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Між на род ная кан фе рэн-

цыя прай шла ў Мін ску пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род-

дзя, Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

Дэ парт амен та па лік ві да цыі 

на ступ стваў ка та стро фы на 

Чар но быль скай АЭС, Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях, Гра мад ска га са-

ве та Ба за вай ар га ні за цыі па 

эка ла гіч най аду ка цыі кра ін 

СНД, Бе ла рус ка га рэс пуб лі-

кан ска га фон ду фун да мен-

таль ных да сле да ван няў, 

Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

пра фе сій най аду ка цыі.

— Між на род нае су пра-

цоў ніц тва спры яе ўка ра-

нен ню прын цы паў устой-

лі ва га раз віц ця, — за явіў 

на мес нік мі ніст ра пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя 

Анд рэй ХМЕЛЬ пад час ад-

крыц ця кан фе рэн цыі. — Мы 

ра зу ме ем, што ўка ра нен не 

прын цы паў устой лі ва га раз-

віц ця, пра соў ван не эка ла гіч-

ных іна ва цый, га ран та ван не 

эка ла гіч най бяс пе кі не маг-

чы мыя без цес на га між на-

род на га су пра цоў ніц тва, 

пры цяг нен ня за меж ных ін-

вес та раў. Та му мы ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва ем плат фор му 

між на род на га ўза е ма дзе ян-

ня для вы ра шэн ня пры ро да-

ахоў ных за дач, па вы шэн ня 

да ступ нас ці эка ла гіч ных 

тэх на ло гій.

Ён пад крэс ліў, што толь-

кі эка ла гіч на пад рых та ва нае 

гра мад ства мо жа за бяс пе-

чыць устой лі вае раз віц цё 

дзяр жа вы, та му фар мі ра-

ван не сіс тэ мы бес пе ра пын-

най эка ла гіч най аду ка цыі, 

яе за ка на даў чае ўдас ка на-

лен не, пад рых тоў ка кад раў 

у га лі не эка ло гіі з'яў ля юц ца

на прам ка мі дзей нас ці Мін-

п ры ро ды ва ўза е ма дзе ян ні з 

ін шы мі дзяр жаў ны мі струк-

ту ра мі і гра мад скі мі аб' яд-

нан ня мі.

— Па дзеі, якія ад бы ва юц-

ца ў све це, са цы яль на-эка-

на міч ныя пра цэ сы і звя за ныя 

з імі но выя ры зы кі і вы клі кі, у 

тым лі ку эка ла гіч на га ха рак-

та ру, пры му ша юць нас шу-

каць най больш эфек тыў ныя 

шля хі рэа лі за цыі эка ла гіч най 

па лі ты кі дзяр жа вы. На гляд-

ным пры кла дам та ко га но-

ва га па ды хо ду да ўздзе ян ня 

на на ва коль нае ася род дзе 

ста ла ўка ра нен не прын цы-

паў зя лё най эка но мі кі, якія 

за бяс печ ва юць устой лі вае 

раз віц цё, за сна ва нае на пад-

тры ман ні ба лан су эка на міч-

на га рос ту, па вы шэн не якас-

ці жыц ця і за ха ван не пры-

род на га ася род дзя. У на шай 

кра і не на за па ша ны не ма лы 

во пыт у гэ тай сфе ры. Мы ак-

тыў на рэа лі зу ем шэ раг дзяр-

жаў ных і га лі но вых пра грам

эка ла гіч най на кі ра ва нас ці, — 

ад зна чыў на мес нік мі-

 ніст ра.

Ва дзім БО ГУШ, на 

момант правядзення ме-

рапрыемства пер шы на-

мес нік мі ніст ра аду ка цыі, 

ад зна чыў: «Важ насць праб-

ле мы эка ла гіч най бяс пе кі 

бяс спрэч ная, свед чан нем 

ча го з'яў ля юц ца шмат лі кія 

кан грэ сы, пра та ко лы, па-

гад нен ні 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. Кан-

фе рэн цыя ў Мін ску да зва-

ляе спе цы я ліс там роз ных 

кра ін аб мя няц ца во пы там у 

вы ра шэн ні за дач эка ла гіч-

най бяс пе кі, па зна чыць ак-

ту аль ныя «бо ле выя» пунк-

ты ў га лі не ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя, вы зна чыць 

пры яры тэ ты для кан цэнт-

ра цыі на ма ган няў з мэ тай 

пра ду хі лен ня не га тыў на га 

ант ра па ген на га ўздзе ян ня 

на на ва коль нае ася род дзе 

і зда роўе ча ла ве ка. Кан-

фе рэн цыя за апош нія га ды 

ста ла між на род ным фо ру-

мам з шы ро кім прад стаў ніц-

твам, раз на пла на вай тэ ма-

ты кай, якая пра во дзіц ца ў 

га лі не эка ло гіі і геа гра фіі 

кра ін-удзель ніц».

Пад час кан фе рэн цыі бы-

лі пра ве дзе ны па ся джэн ні 

Гра мад ска га са ве та Ба за-

 вай ар га ні за цыі дзяр жаў — 

удзель ніц СНД па эка ла-

гіч най аду ка цыі, а так са ма 

шэ ра гу сек цый і круг лых 

ста лоў. У пры ват нас ці, у 

Па ла це прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду прай шоў 

круг лы стол «Эка ла гіч нае 

за ка на даў ства і фар мі ра-

ван не све та по гля ду ча ла ве-

ка ў ін та рэ сах устой лі ва га 

раз віц ця».

Тац ця на КА НАН ЧУК, 

стар шы ня Па ста ян най ка-

мі сіі Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду 

па пы тан нях эка ло гіі, пры-

ро да ка ры стан ня і чар но-

быль скай ка та стро фы, 

за яві ла:

— Сён ня лю бы за ко на-

пра ект (эка на міч най, са-

цы яль най, эка ла гіч най на-

кі ра ва нас ці) перш за ўсё 

ары ен та ва ны на ўстой лі вае 

раз віц цё. У ця пе раш ні мо-

мант у на шай ка мі сіі раз гля-

да ец ца не каль кі за ко на пра-

ек таў: аб асаб лі ва а ха ва ных 

пры род ных тэ ры то ры ях, аб 

уня сен ні змя нен няў у Ляс-

ны ко дэкс, аб ра ды я цый най 

бяс пе цы. У рам ках пра вя-

дзен ня круг ла га ста ла пры-

яры тэт аб мер ка ван ня быў 

ад да дзе ны ра ды я цый най

бяс пе цы, та му што там 

прысутнічалі экс пер ты з 

Аб' яд на на га ін сты ту та ядзер-

ных да сле да ван няў (РФ), з 

Ін сты ту та ра ды я цый най бяс-

пе кі і эка ло гіі (Ка зах стан), 

наш дэ парт амент па ядзер-

най і ра ды я цый най бяс пе цы, 

дэ парт амент па лік ві да цыі 

на ступ стваў ка та стро фы на 

Чар но быль скай АЭС. Важ-

ны і між на род ны во пыт, та му 

што асноў ныя па ла жэн ні ў 

гэ тым за ко на пра ек це — гэ-

та аб наў лен не прын цы паў, 

асноў ра ды я цый най бяс-

пе кі з улі кам між на род ных 

па тра ба ван няў, у тым лі ку і 

па тра ба ван няў МА ГА ТЭ. Усе 

аб наў лен ні, якія пры ма юц ца 

ў но вы за ко на пра ект, па чы-

на ю чы з тэр мі на ло гіі (гэ та 

да ты чыц ца кры ніц іа ні за-

валь на га вы пра мень ван-

ня), прын цы пы, па ды хо ды 

бу дуць раз гля дац ца з улі кам 

між на род ных па тра ба ван-

няў. Пы тан ні ра ды я цый най 

бяс пе кі па він ны быць раз-

гле джа ны комп лекс на (экс-

пер ты за кры ніц іа ні за валь-

на га вы пра мень ван ня, якія 

яшчэ не ўве дзе ны ў экс плу а-

та цыю). Мы пла ну ем поў нае 

аб наў лен не за ко на пра ек та. 

Да ку мент рых ту ец ца да раз-

гля ду ў пер шым чы тан ні.

Воль га ПРА ЛЮК



ВЕ ДЫ, ЗА КОН І ЭКА ЛО ГІЯ
Мінск стаў пля цоў кай для за ці каў ле на га аб мер ка ван ня пры ро да ахоў ных пы тан няў

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

Ня даў на ў Мін ску ад быў ся 

не тры ві яль ны вы па дак: лось зай шоў 

на тэ ры то рыю дзі ця ча га сад ка № 79 

па ву лі цы Га ла дзе да. Ін фар ма цыю 

пра зда рэн не да лі су пра цоў ні кі 

Мінск ага ГУ МНС, і на ві на вы клі ка ла 

не ад на знач ныя мер ка ван ні 

ў гра мад стве. Да мес ца зна хо джан ня 

дзі кай жы вё лы хут ка пры бы лі 

су пра цоў ні кі роз ных ве дам стваў

 і ар га ні за цый, увя лі ёй 

транк ві лі за тар і апе ра тыў на па гру зі лі 

ў транс парт, але да мес ца, дзе 

са ха та му пла на ва ла ся ака заць 

да па мо гу («Фаў на го ра да»), 

ла ся не да вез лі — жы вё ла за гі ну ла.

Ды рэк тар ГП «Фаў на го ра да» Та ма ра 

Ца ры коў ская сцвяр джае, што смерць ла-

ся ад бы ла ся ад шмат лі кіх траў маў, на не се-

ных жы вё ле, як мяр ку ец ца, аў та ма бі лем. 

У яго бы лі траў ма ва ныя га ла ва, пя рэд нія 

ка пы ты, ту ла ва. Па коль кі лось ва жыў ка ля 

350 кілаграмаў, мож на з упэў не нас цю ска-

заць, што гэ та бы ла ма ла дая асо бі на. Пас ля 

та го як жы вё ла тра пі ла пад ма шы ну, яна 

ў шо ка вым ста не па спра ба ва ла сха вац ца 

ў за ціш ным і зя лё ным мес цы, та кім і ака-

заў ся ўчас так дзі ця ча га сад ка. Па сло вах 

за гад чы цы яс ляў-са да № 79 На тал лі Гунь ко, 

лось пе ра ско чыў це раз ага ро джу, за біў ся ў 

са мы да лё кі кут і ці ха там ля жаў: яго на ват 

не ад ра зу за ўва жы лі.

Што ж пры му сі ла дзі кую тра ва ед ную жы-

вё лу па кі нуць лес і на кі ра вац ца прос та да 

не бяс пе кі? Ры гор ЯНУ ТА, кан ды дат бія-

ла гіч ных на вук ДНВА «НПЦ НАН Бе ла-

ру сі па бія рэ сур сах», стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік ла ба ра то рыі па пу ля цый най 

эка ло гіі на зем ных па зва ноч ных і кі ра ван-

ня бія рэ сур са мі, ка жа, што вяс ной у ма-

лад ня ку па чы на ец ца пе ры яд са ма стой на га 

жыц ця, яны сы хо дзяць ад ма ці і за ста юц ца 

зу сім ад ны. Жы вё лы дэз ары ен та ва ныя і мо-

гуць сыс ці да во лі да лё ка ад мес ца свай го 

пра жы ван ня:

— Як пра ві ла, у та кія скла да ныя і не бяс-

печ ныя сі ту а цыі трап ля юць ма ла дыя жы вё-

лы і жы вё лы-пад лет кі, якіх ад га ня юць ма ці 

ў вяс но ва-лет ні пе ры яд. Асо бі ны дру го га 

го да жыц ця ады хо дзяць ад са мкі, ка лі ёй 

па ра мець но вае ма ла дое па том ства. Ма-

ла дыя жы вё лы зна хо дзяц ца ў лёг кім здзіў-

лен ні, не ве да юць, што ра біць. Ін стынкт 

са ма за ха ван ня ў іх не моц на раз ві ты, а 

пад трым ка да рос ла га ўжо ад сут ні чае, та-

му яны імк нуц ца за няць бяс печ ныя, на іх 

дум ку, тэ ры то рыі. Вар та звяр нуць ува гу 

на той факт, што праз Мінск ля жыць да-

во лі вя лі кая коль касць міг ра цый ных шля-

хоў, жы вё ле не скла да на зай сці ў го рад. 

Як пра ві ла, звя ры вы бі ра юць пе ры фе рыю 

на се ле на га пунк та ў якас ці сва ёй но вай 

тэ ры то рыі, пры хо дзяць ту ды ўно чы, але 

з на ды хо дам свет ла га ча су су так і па чат-

кам ін тэн сіў на га ру ху на да-

ро гах, з'яў лен нем лю дзей 

на ву лі цах яны спра бу юць 

за біц ца ў якое-не будзь за-

ціш нае мес ца (скве ры, ле-

са пар ка выя комп лек сы ці 

той жа дзі ця чы сад у два рах).

— Як час та ад бы ва юц ца па доб ныя вы-

пад кі?

— Та кія зда рэн ні да во лі рэд кія ў ста лі цы, 

не час цей за адзін раз на 2-3 га ды. Да гэ та-

га вы пад ку па доб ны ін цы дэнт быў толь кі ў 

2015 го дзе: лось зай шоў у парк Ча люс кін цаў 

і ней кі час там зна хо дзіў ся, за тым яго прос та 

зла ві лі і ад вез лі ў лес.

— Што трэ ба ра біць пры су стрэ чы з 

дзі кай жы вё лай у го ра дзе?

— Трэ ба па мя таць, што лю бая жы вё ла 

(тра ва ед ная або дра пеж ная) мо жа пра яў-

ляць пры кме ты агрэ сіі, але, як пра ві ла, ма-

ла дыя жы вё лы спра бу юць сха вац ца, знай сці 

за ціш ны ку ток. Пры су стрэ чы з лю бой жы-

вё лай рэ ка мен да цыя та кая: не па ды хо дзіць 

да яе на ват з улі кам та го, што яна тра ва ед-

ная. Той жа лось уяў ляе вя лі кую не бяс пе ку 

для ча ла ве ка, па коль кі мае значную ма су 

це ла (да 400—500, а ў да рос лых асо бін яна 

мо жа да ся гаць і да 700 кілаграмаў) і з лёг-

кас цю мо жа пры чы ніць вам шко ду. Лепш за 

ўсё па ве да міць у кам пе тэнт ныя струк ту ры, 

у ар га ні за цыю «Фаў на го ра да» аль бо ў сан-

эпі дстан цыю. Ад зна чу, што та кія не ты по выя 

па во дзі ны час цей на зі ра юц ца ў дра пеж ні каў 

з пры кме та мі роз ных за хвор ван няў, час цей 

ша лен ства (лі сі ца, яно та па доб ны са ба ка, 

рысь). Ка пыт ныя не хва рэ юць на па доб ныя 

за раз ныя за хвор ван ні, але мо гуць быць 

па слаб ле ныя ад ін шай хва ро бы аль бо ад 

па ра зі таў, та му мо гуць уяў ляць не толь кі 

фі зіч ную па гро зу, але і па гро зу ў якас ці пе-

ра нос чы ка не бяс печ на га за хвор ван ня.

Асноў ных рэ ка мен да цый уся го 

дзве: тры мац ца вод даль на ад лег лас ці 

200—300 метраў і апе ра тыў на па ве да міць 

у ад па вед ныя служ бы. Не аб ход на як ма га 

хут чэй зла віць жы вё лу і вы пус ціць у лес, 

каб ёй не ства раць дыс кам фор ту, та му што 

ў ста не стрэ су жы вё ла мо жа на нес ці шко ду 

як са бе, так і лю дзям.

За ста ец ца толь кі звяр нуц ца да кі роў цаў 

роз ных транс парт ных срод каў і па пя рэ дзіць, 

што ў гэ ты пе ры яд трэ ба быць вель мі ўваж-

лі вы мі пад час па ез дак па тра сах уз доўж 

буй ных ляс ных ма сі ваў. Ма ла дыя жы вё лы 

мо гуць вы хо дзіць на да ро гу, і на ступ ствы ад 

та кой су стрэ чы прад ка заць цяж ка.

Воль га ПРА ЛЮК



Сён ня боль шасць эка ла гіч ных праб лем вы ра ша ец ца 

су мес ны мі на ма ган ня мі роз ных кра ін, спе цы я ліс та мі 

ў роз ных сфе рах. Су свет ная су поль насць прый шла 

да та кой прак ты кі, па коль кі сён ня ві да воч на, што 

сі ла мі толь кі асоб на ўзя тай дзяр жа вы гла баль ныя 

пы тан ні вы ра шыць не маг чы ма. Ме на ві та з мэ тай 

аду ка цыі, аб ме ну во пы там, ства рэн ня і пра соў ван ня 

між на род ных пра грам у Мін ску ад бы ла ся між на род-

ная на ву ко вая кан фе рэн цыя «Са ха раў скія чы тан ні 

2018 го да: эка ла гіч ныя праб ле мы ХХІ ста год дзя», 

у якой пры ня лі ўдзел больш за 500 прад стаў ні коў з 

Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Гер ма ніі, Гру зіі, Ка зах ста на, Мал-

до вы, Поль шчы, Ра сіі, Сер біі, Та джы кі ста на, Тур цыі, 

Уз бе кі ста на, Укра і ны.

Што іх цяг не да лю дзей?

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  

Дзі кія жы вё лы за хо дзяць у го радДзі кія жы вё лы за хо дзяць у го рад

Фота Георгія ГУЛЕЎСКАГА.


