
Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі Вя лі кія спра вы ро бяц ца 
ма лень кі мі кро ка мі

Ду маю, вы не раз чу лі ад 
баць коў, маў ляў, ра ней тэх ні-
ка бы ла на столь кі тры ва лая, 
што пе ра да ва ла ся ў спад чы-
ну. У нас, на прык лад, яшчэ 
пра цуе пра ба бу лін тэ ле ві-
зар, та ды як су час ны зла-
маў ся праз два га ды. Гэ та 
не вы пад ко ва. Каб па вы сіць 
по пыт, вы твор цы на ўмыс на 
ска ра ча юць тэр мін экс плу а-

та цыі пры бо раў і на зы ва юць 
гэ та «за пла на ва ным са ста-
рэн нем». Так, час та не ка-
то рыя дэ та лі ро бяць менш 
даў га веч ны мі, каб за гро-
шы, якія мо гуць па тра ціц ца 
на іх ра монт, пра сцей бы ло 
на быць но вы пры бор. Да та-
го ж ня рэд ка ста рыя ма дэ лі 
на огул пе ра ста юць пад трым-

лі ваць, та му ку піць для іх не-
аб ход ныя зап част кі амаль 
не рэ аль на.

А вы ка лі-не будзь за дум-
ва лі ся, у якіх умо вах і з ча го 
вы раб ля юц ца но выя ма дэ лі 
тэ ле фо наў і што з імі ад бы-
ва ец ца, ка лі мы пе ра ста ём імі 
ка рыс тац ца? Дык вось адзін 
толь кі смарт фон змя шчае ў 
са бе па ло ву таб лі цы Мен-
дзя ле е ва! Зда бы ва юць не-
аб ход ныя ме та лы (асноў ныя 
з іх — зо ла та, во ла ва, тан тал, 
медзь, се раб ро, ін дый), а так-
са ма збі ра юць элект ра пры-
бо ры ў кра і нах Аф ры кі, Азіі і 
Паўд нё вай Аме ры кі, дзе вель-
мі ніз кія стан дар ты пра цы.

Па вод ле звес так ААН, 
кож ны год у све це вы кід-
ва ец ца ка ля 50 міль ё наў 
тон элект рон ных ад хо даў, 

і толь кі 20 % з іх бяс печ на 
ўты лі зу ец ца. Боль шая част-
ка элект ро ні кі, якая ўтрым-
лі вае ў са бе сві нец, кад мій, 
ртуць, бе ры лій, ідзе на звал-
ку. Як пра ві ла, та кое смец це 
экс пар ту ец ца ў кра і ны Аф-
ры кі і Азіі, дзе яго за ха ван-
не каш туе вель мі тан на. Для 
гэ та га ўжо не ра бо чую тэх ні ку 
па мя ча юць як та вар «сэ канд-
хэнд», бо згод на з па ла жэн-
ня мі Ба зель скай кан вен цыі 
аб кант ро лі за транс гра ніч-
най пе ра воз кай не бяс печ ных 
ад хо даў і іх вы да лен нем, экс-
парт та кой элект ро ні кі за ба-
ро не ны.

Ма ша ЗЯ ЛЁ НАЯ.

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

РЭ АЛЬ НЫ КОШТ
НО ВА ГА СМАРТ ФО НА

Што ра біць?
Ад хо ды элект рон на га і элект рыч на га аб ста ля ван ня, 

у тым лі ку і тэ ле фо ны, мож на здаць на прад пры ем ства 
«Бел ВТІ», а аку му ля та ры і ба та рэй кі вы кі нуць у спе цы-
яль ныя кан тэй не ры. Ста рай це ся свя до ма па ды хо дзіць 
да па куп кі элект ра пры бо раў, бо на ват пе ра пра цоў ка іх 
не вы ра шае праб ле му. Не так даў но ў дзі ця чых та ва рах, 
якія бы лі зроб ле ны з дру гас на га плас ты ку ад элект ро ні кі, 
знай шлі стой кія ар га ніч ныя за брудж валь ні кі.

Ліч бы і фак ты
Не аб ход ны для вы твор-

час ці ма біль ных тэ ле фо-
наў тан тал атрым лі ва юць 
з кал та на вай ру ды. 80 % 
яе за па саў зна хо дзіц ца ў 
Кон га (Аф ры ка), дзе за 
кант роль над руд ні ка мі 
дзе ся ці год дзя мі вя дзец ца 
гра ма дзян ская вай на. Па 
пад лі ках ЮНІ СЕФ, у Кон га 
40 ты сяч дзя цей пра цу юць 
на гэ тых руд ні ках.

Важ на
Зда бы ча ме та лаў су-

пра ва джа ец ца за брудж-
ван нем на ва коль на га ася-
род дзя злу чэн ня мі рту ці і 
се ры, а так са ма цяж кі мі 
ме та ла мі.

А вы ве да лі?
Са мая вя лі кая ў све це 

звал ка элект ро ні кі зна хо-
дзіц ца ў Га не (Аф ры ка).

Слоў нік
Стой кія ар га ніч ныя 

за брудж валь ні кі — гэ-
та не бяс печ ныя хі міч ныя 
рэ чы вы, якія ва ло да юць 
вы со кай так січ нас цю, 
мо гуць за ста вац ца ў на-
ва коль ным ася род дзі на 
пра ця гу доў га га ча су, пе-
ра мя шчац ца на знач ныя 
ад лег лас ці і на коп лі вац ца 
ў тлу шча вых ткан ках ча-
ла ве ка і жы вёл.

У све це жы вёлУ све це жы вёл

СУ ПЕР ГРЫ ЗУ НЫ 
СЯ РОД НАС!
Эко ла гі пла ну юць 

за ха ваць рэд кіх звяр коў
У Бе ла ру сі шу ка юць ха мя коў, сус лі каў і па ля тух — 

су пер гры зу ноў, якія амаль знік лі з тэ ры то рыі 

на шай кра і ны. Іні цы я ты ву рас па ча ла пры ро да-

ахоў ная гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» (АПБ) у рам ках пра ек та «Эка-

ма ні то рынг», што фі нан су ец ца ЕС і рэа лі зу ец ца 

ПРА АН у парт нёр стве з Мінп ры ро ды. Каб за ха-

ваць рэд кіх звяр коў, спе цы я ліс ты про сяць да па-

мо гі ва ўсіх не абы яка вых!

Коль кі дак лад на за ста ло ся сус лі каў, ха мя коў і па-
ля тух на тэ ры то рыі на шай кра і ны, не вя до ма. Яшчэ ў 
1980-х пер шыя два гры зу ны лі чы лі ся шкод ні ка мі сель-
скай гас па дар кі, та му больш за 90 % іх бы ло зні шча на. 
Па ля ту ха ўво гу ле не су стра ка ла ся ў Бе ла ру сі аж но 
з 1996 го да, па куль два га ды та му спе цы я ліс ты АПБ 
не за ўва жы лі яе на паў ноч ным ус хо дзе кра і ны. Но-
вая іні цы я ты ва да па мо жа са браць не аб ход ныя звест кі 
пра мес цы зна хо джан ня жы вёл і пры няць ме ры па іх 
за ха ван ні.

— Мы зро бім апра ба цыю су час най апа ра ту ры для 
по шу ку і ма ні то рын гу гры зу ноў, — рас ка заў спе цы я-

 ліст АПБ па пры ро да ахоў ных пы тан нях Ся мён 

ЛЕ ВЫ. — Квад ра коп та ры да па мо гуць нам знай сці 
ка ло ніі сус лі каў і сця жы ны ха мя коў на вя лі кіх тэ ры-
то ры ях, фо та паст кі — атры маць ці ка выя ма тэ ры я лы 
аб па гро зах і бія ло гіі звяр коў. А праз цеп ла ві за ры мы 
змо жам на зі раць за ха мя ка мі і па ля ту ха мі ўна чы, ка лі 
яны най больш ак тыў ныя.

Да рэ чы, су пер-
гры зу на мі рэд кія 
звяр кі на зы ва юц-
ца не вы пад ко ва, 
кож ны з іх ва ло дае 
сва і мі ўні каль ны мі 
су пер здоль нас ця мі. 
Лё таць, як птуш ка, 
па ля ту ха, вя до ма, 
не ўмее, але яна мо-
жа пла на ваць свой 

па лёт з да па мо гай шы ро кай скур най склад кі, раз ме-
шча най па між пя рэд ні мі і зад ні мі ла па мі, а яе доў гі хвост 
дае маг чы масць кі ра ваць тра ек то ры яй па лё ту. Так яна 
мо жа ска каць на ад лег ласць да 90 мет раў.

Ха мяк (са мы рэд кі 
з трох су пер гры зу ноў!) 
ці ка вы сва і мі вя лі кі мі 
за шчоч ны мі мяш ка мі, 
у якіх ён мо жа пе ра но-
сіць ка ля 50 г пша ні цы 
на ад лег ласць больш за 
кі ла метр. Так са ма гэ ты 
звя рок здоль ны ра біць 
за па сы ва гой да 20 кг.

А ра бы сус лік 
вар ты ўва гі та му, 
што змог вы жыць 
пас ля ак тыў на га 
зні шчэн ня ў са вец-
кія га ды.

Шу каць су пер-
гры зы ноў бу дуць 
у кож ным шос тым 
ра ё не Бе ла ру сі. Ха-

мя ка і сус лі ка — у Ка мя нец кім, Брэсц кім, Жа бін каў скім,
Коб рын скім, Пру жан скім, Ля ха віц кім, Ба ра на віц кім ра ё-
 нах Брэсц кай воб лас ці. Сус лі ка так са ма спа дзя юц ца 
знай сці ў На ва груд скім, Ка рэ ліц кім ра ё нах Гро дзен скай 
воб лас ці і Ня свіж скім, Ка пыль скім, Клец кім, Слуц кім 
ра ё нах Мін скай воб лас ці. Ха мя ка — у Го мель скім і 
Доб руш скім ра ё нах Го мель скай воб лас ці. А по шу кі па-
ля ту хі аб ве шча ны ў Ві цеб скім, Га ра доц кім, Шу мі лін скім, 
Лёз нен скім ра ё нах Ві цеб скай воб лас ці.

— Мы пла ну ем пра вес ці су стрэ чы з на стаў ні ка мі, 
школь ні ка мі, лес ні ка мі, мяс цо вы мі жы ха ра мі, каб рас-
ка заць ім пра бія ло гію гэ тых ві даў і пра тое, што ім 
па гра жае. Бу дзем пры цяг ваць ва лан цё раў да ма ні то-
рын гу, — пад крэс ліў Ся мён Ле вы. — На жаль, ча ла век 
вель мі моц на паў плы ваў на зні жэн не па пу ля цыі гэ тых 
ві даў, якія з'яў ля юц ца ін ды ка та ра мі на ту раль ных і ма-
ла па ру ша ных эка сіс тэм.

Так са ма спе цы я ліс ты ство раць ін тэр ак тыў ную ан-
лайн-кар ту, дзе лю бы ах вот ны змо жа ад зна чыць но-
выя мес цы пра жы ван ня рэд кіх гры зу ноў. Пас ля ча го 
гэ тыя пунк ты бу дуць аб сле да вац ца і ад да вац ца пад 
ахо ву.

Ка лі вы за ўва жы це ад на го з су пер гры зу ноў, ка лі 
лас ка, на пі шы це на пош ту іnfо@рtushkі.оrg.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.
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Школь ні кі ак тыў на ўклю чы лі ся ў 

ра бо ту па на вя дзен ні па рад ку на 

зям лі, пры ма ю чы ўдзел у ак цыі 

«Зро бім Бе ла русь чыс цей шай». 

Сва і мі гіс то ры я мі ўдзель ні кі ак цыі 

з усіх кут коў кра і ны дзе ляц ца з ча-

со пі сам «Род ная пры ро да».

Не вя лі кую зя лё ную зо ну ка ля стан-
цыі мет ро «Ма гі лёў ская» га ра джа не аб-
лю ба ва лі для ад па чын ку на пры ро дзе. 
Не ка то рыя з іх па кі да юць пас ля ся бе 
смец це: плас ты ка выя бу тэль кі, упа коў кі 
ад пра дук таў. «Каб наш ма лень кі сквер 
па зба віў ся ад плас ты ку і стаў чыс цей-
шы, нам спат рэ бі ла ся ўся го толь кі ад на 
га дзі на, — раз каз вае кі раў нік аб' яд-

нан ня па ін та рэ сах «ЭкаКрайGroup» 

ад дзе ла эка ло гіі і ахо вы пры ро ды 

ста ліч на га Па ла ца дзя цей і мо ла дзі 

«Зо лак» Лі за ве та СЯ ДО ВА. — Сва ёй 
ра бо тай мы за ста лі ся за да во ле ныя. Не-
каль кі па ке таў з плас ты ка вы мі ад хо да мі 
і ін шым смец цем са ма стой на рас сар та-
ва лі ў роз на ка ля ро выя кан тэй не ры. Ця-
пер мож на сме ла вы хо дзіць на шпа цыр 
і лю ба вац ца чыс ці нёй».

А на ву чэн цы ДУА «Свет ла гор скі эко-
ла га-бія ла гіч ны цэнтр дзя цей і мо ла дзі» 
су мес на з пе да го га мі ўдзель ні ча лі ў ак-
 цыі па на вя дзен ні па рад ку ка ля ста ды ё-
 на «Па пер нік». Ста ды ён зна хо дзіц ца
не да лё ка ад эка ла гіч на га цэнт ра і з усіх 
ба коў акру жа ны ляс ны мі на са джэн ня мі. 
Гэ тая тэ ры то рыя вель мі шмат люд ная, 
та му што жы ха ры го ра да ска ра ча юць 
шлях праз гэ ты ўчас так пры пе ра хо дзе 
з ад на го мік ра ра ё на ў дру гі. На жаль, 
па да ро зе і сме цяць.

У Ліп лян скай ся рэд няй шко ле лі чаць, 
што на вя дзен не па рад ку на зям лі — 
гэ та не толь кі дзяр жаў ная па лі ты ка, 
але і спра ва кож на га ча ла ве ка. Та му 
школь ні кі ра зам з пе да го га мі зра бі лі 
ге не раль ную убор ку ў сва ёй вёс цы, 
ачыс ці лі ад смец ця лес.

На ву чэн цы ДУА «Мар коў скі дзі ця-
чы сад-ба за вая шко ла» не за ста лі ся 

ўба ку ад ак цыі «Зро бім Бе ла русь 
чыс цей шай». Вуч ні, пе да го гі і тэх ніч-
ны пер са нал шко лы іні цы я ва лі ўбор ку 
тэ ры то рыі род най вёс кі. Яны пры бра-
лі смец це ўздоўж цэнт раль най ву лі цы, 
на вя лі па ра дак на ле вым бе ра зе ра кі. 
На школь най тэ ры то рыі раз бі лі клум-
бы, па са дзі лі квет кі. Так са ма доб ра ўпа-
рад ка ва лі во ін скія па ха ван ні ў вёс ках 
Кар ты ні чы і Асян ское, на вя лі па ра дак 
на мяс цо вых мо гіл ках. Школь ні кі да па-
маг лі са ста рэ лым ад на вяс коў цам пры-
 брац ца на пры да ма вых тэ ры то ры ях. 
А за вяр шы ла ся ак цыя па сад кай 36 клё-
наў і чатырох пла до вых дрэў.

На стаў ні кі і вуч ні За шыр скай ся рэд-
няй шко лы Ель ска га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці на вя лі па ра дак у род ным аг-
ра га рад ку За шыр'е. Вяс ной яны доб-
ра ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю ад на го з 
пар каў па сёл ка.

Кон курс фо та здым каў, які пра во дзіць 
ча со піс «Род ная пры ро да», аб удзе ле 
школь ні каў у ак цыі «Зро бім Бе ла русь 
чыс цей» пра цяг ва ец ца. Ліс ты з не вя лі кім 
апо ве дам і фа та гра фі я мі да сы лай це на 
ад рас ча со пі са pryroda@zvіazda.by.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА.

«Сяб ры, а ка лі вы апош ні раз мя ня лі свой 

тэ ле фон?» — та кое пы тан не я не як па чу ла 

ў рэ кла ме. Прэ зен та ва лі чар го вую, са мую сты лё вую 

і са мую функ цы я наль ную, па іх сло вах, ма дэль, якая 

аба вяз ко ва па він на лю бо га вы лу чыць з на тоў пу. 

Доб ра, ка лі так, але та кія «са мыя-са мыя» ма дэ лі 

з'яў ля юц ца амаль кож ны ме сяц. І лю дзі не прос та 

іх куп ля юць, не ка то рыя га то вы пра ста яць су ткі 

ка ля кра мы, каб на быць на він ку са зніж кай або 

за пла ціць та му, хто зой ме ім чар гу. Кож ны, вя до ма, 

вы ра шае сам, ку ды тра ціць свае гро шы. Я ж ха чу 

з ва мі па га ва рыць пра тое, як та кое праз мер нае 

спа жы валь ніц тва ад бі ва ец ца на на ва коль ным 

ася род дзі і, як след ства, на на шым зда роўі.

Як ма біль ныя 
тэ ле фо ны 

за брудж ва юць 
на ва коль нае 
ася род дзе

У Ліп лян скай 
ся рэд няй шко ле.

Па ля ту ха.

Хамяк.

Сус лік.


