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«Га ра чая» тэ ма«Га ра чая» тэ ма

Ад чор на га Ад чор на га 
да зя лё на гада зя лё на га

Да 2030 го да на шы ва да ё-

мы адап ту юць да зме ны

клі ма ту і пры вя дуць у ад-

па вед насць шос тай мэ-

це ўстой лі ва га раз віц ця: 

для гэ та га рас пра ца ва на 

но вая вод ная стра тэ гія 

Бе ла ру сі ў рам ках між на-

род на га пра ек та «Вод ная 

іні цы я ты ва Еў ра пей ска га 

са ве та плюс» (ВІ ЕС), якая 

фі нан су ец ца ЕС.

Бе ла русь — сі ня во кая, 
кра і на пры го жых рэк і азёр — 
гэ та сён ня ве дае кож ны 
школь нік. Без ва ды ча ла век 
не мо жа пра жыць больш за 
тры дні, та му не дзіў на, што 
мець вод ныя рэ сур сы раў ня-
ец ца эка на міч най і са цы яль-
най вы га дзе.

Між тым іс нуе шмат фак-
та раў, якія па гра жа юць якас-
ці ва ды і, як вы нік, зда роўю 
на сель ніц тва — пра мыс ло-
вая і сель ска гас па дар чая 
дзей насць, зме на клі ма ту і 
г. д. Ме на ві та па гэ тай пры -
чы не вод ная бяс пе ка сён ня — 
адзін з га лоў ных пры яры-
 тэ таў дзяр жаў най па лі ты кі 
на шай кра і ны.

На мес нік ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це Цэнт-

раль на га на ву ко ва-да след-

ча га ін сты ту та комп лекс на-

га вы ка ры стан ня вод ных 

рэ сур саў (ЦНДІКВВР) Сня-

жа на ДУ БЯ НОК ад зна чае, 
што пад вод най бяс пе кай 
ма ец ца на ўва зе на дзей нае 
за бес пя чэн не на сель ніц тва і 
га лін эка но мі кі вод ны мі рэ-
сур са мі ў да стат ко вай коль-
кас ці і ў пры маль най якас ці 
пры ад па вед най фі нан са вай 
да ступ нас ці, ахо ва на сель-
ніц тва і га лін эка но мі кі ад 
не га тыў на га ўздзе ян ня вод, 
за бес пя чэн не доб ра га эка ла-
гіч на га ста ну і ста ту су вод-
ных аб' ек таў.

— Усе гэ тыя прын цы пы 
пра пі са ны і ў дзей най вод-
най стра тэ гіі Бе ла ру сі да 
2020 го да. У но вай жа вер сіі 
(да 2030 го да) яны бу дуць 
да пра ца ва ны ў ад па вед нас-
ці з шос тай мэ тай устой лі ва-
га раз віц ця і з асаб лі вас ця мі 
зме ны клі ма ту, — пад крэс лі-
ла спе цы я ліст.

Да та го ж на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі пра ця кае сён ня 
сем буй ных рэк пра цяг лас-
цю больш за 500 км, шэсць з 
якіх (акра мя Бя рэ зі ны) з'яў-
 ля юц ца транс гра ніч ны мі,
г. зн. пра хо дзяць па тэ ры то рыі
дзвюх і больш кра ін. Та му, 
па сло вах Сня жа ны Ду бя нок, 
яшчэ ад на важ ная част ка но-
вай стра тэ гіі — раз віц цё між-
на род на га транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва.

— Но вая стра тэ гія раз-
гля дае пы тан ні пры цяг нен ня 
на ву коў цаў і гра мад скас ці да 
вы ра шэн ня вод ных праб лем, 
а так са ма асве ты на сель ніц-
 тва, — рас ка за ла экс перт. — 
Рэа лі зоў ваць жа яе мы
пла ну ем у два эта пы.

Ка ар ды на ваць эфек тыў-
насць рэа лі за цыі пра ек та бу-
дзе Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя.

— У гэ тым го дзе ўжо рас-
па ча ла ся вя лі кая пра ца па 
аб сле да ван ні па тэн цы я лу 
ла ба ра то рый, якія зай ма-
юц ца ма ні то рын гам вод ных 
аб' ек таў, скла дзе ны пе ра лік 
аб ста ля ван ня, што не аб ход-
на па ста віць у Бе ла русь у 
рам ках пра ек та. На ле та мы 
пла ну ем гэ ты пе ра лік дэ та-
лі за ваць і пра вес ці тэн дар 
на яго ўста ноў ку, а так са ма 
на ву чэн не пер са на лу, — ад-
зна чы ла на чаль нік ад дзе ла 

вы ка ры стан ня і ахо вы вод-

ных рэ сур саў Мінп ры ро ды 

Тац ця на СЛІЖ.

Акра мя гэ та га, ад зна чы ла 
спе цы я ліст, пра ду гле джа на 
рэа лі за цыя пі лот ных пра ек-
таў, асноў ныя ме ра пры ем-
ствы якіх бу дуць пра хо дзіць 
у ба сей нах рэк Дняп ро і Пры-
пяць.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

На пра ця гу 50 га доў 

пе да га гіч ны ка лек тыў 

гім на зіі № 19 г. Мін ска 

пра цуе над раз віц цём 

эка ла гіч най аду ка цыі 

вуч няў. Як увесь гэ ты 

час уда ец ца пад трым-

лі ваць вы со кі «зя лё ны» 

ста тус уста но вы, рас ка-

за ла на мес нік ды рэк та-

ра па ву чэб най ра бо це 

На тал ля СТАХ НО.

— Сён ня на ша гім на зія 
з'яў ля ец ца Рэ сурс ным цэнт-
рам комп лекс най пад трым-
кі прак тык аду ка цыі для 
ўстой лі ва га раз віц ця, што 
дае ёй маг чы масць транс-
ля ваць эка ла гіч ныя ве ды ў 
га лі не 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 як у Бе ла ру сі, так 
і за яе ме жа мі, — га во рыць 
На тал ля Стах но. — Гім на-
зія су пра цоў ні чае са мно гі мі 
шко ла мі і ВНУ на шай кра і-
ны, а так са ма з уста но ва мі 

аду ка цыі Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, Літ вы, Азер бай джа на, 
Ні дэр лан даў, Япо ніі.

Гім на зія № 19 — гэ та ву-
чэб на-ме та дыч ны комп лекс, 
які ўклю чае ў ся бе экс пе ры-
мен таль ныя ла ба ра то рыі 
«Зі мо вы сад» і «Пры род ны 
сад», ка рэк цый на-пе да га-
гіч ны, ву чэб на-кан суль та-
цый ны, ін фар ма цый на-ана-
лі тыч ныя цэнт ры, цэнтр дзі-
ця чай мас тац кай твор час ці 
і экс па зі цыю мі не ра лаў і 
гор ных па род.

Уні каль ная экс пе ры-
мен таль ная ла ба ра то рыя 
«Зі мо вы сад» ад кры ла ся ў 
1996 го дзе. Ка лек цыя са ду 
скла да ец ца з 45 ся мей стваў 
рас лін, прад стаў ле ных 250 
ві да мі. Так са ма тут мож на 
па на зі раць і за прад стаў ні-
ка мі жы вёль на га све ту — 
ры ба мі, ча ра па ха мі, шпор-
ца вай жа бай, ку бін скім ра-
кам, аф ры кан скім слі ма ком, 
ман голь скай пяс чан кай. 

Уні каль насць ка лек цый Зі-
мо ва га са ду па цвер джа на 
Цэнт раль ным ба та ніч ным 
са дам НАН Бе ла ру сі.

— Са мы «зя лё ны» наш 
пра ект — «Пла не та без ад-
хо даў». Ён ужо даў но вый-
шаў за ме жы гім на зіі, — лі-
чыць На тал ля Вік та раў на. — 
У рам ках гэ та га пра ек та 
рэа лі зу юц ца ак цыі «Да дзім 

ад хо дам дру гі шанц», «Дру-
гое жыц цё плас ты ка вай на-
крыў кі», «Шко ла энер га збе-
ра жэн ня для па жы лых лю-
дзей», «Чыс тая энер гія, або 
Апе ра цыя «Уты лі за цыя», 
«Гім на зія — зо на, сва бод-
ная ад плас ты ку». У вы ні ку 
рэа лі за цыі гэ та га пра ек та 
бы ла ство ра на сіс тэ ма па-
асоб на га збо ру ад хо даў. 

У 2018 го дзе вуч ні пры ма лі 
ўдзел у кон кур се са цы яль-
ных пра ек таў Socіal Weekend 
і прай шлі ў чвэрць фі нал.

Во пыт пра цы пе да га гіч на-
га ка лек ты ву гім на зіі № 19 
г. Мін ска па рэа лі за цыі Мэт 
устой лі ва га раз віц ця і фар-
мі ра ван ні эка ла гіч най куль-
ту ры як не ад' ем най яе част кі 
быў прад стаў ле ны ўста но вай 
у рам ках трэ ця га Агля ду вы-
ні ко вас ці эка ла гіч най дзей-
нас ці для экс пер таў Еў ра пей-
скай эка на міч най ка мі сіі ААН 
і вы со ка ацэ не ны ў на шай 
кра і не і за мя жой.

Па сло вах на мес ні ка 
ды рэк та ра, ство ра ная пры 
пад трым цы Мінп ры ро ды, 
Мінск ага га рад ско га ка мі-
тэ та пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя ін фаст рук ту ра гім на зіі 
ста ла пля цоў кай для на ву-
ко ва-да след чай і пра ект най 
дзей нас ці, важ най ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най умо вай за-

бес пя чэн ня да про філь най 
і про філь най пад рых тоў кі 
вуч няў. Яна спры яе эфек-
тыў на му фар мі ра ван ню 
эка ла гіч на га све та по гля ду 
і экад руж нас ці не толь кі ва 
ўсіх удзель ні каў аду ка цый-
на га пра цэ су, але і ў мяс цо-
вай су поль нас ці.

На стас ся АЛЯК СЕ Е ВА.

Экалагічныя пра ек ты ста ліч най гім на зіі № 19,
ці Паў ве ка вы во пыт на ву чан ня і вы ха ван ня на карысць прыроды

А ду ка цыяА ду ка цыя

Гіс то рыя ўста но вы 

аду ка цыі па ча ла ся 

ў 1968 го дзе 

з ад крыц ця ся рэд няй 

агуль на аду ка цый най 

шко лы № 113 г. Мін ска. 

У 1997 го дзе яна па ча ла 

пра ца ваць 

«з эка ла гіч ным 

ухі лам», а яшчэ праз 

во сем га доў бы ла 

пе рай ме на ва на 

ў Эка ла гіч ную гім на зію 

№ 19 г. Мін ска. 

З 2008 го да афі цый ная 

яе наз ва — дзяр жаў ная 

ўста но ва аду ка цыі 

«Гім на зія № 19 

г. Мін ска».

Пе ра ход ад вуг ля род на га па лі ва да 

«зя лё най» эка но мі кі і ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі — адзі ны шлях вы ра та-

ваць пла не ту, упэў не ны экс пер ты.

З 2 па 14 снеж ня ў поль скім го ра дзе 
Ка та ві цэ пра хо дзіць 24-я се сія ба коў Ра-
мач най кан вен цыі ААН па змя нен ні клі-
ма ту (СОР 24). У ёй пры ма юць удзел дэ-
ле га ты са 193 кра ін, у тым лі ку су свет ныя 
лі да ры, экс пер ты, ак ты віс ты, на ва та ры, 
біз нес ме ны і прад стаў ні кі гра мад скас ці. 
На ча ле бе ла рус кай дэ ле га цыі — мі ністр 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя Анд рэй Ху дык.

Га лоў ная за да ча ўдзель ні каў кан фе-
рэн цыі — вы пра ца ваць кан крэт ныя шля-
хі вы ка нан ня мэт, якія бы лі вы зна ча ны 
ў Па рыж скім па гад нен ні па клі ма це, і ў 
пер шую чар гу — ска ра чэн ня вы кі даў пар-
ні ко вых га заў.

На пя рэ дад ні кан фе рэн цыі Ге не раль ны 

сак ра тар ААН Ан то ніу ГУ ТЭ РЫШ ад зна-
чыў, што тэм пы зме ны клі ма ту апя рэдж ва-
юць пра гно зы ву чо ных, а дзе ян ні ў ад каз 
ад ста юць ад тэм паў гла баль на га па цяп лен-
ня. Каб вы ка наць па стаў ле ную мэ ту і не да-
пус ціць па вы шэн ня тэм пе ра ту ры да кан ца 
ста год дзя больш чым на 1,5-2 °С, не аб ход на 
да 2040 го да ска ра ціць вы кі ды СО2 на 40 %, 
а да 2050-га да сяг нуць так зва на га ну ля во-
га ба лан су. Для гэ та га ад па ло вы да дзвюх 
тра цей па трэб нас цяў ча ла вец тва ў энер гіі да 
ся рэ дзі ны ста год дзя па він ны па кры ва цца за 
кошт ад наў ляль ных кры ніц, а до ля вы кап нё-
ва га па лі ва, ад па вед на, зні жац ца.

Ад на ступ стваў зме ны клі ма ту не за-
стра ха ва ны ні хто — ні бед ныя, ні ба га тыя 
дзяр жа вы. Та му трэ ба пра ца ваць над ра-
шэн нем гэ тай праб ле мы ра зам, пад крэс-
ліў Ан то ніу Гу тэ рыш.

Бе ла русь сён ня пад трым лі вае пе ра ход 
ад аб мер ка ван ня пы тан няў да пры няц ця 

кан крэт ных мер па да сяг нен ні кан чат ко-
вай мэ ты Ра мач най кан вен цыі ААН па 
змя нен ні клі ма ту. Так, на ша кра і на без 
уся ля кіх умоў узя ла на ся бе аба вя за цель-
ствы за бяс пе чыць да 2030 го да ска ра-
чэн не вы кі даў пар ні ко вых га заў не менш 
чым на 28 % да ўзроў ню 1990 го да. Рэа-
лі зу ец ца пра гра ма мер па змяк чэн ні на-
ступ стваў зме ны клі ма ту да 2020 го да, і 
рас пра ца ва ны план ме ра пры ем стваў па 
рэа лі за цыі Па рыж ска га па гад нен ня, дзе 
вы зна ча ны ме ры па ска ра чэн ні вы кі даў і 
па ве лі чэн ні аб сорб цыі ля са мі і вод на-ба-
лот ны мі ўгод дзя мі як асноў ны мі па глы-
наль ні ка мі пар ні ко вых га заў у кра і не.

— Мы раз гля да ем «зя лё ную» эка но мі-
ку, ніз ка вуг ля род нае ўстой лі вае раз віц-
цё як стра тэ гіч ны век тар, — ад зна чы лі ў 
Мінп ры ро ды. — І га то выя зра біць больш 
у та кіх га лі нах, як энер ге ты ка, транс парт, 
пра мыс ло васць, бу даў ніц тва і абы хо джан-
не з ад хо да мі. Для нас так са ма важ ная 
пад трым ка па адап та цыі да зме ны клі-
ма ту та кіх ураз лі вых сек та раў, як ляс ная 
і сель ская гас па дар ка.

У пры ро да ахоў ным ве дам стве пад крэс-
лі лі, што ад на з іс тот ных умоў пос пе ху Па-
рыж ска га па гад нен ня і да сяг нен ня ўзгод-
не най агуль най мэ ты — ства рэн не спра-
вяд лі вых і пры маль ных кры тэ ры яў до сту пу 
да між на род ных клі ма тыч ных фон даў. Аб-
ме жа ван не ці па збаў лен не та кой маг чы-
мас ці кра ін з ся рэд нім уз роў нем да хо ду, 
з пе ра ход най эка но мі кай пе ра шка джае 
паў на вар тас най рэа лі за цыі іс ну ю ча га ў іх 
па тэн цы я лу на ка рысць агуль най спра ве 
па пра ду хі лен ні зме ны клі ма ту.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Каштоўныя рэ сур сыКаштоўныя рэ сур сы

Ва ды — хоць за лі ся?Ва ды — хоць за лі ся?
Як пра ект ВІ ЕС да па ма гае за ха ваць бе ла рус кія рэ кіЯк пра ект ВІ ЕС да па ма гае за ха ваць бе ла рус кія рэ кі
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За ха ван не 
вод ных рэ сур саў — 

адзін з га лоў ных 
пры яры тэ таў 

дзяр жаў най па лі ты кі 
на шай кра і ны.

Сён ня мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Анд рэй Ху дык вы сту піць на клі ма-

тыч най кан фе рэн цыі з дак ла дам, 

дзе вы ка жа па зі цыю Бе ла ру сі 

па гэ тым пы тан ні, а так са ма падчас 

канферэнцыі пра вя дзе не каль кі су-

стрэч з мі ніст ра мі пры ро да ахоў ных 

ве дам стваў ін шых кра ін.

Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніу ГУ ТЭ РЫШ 
пад крэс ліў, што, каб стры маць рост 

тэм пе ра ту ры на пла не це, трэ ба да 2040 го да 
ска ра ціць вы кі ды СО

2
 на 40 %.
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