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У та ва рах для дзя цей, 

што зроб ле ны з дру гас на га 

плас ты ку ад ста рой 

элект ро ні кі, знай шлі 

два не бяс печ ныя хі міч ныя 

рэ чы вы. По лі бра мі ра ва ныя 

ды фе ні ла выя эфі ры і гек са-

 бром цык ла да дэ кан (вогне -

за сце ра галь ныя срод кі) 

ад но сяц ца да стой кіх 

ар га ніч ных за брудж валь ні каў 

(САЗ), але да гэ та га ча су 

трап ля юць да нас на пры лаў кі.

«СТОЙ КАЯ» ПА ГРО ЗА
Што ха ва ец ца за аб рэ ві я ту рай 

«САЗ», спы та ла «Звяз да» ў стар ша га 

на ву ко ва га су пра цоў ні ка ла ба ра то-

рыі пра фі лак тыч най і эка ла гіч най 

так сі ка ло гіі НПЦ гі гі е ны Свят ла ны 

ПЯТ РО ВАЙ.

— Су час ная ін тэн сіў ная пра мыс ло-

васць і сель ска гас па дар чая дзей насць 

пры вя лі да з'яў лен ня вы со ка так січ-

ных рэ чы ваў і злу чэн няў, мно гія з якіх 

над звы чай устой лі выя ў на ва коль ным 

ася род дзі. Яны і на зы ва юц ца стой кі мі 

ар га ніч ны мі за брудж валь ні ка мі. Пры 

гэ тым та кія рэ чы вы мо гуць вы ка рыс-

тоў вац ца не толь кі на ўмыс на (як, на-

прык лад, пес ты цы ды), але і ўтва рац-

ца са ма ад воль на ў якас ці па боч ных 

пра дук таў зга ран ня ці пра мыс ло вай 

дзей нас ці (ды ак сі ны, фу ра ны і г. д.). 

Важ на, што та кія хі мі ка ты вель мі па-

воль на рас кла да юц ца ў на ту раль ных 

умо вах, та му, трап ля ю чы ў ар га нізм 

або эка сіс тэ му, за трым лі ва юц ца там 

на доў га. На прык лад, пе ры яд паў рас-

па ду ды ак сі наў у гле бе ацэнь ва ец ца 

дзя сят ка мі га доў.

— Ня даў на BBС Nеws па ве да мі-

ла: у Фран цыі ад на ві лі рас сле да-

ван не вы пад каў на ра джэн ня дзя цей 

з цал кам або част ко ва ад сут ны мі 

верх ні мі ка неч нас ця мі, якія бы лі 

за фік са ва ныя ў 2009—2014 га дах. 

Мі ністр са лі дар нас ці і ахо вы зда-

роўя Фран цыі Ань ез Бу зін мяр куе, 

што па та ло гію вы клі ка лі пес ты цы-

ды. Ці са праў ды стой кія ар га ніч ныя 

за брудж валь ні кі мо гуць ака зац ца 

на столь кі не бяс печ ны мі для ча ла-

ве ка?

— На са мрэч так. САЗ на за паш ва-

юц ца ў тлу шча вых ткан ках і пе ра да-

юц ца праз хар чо вы лан цу жок. Та му 

лю дзі, у ра цы ё не якіх пры сут ні чае 

шмат тлус та га мя са, ры бы, ма лоч-

ных пра дук таў ці яек, зна хо дзяц ца ў 

гру пе ры зы кі. Ад па вед на, праз мат-

чы на ма ла ко шкод ныя рэ чы вы мо-

гуць пе рай сці да не маў ля ці, а праз 

пла цэн ту — да дзі ця ці, якое яшчэ на-

ват не на ра дзі ла ся. Бяс печ най кан-

цэнт ра цыі САЗ не іс нуе, яны мо гуць 

спра ва ка ваць сур' ёз ныя за хвор ван ні, 

ся род якіх: па ру шэн ні ра бо ты імун най, 

эн да крын най і рэ пра дук тыў най сіс-

тэм, ра ка выя пух лі ны, пры ро джа ныя 

дэ фек ты ў дзя цей, не ўро ла га-псі хі-

ят рыч ныя рас строй ствы і г. д. Праб-

ле ма ў тым, што стой кія ар га ніч ныя 

за брудж валь ні кі на за па шва юц ца ў 

ар га ніз ме і прад уга даць, ка лі гэ ты 

«пу зыр» лоп не, амаль не маг чы ма. 

Та му лепш за ўсё за сце раг чы ся бе 

ад кан так ту з гэ ты мі рэ чы ва мі.

ВА ЎТЫЛЬ!
Стой кія ар га ніч ныя за брудж валь-

ні кі — праб ле ма не ад ной кра і ны, у 

яе ра шэн ні за ці каў ле ныя мно гія. Каб 

аб' яд наць на ма ган ні для ба раць бы з 

не бяс печ ны мі рэ чы ва мі, у 2001 го дзе 

бы ла пры ня та, а ў 2004-м ус ту пі ла 

ў сі лу Стак голь мская кан вен цыя аб 

САЗ, у гэ тым жа го дзе да яе да лу-

чы ла ся і Бе ла русь. Які ўнё сак на ша 

кра і на ро біць у ра шэн не гла баль най 

«хі міч най» праб ле мы, рас ка за ла 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з ад хо-

да мі, бія ла гіч най і ланд шафт най 

раз на стай нас ці Мінп ры ро ды Воль-

га СА ЗО НА ВА.

— У апош нія га ды Мінп ры ро ды ак-

тыў на пра цуе над вы ка нан нем па ла-

жэн няў кан вен цыі, і мы ўжо да бі лі ся 

пэў ных пос пе хаў. Так, усе не пры дат-

ныя пес ты цы ды, якія зна хо дзі лі ся на 

скла дах ча со ва га за хоў ван ня, пе ра-

па ка ва ны ў спе цы яль ную гер ме тыч-

ную та ру — плас ты ка выя боч кі і ме-

та ліч ныя кан тэй не ры. Так са ма дзя-

ку ю чы між на род най да па мо зе два 

га ды та му мі ніс тэр ства за вяр шы ла 

лік ві да цыю най больш не бяс печ на-

га схо ві шча не пры дат ных пес ты цы-

даў — Сло нім ска га. У пла нах — да 

2020 го да зні шчыць Пет ры каў скае 

схо ві шча, а так са ма на ба зе Комп-

лек су па пе ра пра цоў цы і за хоў ван ні 

так січ ных пра мыс ло вых ад хо даў Го-

мель скай воб лас ці ства рыць пля цоў-

ку па іх уты лі за цыі.

Акра мя гэ та га, цэ лы комп лекс ра-

бот пра ве дзе ны па ін вен та ры за цыі 

аб ста ля ван ня, якое змя шчае по лі хла-

ры ра ва ныя бі фе ні лы (ПХБ). Да рэ чы, 

ства рэн не за во да па іх зні шчэн ні так-

са ма пла ну ец ца. Ка лі гэ тыя прад пры-

ем ствы бу дуць уве дзе ны ў ра бо ту, за 

пяць га доў мы па зба вім ся ад не пры-

дат ных пес ты цы даў (якіх за раз ка ля 

10 тыс. тон) і ад хо даў, якія змя шча юць 

ПХБ (іх 6 ты сяч тон).

— Як бу дуць пра ца ваць за во ды 

па ўты лі за цыі не бяс печ ных ад хо-

даў, ка лі свае за па сы бу дуць зні-

шча ны?

— Мы бу дзем пе ра пра цоў ваць тут 

ад хо ды пер ша га — трэ ця га кла саў 

не бяс пе кі, якія ўтва ра юц ца ў кра і не. 

Ця пер мы ана лі зу ем прад пры ем ствы, 

якія ма юць лі цэн зіі на пе ра пра цоў ку 

гэ тай гру пы ад хо даў, і ба чым, што не 

ўсе вы кон ва юць не аб ход ныя эка ла гіч-

ныя па тра ба ван ні, а не ка то рыя пра цу-

юць не эфек тыў на. Пры во зіць САЗ з 

су сед ніх кра ін не пла ну ец ца.

НЕ СПАЛЬ ВАЦЬ ПЛАС ТЫК 
І ВЫ ЦІ РАЦЬ ПЫЛ

Пер ша па чат ко ва ў кан вен цыю бы лі 

ўклю ча ны два нац цаць САЗ, іх на зва-

лі «бруд ным» ту зі нам. Але па сту по ва 

гэ ты спіс па чаў па паў няц ца но вы мі 

рэ чы ва мі і злу чэн ня мі. У ця пе раш ні 

час не бяс печ ных хі мі ка таў 28. Ад нак 

«но выя» САЗ кант ра лю юц ца па куль 

не вель мі доб ра. Так, на прык лад, 

апош няе да сле да ван не гра ма дзян скіх 

ар га ні за цый па ка за ла, што на ват у 

дзі ця чых та ва рах мо гуць зна хо дзіц ца 

САЗ (у пры ват нас ці, по лі бра мі ра ва-

ныя ды фе ні ла выя эфі ры і гек саб ром-

цык ла да дэ кан). Ча му шкод ныя кам па-

не нты трап ля юць у на шы та ва ры, рас-

ка заў ды рэк тар Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў Яў ген ЛА БА НАЎ.

— На жаль, вы твор цы сён ня не пі-

шуць склад з усі мі да баў ка мі, на сы-

чэн ня мі і г. д. Больш за тое, яны і са мі 

мо гуць не ве даць, што зна хо дзіц ца ў 

тым жа плас ты ку (асаб лі ва ка лі ён 

дру гас ны). Ме на ві та та му сён ня трэ ба 

іні цы я ваць уз мац нен не жорст кас ці па-

каз чы каў для САЗ у ад хо дах, каб яны 

не па сту па лі ў но выя та ва ры.

— Што мо жа зра біць звы чай-

ны ча ла век, каб збе раг чы ся бе ад 

уз дзе ян ня САЗ?

— Са мае прос тае: ес ці менш тлус-

та га мя са і ры бы, ні ў якім ра зе не 

спаль ваць плас тык (што пра ва куе 

вы дзя лен не ды ак сі наў і г. д.) і час цей 

пра во дзіць віль гот ную пры бор ку.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва

Кро кі 
да «зя лё ных» 

мэт
Эка ла гіч ная дзей насць 

па він на іс ці ў спа лу чэн ні з пра цай 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця, 

лі чаць між на род ныя экс пер ты
У кан цы ліс та па да ў Мін ску прай шоў се мі нар «Са-

дзей ні чан не рэа лі за цыі Па рад ку дня ў сфе ры 

ўстой лі ва га раз віц ця на пе ры яд да 2030 го да: аб-

мер ка ван не па зі тыў на га во пы ту на асно ве Агля даў 

выніковасці эка ла гіч най дзей нас ці ЕЭК ААН». На ім 

су стрэ лі ся прад стаў ні кі на цы я наль ных пры ро да-

ахоў ных ве дам стваў і ін шых дзяр жаў ных ор га наў 

кра ін, якія ўдзель ні ча юць у Пра гра ме АРЭД ЕЭК 

ААН (Азер бай джан, Бе ла русь, Ма ке до нія, Гру зія, Ру-

мы нія, Турк ме ні стан, Укра і на, Хар ва тыя і інш.), чле-

ны Гру пы экс пер таў па АРЭД, спе цы я ліс ты з між на-

род ных ар га ні за цый (ЕЭК ААН, ЮНЕП).

На ша кра і на бы ла вы бра на мес цам пра вя дзен ня між на-

род на га ме ра пры ем ства ў су вя зі с па спя хо вас цю і вы со кай 

эфек тыў нас цю трэ ця га АРЭД ЕЭК ААН, а так са ма іс тот на га 

пра грэ су, да сяг ну та га ў сфе ры рэа лі за цыі Мэт устой лі ва га 

раз віц ця (МУР).

— Бе ла русь на роў ні з ін шы мі кра і на мі ідзе па шля ху раз-

віц ця, за сна ва ным на пад тры ман ні ба лан су эка на міч на га 

рос ту, па вы шэн ні якас ці жыц ця і за ха ван ні пры род на га ася-

род дзя, — рас ка за ла пер шы на мес нік мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Ія МАЛ КІ НА. — 

Так, На цы я наль ная стра тэ гія ўстой лі ва га раз віц ця Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, у якой пры яры тэт нае мес ца ад да дзе на ахо ве 

на ва коль на га ася род дзя, рас пра ца ва на з улі кам клю ча вых 

між на род ных ра шэн няў у гэ тай га лі не.

Па сло вах пер ша га на мес ні ка мі ніст ра, у гэ тай сфе ры 

важ на так са ма не толь кі імк нуц ца да ра шэн ня но вых за дач, 

але і ана лі за ваць вы ні кі ра ней зроб ле на га. Гэ та да па ма га-

юць зра біць Агля ды выніковасці эка ла гіч най дзей нас ці, якія 

пра вод зяц ца пры пад трым цы Еў ра пей скай эка на міч най ка-

мі сіі ААН (у на шай кра і не прай шло тры АРЭД: у 1997, 2005 

і 2015 гг.). Праз іх мож на аца ніць пра грэс кра і ны ў галіне 

ўдас ка на лен ня эка ла гіч най па лі ты кі, эфек тыў насць пры-

ня тых мер па зні жэн ні агуль най на груз кі на на ва коль нае 

ася род дзе, а так са ма вы ні кі, да сяг ну тыя ў сфе ры кі ра ван ня 

пры род ны мі рэ сур са мі.

Рэ ка мен да цыі, вы ка за ныя экс пер та мі з ЕЭК ААН пад час 

трэ ця га АРЭД, бы лі за кла дзе ны ў асно ву на цы я наль на га пла-

на дзе ян няў па па ляп шэн ні якас ці на ва коль на га ася род дзя ў 

ін та рэ сах усе агуль на га і ўстой лі ва га раз віц ця. З улі кам МУР 

у ме жах рас пра цоў кі На цы я наль най стра тэ гіі ўстой лі ва га са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь да 2035 

го да пад рых та ва ны пра па но вы, якія да ты чац ца эка ла гіч на га 

кі рун ку дзей нас ці.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Гер ма ніі ў Бе ла ру сі 

Пе тэр ДЭ ТМАР ад зна чыў:

— Ма ю чы маг чы масць са чыць з 2009 го да за тым, якія 

стра тэ гіі вы пра цоў ва юц ца і рэа лі зу юц ца ў ад но сі нах да 

пры ро да ахоў най дзей нас ці і па пы тан нях змя нен ня клі ма-

ту, заў сё ды за хап ляў ся сур' ёз нас цю па ды хо ду Мінп ры ро ды 

ў спра ве кло па ту аб на ва коль ным ася род дзі для бу ду чых 

па ка лен няў.

Ён так са ма пад крэс ліў, што сён ня пе рад мно гі мі кра і на-

мі ста яць сур' ёз ныя за да чы ў су вя зі з ра шэн нем, пры ня тым 

Ге на самб ле яй ААН у кан цы 2015 го да, аб за цвяр джэн ні 17 Мэт 

устой лі ва га раз віц ця з 169 пад мэ та мі і 230 ін ды ка та ра мі:

— Іх коль касць свед чыць пра тое, на коль кі скла да ны бу дзе 

пра цэс па іх да сяг нен ні. Каб спра віц ца з гэ тай за да чай, кож-

ная кра і на мае па трэ бу ў ства рэн ні вы раз най ар га ні за цый най 

ба зы і ўстой лі вай па лі тыч най во лі ў рэа лі за цыі МУР з улі кам 

уз роў няў раз віц ця і са цы яль ных умоў асоб най дзяр жа вы.

Па сло вах Га ры ЛІ І ВА, стар шы ні Гру пы экс пер таў па 

АРЭД, вель мі важ на, што пы тан ні да сяг нен ня Мэт устой лі ва-

га раз віц ця ста но вяц ца скла даль най част кай АРЭД. Мно гія 

кра і ны, дзе сён ня пра хо дзяць та кія агля ды, мо гуць больш ак-

тыў на вы ву чаць, як пра ве дзе ныя імі ме ра пры ем ствы су ад но-

сяц ца з мэ та мі, пра ду гле джа ны мі ў Па рад ку дня да 2030 го да, 

пра пра ца ваць пы тан ні ін тэ гра цыі апош ніх у роз ныя сфе ры: 

сель скую і ляс ную гас па дар ку, пра мыс ло васць і інш.

Пад час се мі на ра экс пер ты раз гле дзе лі ме ха ніз мы рэа лі-

за цыі і ма ні то рын гу МУР у кра і нах-удзель ні цах. Так, у мно гіх 

з іх ство ра ны спе цы яль ныя ор га ны, ад каз ныя за ажыц цяў-

лен не і ма ні то рынг МУР, якія ўзна чаль ва юць кі раў ні кі ўра даў; 

пра цу юць між ве да мас ныя ра бо чыя гру пы; ідзе ўза е ма дзе ян-

не з пар ла мен та мі. Удзель ні кі се мі на ра так са ма ад зна чы лі 

важ насць уклю чэн ня МУР у на цы я наль ныя і рэ гі я наль ныя 

пла ны раз віц ця, пры цяг нен ня гра мад скас ці да пра цэ су рэа-

лі за цыі Мэт.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

«САЗ на за паш ва юц ца 
ў тлу шча вых ткан ках 
і пе ра да юц ца праз хар чо вы 
лан цу жок. Та му лю дзі, 
у ра цы ё не якіх пры сут ні чае 
шмат тлус та га мя са, ры бы, 
ма лоч ных пра дук таў ці яек, 
зна хо дзяц ца ў гру пе ры зы кі».

Усё, што вы ха це лі спы таць...Усё, што вы ха це лі спы таць...

ПРА НЕ БЯС ПЕ КУ 
СТОЙКІХ АРГАНІЧНЫХ 
ЗАБРУДЖВАЛЬНІКАЎ

Як пес ты цы ды і ін шыя хі міч ныя рэ чы вы Як пес ты цы ды і ін шыя хі міч ныя рэ чы вы 
шко дзяць пры ро дзе і ча ла ве ку?шко дзяць пры ро дзе і ча ла ве ку?


