
27 лістапада 2018 г. КАРАНІ І КРОНЫ 9

— Ня гле дзя чы на тое 

што пра ві лы раз дзель-

на га збо ру ад хо даў шы-

ро ка пра па ган ду юц ца не 

пер шы год, не ўсе лю дзі 

пры трым лі ва юц ца іх. Ці 

ёсць ней кая ста тыс ты ка 

на гэ ту тэ му?

— Па на шых да ных, 

больш за 80 % на сель ніц тва 

воб лас ці сар ту юць ад хо ды. 

Для гэ та га ство ра ны ад па-

вед ныя ўмо вы: толь кі сё ле-

та ўста ноў ле на больш за 10 

ты сяч кан тэй не раў для раз-

дзель на га збо ру ад хо даў, а 

ўся го іх — 21 ты ся ча. Пла-

на ва-рэ гу ляр най са ні тар най 

ачыст кай ахоп ле ны ўсе на се-

ле ныя пунк ты воб лас ці. З гэ-

тай мэ тай бы ла ар га ні за ва на 

ак ту а лі за цыя ўсіх схем абы-

хо джан ня з ка му наль ны мі ад-

хо да мі ў 16 ра ё нах воб лас ці 

і трох га ра дах: Ба ра на ві чах, 

Брэс це, Пін ску. У по лі на-

ша га зро ку 688 са да вод чых 

та ва рыст ваў і 333 га раж ныя 

ка а пе ра ты вы. Тут мы так са-

ма ак тыў на пра цу ем.

— За ўва жы ла, што ў 

Брэс це да «смец це ва га 

пы тан ня» па ды хо дзяць 

крэ а тыў на. Це шаць во ка 

кан тэй не ры, упры го жа-

ныя ма люн ка мі кве так, 

жы вёл. Гэ та не як уплы вае 

на чыс ці ню ў го ра дзе?

— Ду маю, пэў ная ўзаема-

су вязь ёсць. Ня прос та бы ло 

пры ву чыць лю дзей вы кі даць 

ад пра ца ва ныя эле мен ты сіл-

ка ван ня ў спе цы яль ныя кан-

тэй не ры. Але ка лі, на прык-

лад, на кан тэй не ры на ма ля-

ва ны ге рой з мульт філь ма, 

то ўжо дзі ця кант ра люе, каб 

не па трэб ную ба та рэй ку вы-

кі ну лі ку ды трэ ба. Збор ад-

пра ца ва ных эле мен таў сіл-

ка ван ня ажыц цяў ля ец ца ў 

356 ста цы я нар ных пунк тах, 

раз ме шча ных у аб' ек тах 

ганд лю, аду ка цыі, на ўчаст-

ках ЖКГ. З па чат ку го да са-

бра на 6,8 то ны ад пра ца ва-

ных ба та рэ ек.

Так са ма ва ўсіх ра ё нах 

воб лас ці су мес на з ЖКГ 

ство ра ны пунк ты збо ру ад 

на сель ніц тва і мес цы ча со ва-

га за хоў ван ня ад хо даў, якія 

змя шча юць ртуць. Сё ле та 

са бра на 89 519 штук та кіх 

пры бо раў. Іх пе ра пра цоў-

ка ажыц цяў ля ец ца ў вёс цы 

Стры га ва Коб рын ска га ра ё-

на за кры тым ак цы я нер ным 

та ва рыст вам «Эка ло гія-121» 

(са бра на і пе ра пра ца ва на 

76 тон), а так са ма на ба зе 

Брэсц ка га элект ра лям па ва га 

за во да (са бра на і пе ра пра ца-

ва на 59,32 то ны, з іх ад на-

сель ніц тва — 4,79 то ны).

— Ня даў на бы лі агу ча ны 

ліч бы, што пры па трэб нас ці 

330 ты сяч тон ма ку ла ту ры 

ў год у нас збі ра ец ца толь-

кі 260 ты сяч тон, ас тат нюю 

да во дзіц ца ім пар та ваць. 

Як у вас у воб лас ці ідуць 

спра вы з атры ман нем 

другасных матэрыяльных 

рэсурсаў (ДМР)?

— На Брэсц кім смец це пе-

рап ра цоў чым за вод зе бы ла 

ма дэр ні за ва на лі нія ме ха-

ніч на га сар та ван ня ад хо даў 

пры да па мо зе да асна шчэн-

ня комп лек сам аб ста ля-

ван ня аў та ма тыч на га сар-

та ван ня. Дзя ку ю чы гэ та му 

па вя лі чыў ся пра цэнт зда бы-

ван ня па пе ры і по лі эты ле ну 

са змя ша ных ка му наль ных 

ад хо даў да 15—16 %. Сё ле-

та па спя хо ва пра хо дзіць экс-

пе ры мент: ад хо ды з Жа бін кі 

і Брэсц ка га ра ё на вы во зяць 

на гэ ты за вод. Мэ та вель мі 

прос тая: каб больш ДМР па-

сту па ла на пе ра пра цоў ку і 

менш — на па лі го ны.

Ад нак ёсць і ня вы ра ша-

ныя пы тан ні. У пры ват нас-

ці, у воб лас ці не ство ра ны 

не аб ход ныя ма гут нас ці для 

зда бы ван ня ДМР са скла ду 

ка му наль ных ад хо даў. Толь-

кі па ло ва з тых, што па сту-

па юць на па лі го ны змя ша-

ных ка му наль ных ад хо даў, 

пра хо дзяць праз стан цыі 

сар та ван ня. Зда бы ча дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў са скла ду цвёр дых 

ка му наль ных ад хо даў у 

цэ лым па воб лас ці скла ла 

20,59 пра цэн та.

Праб лем ным пы тан нем 

па-ра ней ша му з'яў ля ец ца 

бу даў ніц тва но вых па лі го-

наў цвёрдых камунальных 

адходаў для за ха ван ня ад-

хо даў, якія ўтва ра юц ца ў 

Ган ца віц кім, Іва цэ віц кім, 

Коб рын скім і Сто лін скім ра-

ё нах воб лас ці.

Нам ёсць ку ды рас ці: у 

пы тан нях абы хо джан ня з 

ад хо да мі не аб ход на ак ты-

ві за ваць ра бо ту па па вы-

шэн ні эфек тыў нас ці раз-

дзель на га збо ру ад хо даў, 

ма дэр ні за цыі і ства рэн ні 

но вых вы твор час цяў па іх 

пе ра пра цоў цы і пры цяг нен-

ні да дат ко вых ін вес ты цый 

на гэ тыя мэ ты.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та аў та ра.

«А, вунь яны, пры га жу ны!» — па-

каз вае ку дысь ці на га ры зонт Ва сіль 

ГУР КОЎ, ды рэк тар рэс пуб лі кан ска га 

ланд шафт на га за каз ні ка «На лі боц кі». 

Праз тры хві лі ны пад' яз джа ем блі-

жэй, і тры раз мы тыя ма лень кія кроп-

кі пе ра тва ра юц ца ў дзя ся так стат ных 

зуб роў. Уся го не каль кі кро каў ад дзя-

ля юць нас ад жы вёл. Асноў ная част-

ка іх хут ка раз бя га ец ца, і толь кі тры 

ве лі ка ны і адзін пад ле так з ці ка вас-

цю і ней кім на пру жан нем гля дзяць на 

нас не ка то ры час, быц цам па зі ру юць 

на ка ме ру. Ад нак не. Са праўд ныя 

ма ты вы іх на сця ро жа ных па во дзін 

вы да юць ма лень кі ка пы ток і вуш ка, 

што тыр чаць з-за вя лі кай по ста ці. Як 

і ўсе баць кі, да рос лыя зуб ры прос та 

аба ра ня лі свай го ма лы ша.

Пас ля Ва сіль Гур коў рас ка заў, што зуб-

ры ў На лі боц кай пу шчы да ча ла ве ка ўжо 

даў но пры вык лі. А не ка то рых еге раў на ват 

ве да юць у твар, та му, на прык лад, з се нам 

мо гуць пад пус ціць вель мі бліз ка. Гу чыць 

за баў на, але ўзні кае ла гіч нае пы тан не: 

на вош та дзі кіх жы вёл уво гу ле кор мяць у 

за каз ні ку, гэ та ж не заа парк. Ад каз трэ ба 

па чаць зда лё ку.

У кан цы мі ну ла га ста год дзя ў «На лі боц-

кім» бы ла ство ра на пер шая па пу ля цыя зуб-

роў, якія жы вуць на во лі (да гэ туль рэд кіх 

жы вёл тры ма лі тут у валь е рах). І ка лі ў той 

пе ры яд іх коль касць бес пе ра пын на рас ла, 

то сён ня па каз чы кі на ра джаль нас ці зні зі лі ся 

да ну ля. Спра ва ў тым, што яшчэ 20 га доў 

та му На лі боц кая пу шча вы гля да ла па-ін ша-

му — ра зам з ле сам тут гар ма ніч на су іс на-

ва лі і ад кры тыя пра сто ры, дзе па сві ла ся 

свой ская ска ці на, на рых тоў ва ла ся се на, а 

так са ма кар мі лі ся і дзі кія жы вё лы (у тым лі ку 

і зуб ры). Ад нак з ця гам ча су лю дзі па кі ну лі 

за каз нік, а дзі кія жы вё лы са ма стой на рас-

чы шчаць са бе лу гі не па спя ва лі, та му хут ка 

апош нія за рас лі хмыз ня ка мі. Сваю ро лю 

ады гра ла і ме лі я ра цыя, ка лі боль шая част ка 

пой маў бы ла пе ра ўтво ра на ў ка на лы, якія, 

у сваю чар гу, за ся лі лі ся баб ра мі.

— Зубр — гэ та ляс ная ка ро ва, якой па-

трэб на тра ва. Пры тым тра ва, што рас це 

ў ле се ці по бач з ім. Ця пер знай сці яе ў 

за каз ні ку яны не мо гуць, та му і па ча лі вы-

хо дзіць на кал гас ныя па лі, а гэ та сур' ёз ная 

праб ле ма, — пад крэс ліў за гад чык сек та ра 

між на род на га су пра цоў ніц тва НПЦ па 

бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі Аляк сандр 

КА ЗУ ЛІН.

Да па маг чы зуб рам і лю дзям (якія па ку-

ту юць ад не ча ка ных гас цей) па ві нен пя ці га-

до вы пра ект «Вет ландс», які фі нан су ец ца 

Гла баль ным эка ла гіч ным фон дам і рэа лі-

зу ец ца Пра гра май раз віц ця ААН су мес на з 

Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя.

Па сло вах спе цы я ліс таў, ад на з мэт — 

ад на віць ма за іч насць ле су, каб жы вё лы 

не раз бя га лі ся. І пер шыя вы ні кі ўжо ёсць. 

Так, на ся мі лу га вых тэ ры то ры ях да снеж ня 

бу дзе вы да ле на ўся ліш няя рас лін насць, а 

гэ та ка ля 146 га. А ў са ка ві ку тут па се юць 

спе цы яль ныя су ме сі траў, якія вель мі лю-

бяць зуб ры: ці ма фе еў ку, куп коў ку, аў ся ні цу 

і г. д. Тэх ні ка, што да па ма гае па збаў ляц ца 

ад хмыз ня коў, і спе цы яль ныя су ме сі бы лі за-

куп ле ны ў рам ках пра ек та. Уво гу ле за пяць 

га доў пла ну ец ца рас чыс ціць ка ля 500 га 

та кіх угод дзяў. Так са ма пра ду гле джа ны і 

пад кор ма чныя пля цоў кі на зі мо вы пе ры яд 

з яч ме нем, сол лю, га лі на мі і се нам.

Ёсць у пра ек та і больш маш таб ныя пла-

ны — ге не тыч нае азда раў лен не на лі боц кай 

мік ра па пу ля цыі зуб ра. Для гэ та га на асно ве 

ма ле ку ляр на-ге не тыч ных да сле да ван няў, 

маг чы ма, ужо ў на ступ ным го дзе, пра вя дуць 

паш пар ты за цыю жы вёл.

— Мы не ду ма ем па вя ліч ваць коль касць 

на лі боц кіх зуб роў да не бы ва лых па ме раў. 

Уво гу ле, іх па він на быць столь кі, коль кі пра-

кор міць пу шча, — ска заў Аляк сандр Ка зу-

лін. — У ідэа ле, вя до ма, мы хо чам, каб усе 

бе ла рус кія мік ра па пу ля цыі, якіх за раз дзе-

сяць, ме лі маг чы масць су стра кац ца.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Фо та аў та ра.

Пра са мыя рас паў сю джа ныя до мыс лы, 

якія стро яць лю дзі ў ад но сі нах да пту шак, 

рас ка заў спе цы я ліст па пры ро да ахоў ных 

пы тан нях гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» ар ні то лаг Ся мён ЛЕ ВЫ.

Со вы дрэн на ба чаць днём.

— Днём гэ тыя птуш кі звы чай на 

ся дзяць у схо ві шчах, за плю шчыў-

шы ці пры жму рыў шы во чы, — ка жа 

Ся мён Ле вы. — І лю дзі ду ма юць, 

што яны не лё та юць, та му што не ба-

чаць. На са май спра ве со вы доб ра 

ары ен ту юц ца і ўдзень. А свае яр кія 

во чы пры плюшч ва юць, каб іх не заў-

ва жы лі ін шыя дра пеж ныя птуш кі.

Па да бра на га пту ша ня ці не пры муць на зад у гняз до 

з-за па ху ча ла ве ка. Ня гле дзя чы на тое што птуш кі са праў-

ды ад чу ва юць ча ла ве чы пах, гэ та іх не спа ло хае, і пту ша ня 

не кі нуць — баць коў скі ін стынкт у іх да стат ко ва моц ны.

Кар шу ны ця га юць ку рэй. На са май спра ве кар шу ны — 

да во лі рэд кія на Бе ла ру сі птуш кі, пры тым яны не па лю юць 

на ку рэй. Гэ тым зай ма юц ца шу ля кі-га лу бят ні кі (ра ней на-

зы ва лі ся яст ра ба мі-це ця роў ні ка мі).

— Ка лі шу ляк па на дзіў ся ця гаць ку рэй, мож на аба ра ніц-

ца ад дра пеж ні ка сет кай, — па ра іў Ся мён Ле вы. — За бі-

ваць жа іх нель га, ды і бес сэн соў на: на мес ца ад ной птуш кі 

пры ля ціць дру гая.

Пту шы нае ма ла ко — гэ та вы дум ка. У пту шак ёсць 

сак рэт (вы дзя ля ец ца ў вал ля ку), па доб ны да тва ро жыс тай 

ма сы, які і на зы ва юць пту шы ным ма ла ком. Ім птуш кі, асаб-

лі ва прад стаў ні кі атра да го лу ба па доб ных, вы корм лі ва юць 

сваё па том ства. Але да ад най мен ных цу ке рак гэ ты сак рэт 

ні я ка га да чы нен ня не мае.

Усе чор ныя птуш кі ў го ра дзе — ва ро ны. На са мрэч 

ва ро ны (як са мцы, так і са мкі) ма юць чор на-шэ рую афар-

боў ку. Час та ж збі ра юц ца ў ча ро ды і шу мяць у га ра дах яшчэ 

ад ны прад стаў ні кі крум ка чо вых — гра кі. У пры ро дзе ёсць і 

чор ныя ва ро ны, але ў нас птуш кі гэ та га ві ду рэ гіст ру юц ца 

вель мі рэд ка — іх арэ ал зна хо дзіц ца на за ха дзе Еў ро пы.

У дзят ла бы вае стра сен не маз гоў. За се кун ду дзя цел 

мо жа стук нуць дзю бай 22 ра зы, а за дзень зра біць 12 ты сяч 

уда раў аб цвёр дую па верх ню. Але гэ та не шко дзіць зда роўю 

пту шак дзя ку ю чы цэ ла му шэ ра гу пры ста са ван няў, якія яны 

вы пра ца ва лі за час эва лю цыі.

Сня гір — «зі мо вая» птуш ка. Гэ та мер ка ван не ўзнік ла 

та му, што лю дзі не ба чаць сне гі роў у цёп лы час. Але ле там 

яны так са ма зна хо дзяц ца ў Бе ла ру сі: гнез да вы пе ры яд і 

час карм лен ня пту ша нят птуш кі пра вод зяць, як пра ві ла, у 

яло вых ля сах. Зі мой жа сне гі ры пры ля та юць да ча ла ве чых 

па се лі шчаў у по шу ках больш да ступ на га кор му.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Кры ла ты светКры ла ты свет

Цу ды ў пер' ях
Ці ёсць у пту шак ма ла ко, 

ці на са мрэч крум кач — «муж» ва ро ны?

«НАМ ЁСЦЬ КУ ДЫ РАС ЦІ»,
або На вош та на кан тэй не рах для смец ця або На вош та на кан тэй не рах для смец ця 
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«Мая пра ца па да ба ец ца тым, што амаль ад ра зу ба-

чыш вы нік. У боль шас ці на шы лю дзі лю бяць свой 

го рад, та му не сме цяць, — ка жа на мес нік на чаль-

ні ка ад дзе ла кант ро лю за абы хо джан нем з ад хо-

да мі Брэсц ка га аб лас но га ка мі тэ та пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Алё на 

БЯЗ РУЧ КА, імя якой за не се на на Дош ку го на ру 

Мінп ры ро ды. — Зра зу ме ла, што з ця гам ча су ней-

кія аб' ек ты губ ля юць знеш нюю пры ваб насць, сям-

там на прад пры ем ствах ня дбай на абы хо дзяц ца з 

ад хо да мі. Але мы ро бім усё маг чы мае, каб на ша 

са мая пры го жая зям ля бы ла і са май чыс тай і бяс-

печ най».

На вар це пры ро дыНа вар це пры ро ды

У све це жы вёлУ све це жы вёл

«ЗУБР — ГЭ ТА ЛЯС НАЯ КА РО ВА»«ЗУБР — ГЭ ТА ЛЯС НАЯ КА РО ВА»
ЯК ПРА ЕКТ «ВЕТ ЛАНДС» ДА ПА МА ГАЕ ЗВЯ РАМ І ЛЮ ДЗЯМ


