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Жу дас ныя цу на мі, па вод кі, 

за су хі за бі ра юць жыц ці 

міль ё наў лю дзей і жы вёл. Не 

за ста ло ся мес ца на пла не це, 

якое не па цяр пе ла б ад 

клі ма тыч ных змен. У спро бе 

пра ду хі ліць ка та стро фу 

кра і ны аб' яд ноў ва юць 

на ма ган ні. Да ба раць бы 

да лу ча ец ца і мо ладзь, 

бо ме на ві та бу ду ча му 

па ка лен ню жыць з тым, што 

на ра бі лі «да рос лыя».

Тэм пе ра ту ра вы рас ла 
на 1,3 гра ду са

Клі мат на пла не це мя няў ся заў-

сё ды з-за на ту раль ных пры чын. 

Бы лі пе ры я ды знач на цяп лей шыя, 

чым ця пер, і знач на ха лад ней шыя. 

Ад нак на ву коў цы за ўва жы лі, што 

з раз віц цём пра мыс ло вас ці і сель-

скай гас па дар кі клі мат па чаў мя-

няц ца вель мі хут кі мі тэм па мі — да 

на ту раль ных фак та раў да да лі-

ся яшчэ і ант ра па ген ныя. Так, за 

апош нія ста год дзі тэм пе ра ту ра вы-

рас ла на 1,3 гра ду са, а гэ та ў два 

ра зы больш, чым за кошт змя нен ня 

ар бі таль ных па ра мет раў Зям лі.

Больш за ўсё пар ні ко вых га заў 

(вуг ля кіс ла га, ме та ну) утва ра ец-

ца пры спаль ван ні вы кап нё ва га 

па лі ва, у жы вё ла га доў лі, пры вы-

ка ры стан ні транс пар ту, асу шэн ні 

ба лот і г. д.

— Да па чат ку пе ры я ду пра мыс-

ло вай рэ ва лю цыі кан цэнт ра цыя 

вуг ля кіс ла га га зу ва га ла ся ў ме-

жах 270—280 час ціц на міль ён. 

Ця пер мы пе ра вы ша ем 400 час-

ціц на міль ён, і па пра гно зах яна 

да сяг не па каз чы ка 450—550 да 

кан ца ста год дзя, а гэ та вель мі 

шмат, — ад зна чыў экс перт ААН/

ЕС у га лі не зме ны клі ма ту Аляк-

сандр ГРА БЯНЬ КОЎ.

У ня даў на апуб лі ка ва най но-

вай спра ва зда чы Між на род най 

гру пы экс пер таў па змя нен ні клі-

ма ту пры ААН га во рыц ца, што 

пе ра ме ны ад бы ва юц ца знач на 

хут чэй, чым мер ка ва ла ся ра ней. 

На прык лад, толь кі ў Ан тарк тыч-

ным рэ гі ё не за апош нія 10 га доў 

хут касць рас та ван ня ле дзя но га 

шчы та вы рас ла ў тры ра зы. Гэ-

та азна чае, што сі ту а цыя з па-

вы шэн нем уз роў ню Су свет на га 

акі я на і па гро зай для пры бя рэж-

ных зон, дзе ця пер пра жы вае ка-

ля 700 міль ё наў ча ла век, вель мі 

сур' ёз ная. Пры ста са вац ца да та-

ко га вель мі скла да на, та му аб'-

ём эка на міч най шко ды па ста ян на 

па вя ліч ва ец ца.

Ак ту аль на гэ та і для нас. Хоць 

не ка то рыя бе ла ру сы да гэ та га ча-

су ду ма юць, што па цяп лен не для 

на шай кра і ны — гэ та доб ра. Бо 

нам не па гра жа юць па вод кі і цу-

на мі, за тое мы мо жам вы рошч ваць 

эк за тыч ную са да ві ну. Але ўсё не 

так прос та. Больш за 40 % га лін 

эка но мі кі Бе ла ру сі ме тэа за леж-

ныя. Па вод ле да ных Су свет на га 

бан ка, з-за на ступ стваў зме ны клі-

ма ту ўжо сён ня мы губ ля ем да 1 % 

ВУП, і гэ тая ліч ба бу дзе рас ці.

— У на шай кра і не ўжо з'я ві-

ла ся чац вёр тая аг ра клі ма тыч ная 

зо на, у шэ ра гу ра ё наў на зі ра ец-

ца ска ра чэн не аб' ёму да ступ ных 

вод ных рэ сур саў. Мя ня ец ца склад 

ля соў, на прык лад, усы ха юць ел кі. 

Па шы ра ец ца арэ ал па ся лен ня на-

ся ко мых-шкод ні каў: так, на поўд ні 

кра і ны ўжо з'я віў ся аме ры кан скі 

бе лы ма ты лёк — вель мі не бяс-

печ ны во раг пла до вых дрэў. Усе 

мы па ста ян на су ты ка ем ся з праб-

ле май уз рос лай коль кас ці кля-

шчоў — гэ та вы нік больш мяк кіх 

зім, — пад крэс лі ла ка ар ды на тар 

та ва рыст ва «Зя лё ная сет ка» 

На стас ся БЕ КІШ.

Ці мож на спы ніць 
гэ ты пра цэс?

На жаль, клі мат — не ма шы на, 

якую мож на вы клю чыць у ад но ім-

гнен не, на ціс нуў шы на ры чаг. Але 

агуль ны мі на ма ган ня мі за тры маць 

яго змя нен не мож на. У 2015 го дзе 

бы ло пры ня та Па рыж скае па гад-

нен не, якое пад пі са лі 196 кра ін, 

у тым лі ку і Бе ла русь. Га лоў ная 

мэ та да ку мен та — не да пус ціць 

рос ту тэм пе ра ту ры больш чым на 

2 °С (па маг чы мас ці — 1,5 °С) да 

кан ца ста год дзя. Для гэ та га не аб-

ход на зні зіць вы кі ды пар ні ко вых 

га заў на 45 % да 2030 го да і да сяг-

нуць вуг ля род най нейт раль нас ці 

да 2050 го да. На ша кра і на ўзя ла 

на ся бе аба вя за цель ствы ска ра-

ціць вы кі ды не менш чым на 28 % 

ад уз роў ню 1990 го да.

Ура дам за цвер джа ны План ме-

ра пры ем стваў па рэа лі за цыі па ла-

жэн няў Па рыж ска га па гад нен ня. 

Асноў ныя яго пунк ты — рас пра-

цоў ка і за цвяр джэн не Мі ніс тэр-

ствам пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя не каль кіх 

да ку мен таў: На цы я наль на га пла на 

дзе ян няў па па ве лі чэн ню аб сорб-

цыі па глы наль ні ка мі пар ні ко вых га-

заў на пе ры яд да 2030 го да (2019); 

На цы я наль на га пла на дзе ян няў у 

га лі не адап та цыі да зме ны клі ма ту 

(2022) і г. д. Усе гэ тыя стра тэ гіч-

ныя да ку мен ты ўжо зна хо дзяц ца 

ў рас пра цоў цы. І пла ну ец ца, што 

да 2022 го да яны бу дуць ужо з 

кан крэт ны мі ме ра пры ем ства мі. 

Сё ле та ў снеж ні ў Чы лі ад бу дзец-

ца кан фе рэн цыя ба коў Ра мач най 

кан вен цыі ААН аб змя нен ні клі ма-

ту (СОР25), пры све ча ная Кі ёц ка му 

пра та ко лу і Па рыж ска му па гад нен-

ню, дзе бу дуць пры ня ты ра шэн ні 

па да лей шым раз віц ці клі ма тыч-

най тэ ма ты кі ў све це.

«Нам жыць 
з на ступ ства мі»

Змя нен не клі ма ту ўжо хва люе не 

толь кі дзяр жа ву і на ву коў цаў. Сот ні 

ты сяч ма ла дых лю дзей па ўсім све-

це вы хо дзяць на дэ ман стра цыі, каб 

пры цяг нуць ува гу «да рос лых» да 

сур' ёз ных праб лем, якія нас ча ка-

юць, ка лі мы ні чо га не бу дзем ра-

біць. Іні цы я та рам та кіх клі ма тыч ных 

страй каў ста ла амаль усім сён ня 

вя до мая швед ская школь ні ца Грэ-

та Тун берг. Дзяў чы ну на зы ва юць 

па пу ля ры за та рам на ву кі. Ме на ві та 

яе дзе ян ні паў плы ва лі на тое, што 

ўпер шы ню быў ар га ні за ва ны Ма ла-

дзёж ны са міт ААН па клі ма це. Ад 

Бе ла ру сі ў ім бра ла ўдзел Іры на Па-

ня дзель нік, якая вый гра ла «зя лё ны 

кві ток». Іры на ка ар ды нуе іні цы я ты-

ву «Мо ладзь за ўстой лі вае раз віц-

цё», ар га ні зуе фес ты валь «Ву з-

Э ка Фэст» і спра буе рэа лі за ваць 

кан цэп цыю «зя лё на га» ўні вер сі тэ та 

ў кож най ВНУ Бе ла ру сі. Так са ма 

дзяў чы на пра во дзіць тэ ма тыч ныя 

ўро кі для школь ні каў, дзе рас каз-

вае пра клі мат і ін шыя эка ла гіч ныя 

праб ле мы. На са мі це ў ак тыў най 

мо ла дзі бы ла маг чы масць па дзя-

ліц ца адзін з ад ным сва і мі ідэ я мі 

і ін стру мен та мі, аб мер ка ваць іх і 

пе ра няць ці ка вы во пыт.

— Я лі чу, што сён ня вель мі важ-

на ўліч ваць мер ка ван ні ма ла дых 

лю дзей аб змя нен ні клі ма ту, бо 

нам жыць з яго на ступ ства мі. Та-

му трэ ба раз маў ляць з дзяр жаў-

ны мі ор га на мі. Яны так са ма лю дзі. 

Важ на не за мы кац ца ў са бе і сва ёй 

іні цы я ты ве, а больш па шы раць ко-

ла лю дзей, якія з та бой уза е ма звя-

за ныя і пра цу юць па гэ тай тэ ме, — 

ад зна чы ла Іры на.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Усё яшчэ ду ма е це, што дзе ян не ад на го ча ла ве ка 

ні чо га не зна чыць? Па чы тай це гіс то рыі гэ тых цу-

доў ных дзяў чат і хлоп цаў, якія сва ім пры кла дам да-

каз ва юць: каб змя ніць свет, па чы наць трэ ба з ся бе. 

І ўзрост тут не мае ні я ка га зна чэн ня.

Грэ та Тун берг, Шве цыя

Гэ тай дзяў чы не ўся го 

16 га доў, а яна ўжо бы ла на мі-

на ва на на Но бе леў скую прэ мію 

мі ру за ак тыў ную эка ла гіч ную 

дзей насць. У восем га доў Грэ-

та да ве да ла ся, як моц на ча ла-

век уплы вае на зме ну клі ма ту, 

і здзі ві ла ся, ча му пра та кую 

сур' ёз ную праб ле му вель мі ма-

ла га во раць. Каб ней кім чы нам 

змя ніць сі ту а цыю, у сту дзе ні 

2018 го да за мест школь ных за-

ня ткаў кож ную пят ні цу яна вы-

ра шы ла пры хо дзіць да бу дын ка Пар ла мен та з па тра ба ван-

нем да па лі ты каў звяр нуць ува гу на клі ма тыч ныя праб ле мы 

і па чаць вы кон ваць умо вы Па рыж ска га па гад нен ня. Кры ху 

паз ней па іні цы я ты ве Грэ ты ў ін тэр нэ це быў ство ра ны рух 

«Пят ні ца дзе ля бу ду чы ні», мэ та яко га — за клі каць дзя цей 

па ўсім све це ра біць тое ж са мае. І па доб ныя мір ныя за бас-

тоў кі ўжо прай шлі ў 123 кра і нах на ўсіх кан ты нен тах.

Вя до ма, ёсць тыя, хто кры ты куе дзей насць дзяў чы ны. Ад нак 

адзін факт аспрэ чыць скла да на — гэ тая шас нац ца ці га до вая 

дзяў чы на змаг ла пры цяг нуць ува гу міль ё наў лю дзей да важ най 

праб ле мы і не па ба я ла ся за па тра ба ваць яе вы ра шэн ня.

Фе лікс Фінк бай нер, 

Гер ма нія

Яшчэ ў дзе вяць га доў гэ-

ты хлоп чык зра зу меў, што 

вы кі ды вуг ля кіс ла га га зу 

ад прад пры ем стваў вель мі 

шко дзяць зда роўю ча ла ве ка 

і пры ро дзе. Та ды ён пра па на-

ваў сва ім ад на клас ні кам па-

са дзіць міль ён дрэў і ства рыў 

пра ект «Рас лі ны для пла не-

ты». Эн ту зі язм Фе лік са за-

ха піў не толь кі яго зна ё мых, 

ак цыю пад тры ма лі так са ма кі на зор кі і топ-ма дэ лі. І праз тры 

га ды ў Гер ма ніі з'я ві лі ся тыя са мыя дрэ вы.

Да сва ёй іні цы я ты вы хло пец пры цяг нуў больш за 60 ты-

сяч дзя цей з роз ных кра ін. Ця пер яму 22 га ды, і ён за сна-

ваў не ка мер цый ную ар га ні за цыю Рlаnt-fоr-thе-Рlаnеt, якая 

зай ма ец ца вы са джван нем дрэў і ба раць бой са змя нен нем 

клі ма ту на на шай пла не це.

Бо ян Слат, Ні дэр лан ды

Пад час ад па чын ку ў Грэ-

цыі Бо я на не пры ем на ўра-

зі ла плас ты ка вае смец це ў 

мо ры. Ён вы ра шыў за няц ца 

гэ тай праб ле май і пры ду маў 

ад мыс ло вае пры ста са ван не 

пад наз вай Осеаn Сlеаnuр 

Аrrау («Атрад убор кі акі я-

наў»), якое па він на бы ло пла-

ваць у ва дзе і збі раць смец це 

пры да па мо зе «вёс лаў», якія 

яго згра ба юць. На той мо мант хлоп цу бы ло 16 га доў. У вы ні ку 

яго вы на ход ніц тва атры ма ла га лоў ны прыз Тэх на ла гіч на га 

ўні вер сі тэ та Дэ лфта, а хло пец ства рыў Фонд ачыст кі акі я наў 

(Thе Осеаn Сlеаnuр Fоundаtіоn). На ба раць бу з плас ты ка вым 

смец цем ужо ўда ло ся са браць больш за 30 млн до ла раў.

Ма ша ЗЯ ЛЁ НАЯ.

Як удасканаліць свет? Па чаць з ся бе!Як удасканаліць свет? Па чаць з ся бе!

«Га ра чая» тэ ма«Га ра чая» тэ ма

КЛІ МАТ МЯ НЯ ЕЦ ЦА — КЛІ МАТ МЯ НЯ ЕЦ ЦА — 
ЧАС ЗМЯ НІЦ ЦА НАМЧАС ЗМЯ НІЦ ЦА НАМ

Ці га то вы мы да гэ та га?
На чаль нік ад дзе ла вы ву-

чэн ня змен клі ма ту Бел гід-

ра ме та Мінп ры ро ды На тал-

ля КЛЯ ВЕЦ ад зна чы ла, што, 

ка лі не ра біць ні я кіх за ха даў, 

тэм пе ра ту ра па вет ра да ся рэ-

дзі ны ста год дзя мо жа да сяг-

нуць +39 — +41 °С, так са ма 

мо жа па вя лі чыц ца коль касць 

га ра чых дзён з тэм пе ра ту рай 

+25 °С і больш, пры гэ тым ма-

ра зы ад -25 °С і ні жэй зу сім не 

бу дуць ад зна чац ца.

Рас та ван не лед ні коў пры-

во дзіць не толь кі да па вы шэн-

ня ўзроў ню Су свет на га акі я на, 

але і да па мян шэн ня тэ ры то рыі 

па ся лен ня пінг ві наў, па ляр ных 

мядз ве дзяў, мар скіх ко ці каў і 

ін шых арк тыч ных на сель ні каў. 

Пад па гро зай так са ма фла-

мін га, ра са ма хі і мно гія ін шыя 

жы вё лы.

За мест аса біс та га аў та-

ма бі ля час цей ка рыс тай це ся 

гра мад скім транс пар там, а ў 

ідэа ле — ро ва рам. Ста рай-

цеся па да рож ні чаць цяг ні ком, 

а не са ма лё там. Ад да вай це 

пе ра ва гу пра дук там і та ва-

рам мяс цо вай вы твор час ці. 

Па спра буй це ес ці менш мя са, 

за мя ня ю чы яго на ры бу і ба бо-

выя, бо жы вё ла га доў ля — га-

лоў ная кры ні ца ме та ну.


