нан няў. Яго ра бо та за бяс печ вае ўзае-

ма дзе ян не струк тур ных пад раз дзя лен няў 

Мінп ры ро ды з экаг ра мад скас цю, а так са ма 

да зва ляе вы пра ца ваць уз год не ныя ра шэн ні 

па пы тан нях пры ро да ка ры стан ня, эка ла гіч-

най аду ка цыі, вы ха ван ня і асве ты.

— Анд рэй Паў ла віч, ва шы па жа дан ні 

бе ла рус кім гра ма дзя нам да Су свет на га 

дня на ва коль на га ася род дзя.

— Усіх лю дзей ха чу за клі каць уду мац ца 

ў гэ тыя сло вы — на ва коль нае ася род дзе. 

Гэ та ж не толь кі пры ро да, але і дом, ву лі-

ца, су се дзі. Ня хай кож ны з нас пры кла дзе 

хоць бы не вя лі кае на ма ган не для та го, каб 

на ва кол ле бы ло пры го жым і кам форт ным. 

Да вай це ўсе ра зам кла па ціц ца пра наш 

агуль ны зда бы так — бе ла рус кую пры ро ду. 

А ка ле гам ха чу па дзя ка ваць за пра цу і па-

жа даць яшчэ шмат ча го зра біць на ка рысць 

на шай зям лі і лю дзей.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА, 

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
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(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Кас ме ты ка — не адзі ная кры ні ца мік ра-

плас ты ку. Ён дзе ліц ца на два ві ды: пер ша-

сны і дру гас ны. З наз вы зра зу ме ла, што 

пер ша сны мік ра плас тык — гэ та ма лень кія 

час ці цы, якія спе цы яль на вы раб ля юць, а по-

тым да да юць іх у та вар для на дан ня яму 

пэў ных улас ці вас цяў. Дру гас ны ж утва ра ец-

ца ў вы ні ку рас па ду плас ты ка вых па ке таў і 

бу тэ лек, пры сці ран ні аў та ма біль ных шын, 

ад сла ен ні ста рой фар бы, мыц ці сін тэ тыч-

на га адзен ня і на ват з пы лу, які збі ра ец ца 

ўнут ры бу дын ка.

У ЧЫМ 
ЯГО ШКОД НАСЦЬ?

— Мік ра плас тык сён ня зна хо дзяць у ва-

да ёмах па ўсім све це, — рас ка заў за гад-

чык на ву ко ва-да след чай ла ба ра то рыі 

гід ра эка ло гіі БДУ Ба рыс АДА МО ВІЧ. — 

Але па куль ня ма ні вод на га да сле да вання, 

дзе б на ву ко ва аб грун тоў ваў ся яго ўплыў 

на зда роўе ча ла ве ка і на ва коль нае ася-

род дзе. Ад нак уплыў гэ ты не су мнен на 

іс нуе.

А стар шы вы клад чык ка фед ры гі гі-

е ны і ме ды цын скай эка ло гіі Бе ла рус-

кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-

лом най аду ка цыі Іры на МА ШЧАН КА 

ад зна чае, што мік ра плас тык бяс печ ны 

да та го ча су, па куль не аказ ва ец ца ў 

ка на лі за цыі.

— Ён ста но віц ца так січ ны, ка лі вы-

лу чае ма на ме ры, а гэ та ад бы ва ец ца 

пры на гра ван ні. Кас ме ты ку мы не на-

гра ва ем, та му мік ра плас тык у гэ тым вы-

пад ку бяс печ ны для зда роўя. Да та го ж, уся 

кас ме тыч ная пра дук цыя, прад стаў ле ная на 

на шым рын ку, пра хо дзіць пра цэ ду ру ацэн-

кі ад па вед нас ці ў Мі ніс тэр стве ахо вы зда-

роўя, — пад крэс лі ла спе цы я ліст. — Ад нак 

не вар та за бы ваць, што ўсё, чым мы мыем-

ся, трап ляе ў акі ян, па коль кі ачы шчаль ныя 

збу да ван ні не здоль ныя ўла віць дроб ныя 

час ці цы плас ты ку. У вы ні ку, у нас з'яў ля ец ца 

не бяс пе ка з'ес ці наш жа скраб. Па не ка то-

рых звест ках, у ся рэд нім еў ра пе ец ра зам 

з ры бай і мо рап ра дук та мі з'я дае 11 ты сяч 

мік ра гра нул у год.

ЯК ВЫ РА ША ЕЦ ЦА 
ПРАБ ЛЕ МА

За брудж ван не ва да ёмаў мік ра плас-

ты кам сур' ёз на аб мяр коў ва ец ца на між-

на род ным уз роў ні. Па сту по ва ў Еў ро пе 

за ба ра ня юць яго вы ка ры стан не ў кас-

ме ты цы і аба вяз ва юць вы твор цаў сін тэ-

тыч на га адзен ня пра во дзіць пер ша снае 

пра мыс ло вае мыц цё з вы ка ры стан нем 

спе цы яль ных філь траў, здоль ных утрым-

лі ваць час цін кі мік ра плас ты ку. У Бе ла ру сі 

ня даў на су пра цоў ні кі Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў з да па мо гай ва лан цё раў пра вя-

лі пер шае ў на шай кра і не да сле да ван не, 

якое да па маг ло апі саць сі ту а цыю з мік-

ра плас ты кам у кас ме ты цы і ў бе ла рус кіх 

ва да ёмах.

— За ме сяц мы вы ву чы лі са ста вы 

890 роз ных кас ме тыч ных срод каў. Пры гэ-

тым звяр та лі ўва гу на пра дук цыю роз ных 

вы твор цаў, па зі цы я на ван ня і кош ту. У вы-

ні ку мік ра плас тык з скла дзе на га на мі спі са 

быў зной дзе ны ў 147 срод ках. Гэ та зна чыць, 

ка ля 16,5 % пра ве ра най кас ме ты кі змя шчае 

гэ тыя штуч ныя кам па не нты, — рас ка за ла 

Ма рыя Су ма.

Экс перт ад зна чы ла, што ў вы пад ках 

з мік ра плас ты кам кошт — не па каз чык, 

мік ра час цін кі зна хо дзі лі як у бюд жэт най, 

так і ў да ра гой кас ме ты цы. «На ту раль-

ная» і дзі ця чая кас ме ты ка так са ма не 

апы ну лі ся ўба ку.

У ва да ёмах сі ту а цыя ака за ла ся не 

леп шай: у кож най з 28 да сле да ва ных рэк 

ва лан цё ры знай шлі мік ра плас тык.

— У асноў ным гэ та бы лі мік ра ва лок-

ны. Яны вель мі па доб ныя на во да рас ці, 

та му ўспры ма юц ца мар скі мі жы вё ла мі 

як ежа. Та кія ва лок ны — вы нік рас па ду 

дру гас на га мік ра плас ты ку. Знай шлі і ша ра-

па доб ныя час цін кі — вось гэ та ўжо пер ша-

сны мік ра плас тык, ад кас ме ты кі, — па дзя-

лі ла ся Ма рыя Су ма.

Спе цы я ліст пры зна ла ся: гэ тых да ных не-

да стат ко ва, каб зра біць дак лад ныя вы сно вы 

аб праб ле ме за брудж ван ня бе ла рус кіх ва-

да ёмаў мік ра плас ты кам. Па трэб ны больш 

маш таб ныя на ву ко выя да сле да ван ні.

— Мы не столь кі ха це лі вы свет ліць коль-

касць мік ра час ці нак у ва да ёмах і кас ме ты-

цы, коль кі пры цяг нуць ува гу да праб ле мы, 

па ка заць лю дзям, што ў на шай кра і не сі туа-

цыя не леп шая, чым у Еў ро пе, — ад зна чыў 

Яў ген Ла ба наў. — Лі чу, у нас гэ та атры ма-

ла ся. У да сле да ван нях удзель ні ча лі школь-

ні кі, на стаў ні кі і на ват лю дзі з на ву ко вых 

су поль нас цяў, га то выя ўзяц ца за на ву ко выя 

ра бо ты аб мік ра плас ты ку.

Экс перт на зваў яшчэ ад ну важ ную пры-

чы ну, па якой Бе ла русь па він на сур' ёз на 

ад не сці ся да гэ тай праб ле мы. Як ужо бы ло 

ска за на, у мно гіх кра і нах мік ра плас тык па-

сту по ва за ба ра ня ец ца. На прык лад, у аме-

ры кан скім шта це Ілі нойс у 2019 го дзе ста не 

не за кон ным про даж та ва раў з плас ты ка-

вы мі час цін ка мі. Гэ та зна чыць, вы твор цы 

та кой пра дук цыі бу дуць шу каць ін шыя рын кі 

збы ту. І ёсць асця ро гі, што на ша кра і на апы-

нец ца ў гэ тай «плас ты ка вай па стцы».

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА



(Заканчэнне. 

Пачатак на 7-й стар.)

Каш тоў насць на шых вод на-

ба лот ных угод дзяў для Еў ро пы 

ні коль кі не пе ра боль ша ная. Ме-

на ві та та му Еў ра са юз ак тыў на 

су пра цоў ні чае з на шай кра і най і 

фі нан суе шэ раг між на род ных пра-

ек таў. У пры ват нас ці, пры рэа лі-

за цыі пра ек таў «Тар фя ні кі-1» і 

«Тар фя ні кі-2» бы лі пра ве дзе ны 

ра бо ты па рэ абі лі та цыі 42,6 тыс. га 

ба лот, па ру ша ных у вы ні ку зда-

бы чы тор фу і ляс ной ме лі я ра цыі. 

Удзел у пра ек це ПРА АН / ГЭФ 

«Устой лі вае кі ра ван не ляс ны мі і 

вод на-ба лот ны мі эка сіс тэ ма мі для 

да сяг нен ня шмат мэ та вых пе ра-

ваг» пра ду гледж вае пра вя дзен не 

ра бот па эка ла гіч най рэ абі лі та цыі 

не эфек тыў на асу ша ных ляс ных 

тар фя ні каў на пло шчы больш за 

12 тыс. га.

Зна хо джан не ба лот у на ту-

раль ным ста не да зва ляе за ха-

ваць у на шай кра і не больш за 

7 млрд куб. мет раў за па саў прэс-

най ва ды. Ба ло ты за бяс печ ва юць 

што га до вае вы вя дзен не з ат мас-

фе ры ка ля 900 тыс. тон ды ак сі ду 

вуг ля ро ду і вы лу чэн не ў ат мас фе-

ру 630 тыс. тон кіс ла ро ду. Так са-

ма на шы ба ло ты — гэ та мес цы 

пра жы ван ня дзі кіх жы вёл і рос ту 

дзі ка рос лых рас лін, уклю ча ных у 

Чыр во ную кні гу. Ба ло ты за бяс печ-

ва юць уз наў лен не рэ сур саў жу ра-

він у аб' ёме больш за 10 тыс. тон 

што год. З'яў ля ю чы ся ўні каль ным 

пры род ным аб' ек там, ба ло ты 

спры я юць раз віц цю эка ту рыз му.

У 1999 го дзе Бе ла русь да лу чы-

ла ся да Рам сар скай кан вен цыі. За-

каз нік рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня 

«Спо раў скі»— пер шая бе ла рус кая 

тэ ры то рыя ў спі се вод на-ба лот ных 

угод дзяў між на род на га зна чэн ня, 

а сён ня ў яго ўклю ча на 26 аб' ек-

таў Бе ла ру сі, агуль ная пло шча якіх 

778,9 тыс. га. Уся го ў све це 16 вод-

на-ба лот ных угод дзяў ма юць ста-

тус транс гра ніч ных. Сак ра та ры я-

там Рам сар скай кан вен цыі част ка-

мі транс гра ніч ных вод на-ба лот ных 

угод дзяў між на род на га зна чэн ня 

пры зна ныя чатыры аб' ек ты Бе-

ла ру сі: «Прос тыр — Пры пяць — 

Ста ход» (Бе ла русь — Укра і на); 

«Кот ра — Чап кя ляй» (Бе ла русь — 

Літ ва); «Ві лей ты — Аду ціш кіс» 

(Бе ла русь — Літ ва); «Аль ман скія 

ба ло ты — тар фя ны ма сіў «Пе ра-

брод дзе» (Бе ла русь — Укра і на).

У на шай кра і не рых ту ец ца пра-

ект За ко на «Аб ахо ве і вы ка ры-

стан ні ба лот (тар фя ні каў)».

«Вы ні кі пра ве дзе на га ў 2017 го-

дзе ана лі зу за ка на даў ства Ра сіі, 

Укра і ны, Еў ра са ю за і ін шых кра ін 

па ка за лі, што комп лекс нае рэ гу ля-

ван не пы тан няў ахо вы і вы ка ры стан-

ня ба лот на ўзроў ні за ка на даў ча га 

ак та бу дзе са праў ды ўні каль ным, бо 

па куль ні ў ад ной кра і не све ту ня ма 

асоб на га за ко на аб ба ло тах ці тар-

фя ні ках», — рас тлу ма чыў на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці 

Мінпры ро ды Анд рэй КУЗЬ МІЧ.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ
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МІК РА ПЛАС ТЫК 
НА ТА ЛЕР ЦЫ

Ба ло ты — Ба ло ты — 
наш брэнд наш брэнд 
і зда бы такі зда бы так
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Гэ та ці ка ва
Су куп ная пло шча дзе ся ці са мых буй ных ба лот кра і ны скла дае 

3 116 квад рат ных кі ла мет раў — гэ та больш, чым Люк сем бург і 

Ан до ра, ра зам узя тыя. Пло шча ад на го толь кі за каз ні ка «Аль ман-

скія ба ло ты» (942 квадратныя кіламетры) — гэ та як тры Мін ска 

і ў восем ра зоў больш, чым пло шча жу ра ві на вых ба лот ва ўсёй 

Паў ноч най Аме ры цы.

Аку му ля цыя ў хар чо вым лан цу гу

Спа жы ван не 

ча ла ве кам

Мар скія 

мле ка кор мя чыя

Ры ба Планк тон

Мік ра плас тык не пад да ец ца раскладанню

Па глы нан не 

вод ны мі 

ар га ніз ма мі

Па пад ан не ў ва да ёмы 

са сцё ка вы мі во да мі

Вы дзя лен ні


