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сель ніц тва аб' ек тыў най і ак ту аль-

най ін фар ма цы яй пра стан якас ці 

па вет ра.

— Ся род пры род ных ба гац цяў 

Бе ла ру сі — рэ кі, азё ры і ба ло ты. 

Ці вы дзя ля ец ца на іх між на род-

ная тэх ніч ная да па мо га?

— На ша кра і на па пра ве з'яў ля-

ец ца ад ным з су свет ных лі да раў 

па ад наў лен ні ба лот. Па чы на ю чы 

з 2007 го да Мінп ры ро ды су мес на 

з між на род ны мі до на ра мі рэа лі-

зуе пяць буй на маш таб ных пра-

ек таў на агуль ную су му больш за 

12,5 млн до ла раў ЗША ў га лі не 

ўстой лі ва га кі ра ван ня вод на-ба-

лот ны мі ўгод дзя мі, што да зво-

лі ла ад на віць амаль па ло ву са 

190 тыс. гек та раў дэ гра да ва ных 

і не эфек тыў на асу ша ных ляс ных 

тар фя ні каў. Дзя ку ю чы гэ тым ме-

ра пры ем ствам Бе ла русь змо жа 

пра ду хі ліць вы кі ды ў ат мас фе ру 

амаль 5,5 то ны вуг ля кіс ла га га зу 

за 20-га до вы пе ры яд, што ў перс-

пек ты ве дасць маг чы масць вый сці 

на ства рэн не вуг ля род на га рын ку 

ў кра і не.

На га даю, што ў Вод ны ко дэкс 

Бе ла ру сі бы лі ўклю ча ны ба сей на-

вы прын цып і прын цып комп лекс-

на га кі ра ван ня вод ны мі рэ сур са-

мі, у тым лі ку для пя ці асноў ных 

транс гра ніч ных рач ных ба сей наў: 

За ход няя Дзві на, Нё ман, За ход ні 

Буг, Пры пяць і Дняп ро. Рас пра ца-

ваць і ўка ра ніць на зва ныя прын-

цы пы ста ла маг чы ма дзя ку ю чы 

пра ек ту між на род най тэх ніч най 

да па мо гі «Вод ная Іні цы я ты ва ЕС 

плюс для кра ін Ус ход ня га Парт нёр-

ства (ВІ ЕС +)». Пры яго рэа лі за цыі 

ў пе ры яд з 2017 да 2020 го да ар-

га ні за ва ны ра бо ты Пры пяц ка га і 

Дняп роў ска га ба сей на ва га са ве та, 

рас пра ца ва ны і за цвер джа ны план 

кі ра ван ня рач ным ба сей нам Дняп-

ра, а так са ма рас пра ца ва ны план 

для рач но га ба сей на Пры пя ці.

— А які мі ба чац ца перс пек ты-

вы? Ці рас пра цоў ва юц ца за раз 

пра ек ты, на кі ра ва ныя на атры-

ман не між на род най тэх ніч най 

да па мо гі?

— У пад рых тоў чай ста дыі шэ-

раг пра ек таў. Ся род іх — кі ра ван не 

прэс на вод ны мі эка сіс тэ ма мі між-

на род на га зна чэн ня і па верх не вы-

мі і пад зем ны мі во да мі ў транс гра-

ніч ных рач ных ба сей нах рэк Буг і 

Нё ман; раз віц цё элект ра транс пар-

ту; кі ра ван не вы ва дам з аба ра чэн-

ня азо на раз бу раль ных рэ чы ваў і 

ін шыя. На іх рэа лі за цыю спат рэ-

біц ца 11 млн до ла раў ЗША.

Су мес на з ПРА АН вя дуц ца пе-

ра гаворы з Трас та вым фон дам 

ПРА АН—Ра сія па фі нан са ван ні 

пра ек та «Ад наў лен не па ру ша ных 

тар фя ні каў у Бе ла ру сі» з бюд жэ-

там 5 млн до ла раў ЗША. У нас 

ад ноль ка выя па ды хо ды з на шы мі 

парт нё ра мі, мы доб ра ра зу ме ем, 

што пры ро да ахоў ная дзей насць — 

наш агуль ны кло пат.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Ад дэ гра да цыі гле баў па ку туе амаль 

па ло ва жы ха роў пла не ты. Па вод ле 

ацэ нак ААН, да 2045 го да ка ля 135 міль ё -

наў ча ла век па кі нуць род ныя мяс ці ны 

ў вы ні ку апус тынь ван ня. А што ро біц-

ца ў на шай кра і не, каб вы ра шыць гэ-

тую праб ле му?

Ча му «псу юц ца» гле бы?
Па сло вах спе цы я ліс таў, з 2012 го да ад-

на ві ла ся зі мо вае па цяп лен не (яно апош ні 

раз на зі ра ла ся з 1960 да 1990 го да, пас ля 

ча го змя ні ла ся на лет няе). Зі мы ста лі больш 

цёп лыя і амаль бяс снеж ныя. Гэ та пры вя ло

да па гар шэн ня ўвіль гат нен ня гле б і хар -

ча ван ня пад зем ных во даў, зні жэн ня за па саў 

пе рад вя сен ніх і ўзроў ню грун та вых во даў. 

Ужо ран няй вяс ной мы на зі ра ем за су хі. Да-

рэ чы, як пад крэс ліў ды рэк тар Ін сты ту та

пры ро да ка ры стан ня НАН Бе ла ру сі 

Сяр гей ЛЫ СЕН КА, уз ро вень грун та вых 

во даў за апош нія не каль кі га доў па ні зіў ся 

на ват больш, чым за ўвесь пе ры яд асу шаль-

най ме лі я ра цыі мі ну ла га ста год дзя.

— Гэ та зі ма бы ла са мая цёп лая за ўсю 

гіс то рыю ме тэа на зі ран няў — яна на 5,5 гра-

ду са пе ра вы сі ла клі ма тыч ную нор му. А та ко-

га су хо га кра са ві ка, як у 2019 го дзе, на тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі не бы ло ні ра зу за пас ля-

ва ен ны пе ры яд. Што да ты чыц ца кра са ві ка 

гэ та га го да, то, на прык лад, у раз гар па сяў-

но га се зо на ў Го мель скай воб лас ці вы па ла 

рэ корд на ніз кая коль касць апад каў — уся го 

7,9 мм, што скла дае 19 % ад нор мы, — да-

даў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня бія-

ла гіч най і ланд шафт най раз на стай нас ці 

Мінп ры ро ды Анд рэй КУЗЬ МІЧ.

Да та го ж бяс снеж ная зі ма ўзмац ні ла 

вет ра вую эро зію, або дэ фля цыю. Асаб лі ва 

гэ та пры кмет на ў паўд нё вай част цы, на Па-

лес сі, дзе рас паў сю джа ны лёг кія пяс ча ныя 

і су пяс ча ныя, а так са ма тар фя ныя гле бы. 

Та му сё ле та Бел гід ра ме там бы ло за рэ гіст-

ра ва на ка ля 10 пыль ных бур — што больш, 

чым звы чай на. Та кія бу ры пры вод зяць да 

пе ра но су верх ня га, най больш урад лі ва га 

плас та гле бы. У вы ні ку коль касць ар га ніч-

на га рэ чы ва ў зям лі па ні жа ец ца. Акра мя 

та го яны мо гуць вы дзі маць на сен не і на ват 

рас лі ны, якія ўка ра ні лі ся ў зям лі. Шмат га-

до выя на зі ран ні свед чаць: на па цяр пе лых 

ад эро зіі гле бах па ні жэн не ўра джаю збож-

жа вых і зер не ба бо вых куль тур скла дае ад 

10 да 40 %.

— Мін сель гас харч су мес на з на ву коў ца мі 

пад рых та ваў цэ лы комп лекс ме ра пры ем-

стваў для вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы. На-

прык лад, мы пра па ноў ва ем на схіль ных да 

вет ра вой эро зіі зем лях за мест яра вых куль-

тур се яць азі мыя. Гэ та да зво ліць па збег-

нуць вяс но вых за сух і пыль ных бур. Ка ля 

50 % дэ фля цыі гле бы на зі ра ец ца ме на ві та 

з са ка ві ка да мая, а ка лі па лі за се я ныя і 

куль ту ры зна хо дзяц ца ў ак тыў най фа зе ве-

ге та цыі, гэ та га не ад бы ва ец ца, — ад зна чыў 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

Ін сты ту та гле ба знаў ства і аг ра хі міі НАН 

Бе ла ру сі Мі ка лай ЦЫ БУЛЬ КА.

Да лей шыя пла ны
Па сло вах Анд рэя Кузь мі ча, сё ле та за-

вяр ша ец ца пе ры яд дзе ян ня На цы я наль на га 

пла на па пра ду хі лен ні дэ гра да цыі зя мель. 

Та му за раз рых ту ец ца ана ла гіч ны план да 

2025 го да, які бу дзе ўліч ваць як вы ні кі ўжо 

пра ве дзе най ра бо ты, так і клі ма тыч ныя зме-

ны.

— Бу ду чыя ме ра пры ем ствы па він ны 

спры яць за тры ман ню ва ды і ўзняц цю ўзроў-

ню грун та вых во даў. Гэ та му бу дзе са дзей-

ні чаць у тым лі ку паў тор нае за ба лоч ван не 

тар фя ні каў, на якіх да лей шая сель ска- ці 

ле са гас па дар чая дзей насць пры зна на не-

эфек тыў най. Так са ма пла ну ец ца ад наў ляць 

прак ты ку ства рэн ня по ле а хоў ных на са джэн-

няў. Яшчэ 50 га доў та му іх у кра і не бы ло 

ка ля 7,5 тыс. га, а ця пер, па экс перт ных 

ацэн ках, за ста ло ся не больш за 1,5 тыс. 

га. Вя до ма, на пер шым эта пе гэ та бу дзе 

за трат на, але ў перс пек ты ве дасць як эка ла-

гіч ны эфект, та му што змен шыць вет ра вую 

эро зію гле баў, так і эка на міч ны за кошт за-

ха ван ня па се ваў і па ве лі чэн ня ўра джаю, — 

ад зна чыў спе цы я ліст.

Так са ма ў 2020 го дзе пра ду гле джа на 

паў тор нае за ба лоч ван не тар фя ні каў на тэ-

ры то рыі не менш за 2 тыс. га ў Хой ніц кім і 

Ка лін ка віц кім ра ё нах Го мель скай воб лас ці. 

Гэ та ра бо та бу дзе вы ка на на пры пад трым-

цы ўра да Рэс пуб лі кі Ка рэя і Кан вен цыі ААН 

па ба раць бе з апус тынь ван нем у рам ках 

дру гой фа зы пра ек та «Ад наў лен не асу ша-

ных тар фя ні каў у Бе ла ру сі».

Акра мя та го, пла ну ец ца за вяр шыць па-

ча ты ра ней пра цэс эка ла гіч най рэ абі лі та цыі 

тар фя ні каў «Бя ро за вік» у Смар гон скім 

і Ві лей скім ра ё нах і «Жа да» ў Шар каў шчын-

скім і Мёр скім ра ё нах у рам ках пра ек та 

ПРА АН ГЭФ «Вет ландс».

Мар га ры та СА КА ЛО ВА.

 Фак ты і ліч бы
У 2019 го дзе пра ве дзе на эка ла гіч ная 

рэ абі лі та цыя ўчаст каў па ру ша ных тар-

фя ні каў на пло шчы больш за 2,7 тыс. га 

і ле са ад наў лен не на мес цах ляс ных 

па жа раў на пло шчы 276 га, рэ куль ты-

ва ва ны 221 унут ры гас па дар чы кар' ер 

агуль най пло шчай больш за 192 га. Для 

пад тры ман ня ўрад лі вас ці гле б сель -

ска гас па дар чых зя мель уне се ны больш 

за 49 млн тон ар га ніч ных угна ен няў. 

Па шы ра ец ца вы ка ры стан не тэх на ло гіі 

дак лад на га зем ля роб ства пры ўня сен ні 

мі не раль ных угна ен няў і срод каў ахо вы 

рас лін, што да зва ляе мі ні мі за ваць па-

ступ лен не хі міч ных рэ чы ваў у гле бу.

ЗЯМ ЛЯ НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА
Сё ле та за вяр ша ец ца пе ры яд дзе ян ня На цы я наль на га пла на па пра ду хі лен ні дэ гра да цыі зя мель

Дру ку ец ца ў «Род най пры ро дзе»Дру ку ец ца ў «Род най пры ро дзе»

НА АД НОЙ МО ВЕ»
тэх ніч най да па мо гі

Сё ле та паў ста ла пы тан не, як пра во дзіць гра-

мад скія аб мер ка ван ні пад час не спры яль най 

эпі дэ міч най аб ста ноў кі. Бы ла пра па но ва пе-

рай сці ў фар мат ві дэа кан фе рэн цый, ад нак 

яна не знай шла пад трым кі з бо ку Мі ніс тэр ства 

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

ася род дзя, а паз ней і Ка мі тэ та па вы ка нан ні 

Ор хус кай кан вен цыі.

На дум ку Мінп ры ро ды, пра вя дзен не гра мад-

скіх аб мер ка ван няў пра ек таў, эка ла гіч на знач ных 

ра шэн няў, дак ла даў па стра тэ гіч най эка ла гіч най 

ацэн цы, спра ва здач аб ацэн цы ўздзе ян ня на на ва-

коль нае ася род дзе ў фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі 

аб мя жоў вае за ка на даў ча за ма ца ва нае пра ва гра-

мад скас ці на ўдзел у дыс ку сі ях. Бо да лё ка не кож ны 

за ці каў ле ны ча ла век мае ад па вед ныя на вы кі або 

тэх ніч ную маг чы масць для ўдзе лу ў аб мер ка ван-

нях па ві дэа су вя зі. А зна чыць, бу дуць па ру ша ныя 

пра вы гэ тых лю дзей, што су пя рэ чыць дзе ю ча му 

за ка на даў ству.

У гэ тай су вя зі Мінп ры ро ды ра іць у вы пад ку не-

аб ход нас ці ар га ні за цыі схо даў у рам ках гра мад скіх 

аб мер ка ван няў дзе ля ста бі лі за цыі эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі ў све це пра во дзіць ме ра пры ем ствы, кі ру-

ю чы ся рэ ка мен да цы я мі са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных 

служ баў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

Па зі цыю Мінп ры ро ды пад тры маў Ка мі тэт па вы-

ка нан ні Ор хус кай кан вен цыі, які 2 ве рас ня пры няў 

за яву аб пры мя нен ні кан вен цыі як пад час пан дэ міі 

COVІD-19, так і ў на ступ най фа зе ад наў лен ня эка-

но мі кі.

У сва ёй за яве Ка мі тэт па вы ка нан ні Ор хус кай кан-

вен цыі вы ка заў за кла по ча насць тым, што яе ўдзель-

ні кі мо гуць па спра ба ваць апраў даць аб ме жа ван ні 

пра воў, га ран та ва ных Кан вен цы яй, спа сыл кай на 

пан дэ мію COVІD-19 або не аб ход насць хут ка га ад-

наў лен ня эка но мі кі з-за на ступ стваў пан дэ міі.

Ка мі тэт вы раз на дае зра зу мець, што на ват ва 

ўмо вах кры зі су, та ко га як пан дэ мія COVІD-19, і 

на ступ най фа зы ад наў лен ня эка но мі кі аба вяз-

ко выя пра вы, пра ду гле джа ныя Кан вен цы яй, не 

мо гуць быць змен ша ны або аб ме жа ва ны.

Ка мі тэт так са ма на гад вае ба кам Кан вен цыі, што 

лю быя не да хо пы ў за бес пя чэн ні эфек тыў на га до сту-

пу да ін фар ма цыі, удзе лу гра мад скас ці ў пры няц ці 

ра шэн няў або до сту пу да пра ва суд дзя ў ад па вед-

нас ці з Кан вен цы яй пад час пан дэ міі COVІD-19 або 

на на ступ най фа зе эка на міч на га ад наў лен ня мо гуць 

быць аспрэ ча ныя ў ад па вед нас ці з па ла жэн ня мі ар-

ты ку ла 9 Кан вен цыі.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

Вост рая тэ маВост рая тэ ма

Мінп ры ро ды і Ка мі тэт па вы ка нан ні 
Ор хус кай кан вен цыі вы сту па юць 
за ўсе агуль ную да ступ насць гра мад скіх аб мер ка ван няў

 Да вед ка:
Бе ла русь з'яў ля ец ца Бо кам Ор хус кай кан-

вен цыі — кан вен цыі Еў ра пей скай эка на міч най 

ка мі сіі ААН «Аб до сту пе да ін фар ма цыі, удзе ле 

гра мад скас ці ў пры няц ці ра шэн няў і до сту пе да 

пра ва суд дзя па пы тан нях, што да ты чац ца на ва-

коль на га ася род дзя», якая за цвер джа на ў на шай 

кра і не Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

14 снеж ня 1999 го да № 726.
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НЕ ПРЫ КРЫ ВА ЦЦА 
КА РА НА ВІ РУ САМ


