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Тэ ма ну ма раТэ ма ну ма ра

«Не мо жа цац ка з ед кім па хам «Не мо жа цац ка з ед кім па хам 
быць бяс печ най!»быць бяс печ най!»

Дзе «ха ва юц ца» фта ла ты і ча му іх трэ ба сце раг чы ся

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

Аль ман скія 
ба ло ты — 
агуль ны 
кло пат

У рам ках І Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Укра і ны прай шлі ме ра пры ем ствы, 

пры све ча ныя пы тан ням 
ахо вы пры ро ды

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

на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства 

эка ло гіі і пры род ных рэ сур саў Укра і ны 

ў 2017 го дзе пры ня лі су мес нае ра шэн не 

аб ства рэн ні па ста ян на дзей най двух ба ко вай 

ка мі сіі па ка ар ды на цыі пы тан няў ахо вы 

і ўстой лі ва га вы ка ры стан ня транс гра ніч ных 

пры род ных тэ ры то рый. Пер шае па ся джэн не 

гэ тай ка мі сіі прай шло 25—26 каст рыч ні ка ў 

Го ме лі.

Ад на з тэм, якую аб мяр коў ва лі спе цы я ліс ты, — ста-
но ві шча на Аль ман скіх ба ло тах. Гэ та сак раль ны аб' ект 
пры род на-за па вед на га фон ду кра і ны. Ба ло ты за ха ва лі ся 
прак тыч на ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе.

«Тут доў гія га ды іс на ваў па-са праўд на му за па вед ны 
рэ жым, па чы на ю чы з ча соў, ка лі гэ та тэ ры то рыя на ле жа ла 
маг нац ка му ро ду Ра дзі ві лаў. Яны вель мі стро га за ба ра ня лі 
ўся кую гас па дар чую дзей насць і толь кі зрэд ку ла дзі лі вя-
лі ка кня жац кія па ля ван ні, — увёў у курс спра вы на мес нік 

ды рэк та ра па на ву ко вай і іна ва цый най ра бо це Ін сты-

ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча 

НАН Бе ла ру сі Дзміт рый ГРУ МО. — У пас ля ва ен ныя га ды 
бе ла рус кі мі на ву коў ца мі бы лі са бра ны ўсе не аб ход ныя 
ма тэ ры я лы для аб вя шчэн ня Аль ман скіх ба лот за па вед най 
тэ ры то ры яй. Ад нак за мест за па вед ні ка тут быў ар га ні за-
ва ны най буй ней шы ў Еў ро пе і дру гі па ве лі чы ні ў све це 
Мер лін скі ва ен ны авія цый ны па лі гон. Толь кі ў 1998 го дзе 
на гэ тай тэ ры то рыі быў ство ра ны рэс пуб лі кан скі ланд-
шафт ны за каз нік «Аль ман скія ба ло ты».

Між тым, па вод ле слоў ву чо на га, раз мя шчэн не па лі го-
на на ват спры я ла за ха ван ню ба лот у пер ша па чат ко вым 
вы гля дзе. Ця пер жа іс нуе шэ раг праб лем: ляс ныя і тар фя-
ныя па жа ры; су цэль ныя вы сеч кі; асу шаль ная ме лі я ра цыя; 
рэ крэ а цый ныя на груз кі, у тым лі ку ўты лі тар ная рэ крэ а-
цыя, фак тар не спа кою. Больш за ўсё па жа раў фік су ец ца 
ў ве рас ні, ка лі на ба ло тах ак тыў на збі ра юць жу ра ві ны. 
Пры чым спро шча ны до ступ на бе ла рус кую тэ ры то рыю 
да зво ле ны і гра ма дзя нам Укра і ны. Па яга ды з су сед няй 
кра і ны за дзень пры хо дзяць ад 1000 да 1500 ча ла век.

Так са ма бы лі за слу ха ны вы ступ лен ні на гэ тую тэ му 
Мі ха і ла Мак сі мен ка ва — на ву ко ва га су пра цоў ні ка НПЦ па 
бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі, і Ва сі ля Ба чу ка — ды рэк та ра 
Ро вен ска га пры род на га за па вед ні ка.

Па вы ні ках па ся джэн ня бы ло пры ня та ра шэн не аб рас-
пра цоў цы і да лей шай рэа лі за цыі су мес на га пла на кі ра ван-
ня транс гра ніч ным вод на-ба лот ным угод дзем між на род на-
га зна чэн ня «Аль ман скія ба ло ты — Пе ра бро ды».

Чле ны ка мі сіі з абод вух ба коў ак тыў на ўдзель ні ча лі ў 
дыс ку сі ях, ча сам на ват спра ча лі ся, але су стар шы ні — на-

мес нік мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Бе ла ру сі Аляк сандр Кор бут і на мес нік 

мі ніст ра эка ло гіі і пры род ных рэ сур саў Укра і ны Ва сіль 

ПА ЛУЙ КА — зна хо дзі лі кан сэн сус па вост рых пы тан нях.
«Без умоў на, ра бо це па ся джэн ня па пя рэд ні ча ла вя лі кая 

пад рых тоў чая ра бо та з абод вух ба коў, — ска заў Ва сіль 
Па луй ка. — Мы ад кры та га ва ры лі аб праб ле мах, ка му 
што ба ліць — гэ та важ на. За да во ле ны, што па ся джэн не 
прай шло ў кан струк тыў най ра бо чай аб ста ноў цы. Чле ны 
ка мі сіі вель мі ад каз на па ды хо дзі лі да пры няц ця вы ні ко вых 
ра шэн няў, якія ма юць кан крэт ны прак тыч ны ха рак тар».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

— Сіс тэ ма ма ні то рын гу 
да зва ляе пра вес ці комп лекс-
ныя на зі ран ні за кам па не нта-
мі на ва коль на га ася род дзя і 
не га тыў ны мі фак та ра мі, якія 
ўздзей ні ча юць на яго стан, 
аца ніць уз ро вень іх уплы ву, 
свое ча со ва пра вес ці не аб-
ход ныя пры ро да ахоў ныя 
ме ра пры ем ствы і не да пус-
ціць па гар шэн ня ста ну на-
ва кол ля, — рас каз вае кан-

суль тант упраў лен ня ана-

лі тыч най ра бо ты, на ву кі і 

ін фар ма цыі Мінп ры ро ды 
Але на КА МІН СКАЯ.

На асно ве звес так, атры-
ма ных пры да па мо зе ма ні-
то рын гу, рас пра цоў ва юц ца 
рэ ка мен да цыі для пры няц-
ця эфек тыў ных эка ла гіч ных 
ра шэн няў на ўсіх уз роў нях 
дзярж кі ра ван ня, ства ра юц-
ца стра тэ гіі і пра гра мы як на 
на цы я наль ным, так і на рэ гія -
наль ным уз роў ні.

Мінп ры ро ды, як ка ар ды-
на тар рэа лі за цыі НСМНА, 

за бяс печ вае ўзгод не насць 
дзе ян няў дзяр жаў ных за каз-
чы каў і вы ка наў цаў пра грам. 
Ве дам ства так са ма вы зна-
чае га лоў ны ін фар ма цый на-
ана лі тыч ны цэнтр НСМНА, 
ку ды збі ра юц ца ўсе да ныя. 
Сён ня ён функ цы я нуе на ба-
зе Бел гід ра ме та.

Су час ная НСМНА ўклю чае 
12 ві даў ма ні то рын гу ста ну 
кам па не нтаў пры род на га ася-
род дзя: гле баў, па верх не вых і 
пад зем ных вод, ат мас фер на-
га па вет ра, азо на ва га слоя, 
рас лін на га і жы вёль на га све-
ту, ля соў, ра ды я цый ны, геа-
фі зіч ны, ла каль ны ма ні то рынг 
(скі ды і вы кі ды ад пра мыс ло-
вых і ін шых аб' ек таў), а так-
са ма комп лекс ны ма ні то рынг 
эка сіс тэм на асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то ры ях. Збор 
ін фар ма цыі ажыц цяў ля ец ца 

на 5712 пунк тах на зі ран ня па 
ўсёй кра і не, сет ка якіх па ста-
ян на раз ві ва ец ца. За пяць 
га доў яна вы рас ла на 1328 
пунк таў.

Гэ ты мі дня мі ў Мін ску пра-
хо дзяць ура чыс тыя ме ра пры-
ем ствы, пры све ча ныя юбі лею 
НСМНА. 30 і 31 каст рыч ні-
ка з вы ні ка мі 25-га до ва га 
функ цыя  на ван ня сіс тэ мы, 
яе асноў ны мі да сяг нен ня мі 
па зна ё мяц ца ўдзель ні кі між-
на род най на ву ко вай кан фе-
рэн цыі «Ма ні то рынг ста ну 
на ва коль на га ася род дзя ў 
мэ тах устой лі ва га раз віц ця. 
25 га доў На цы я наль най сіс тэ-
ме ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь». У кан фе рэн цыі пры ма-
юць удзел больш за 200 гас-
цей, у тым лі ку за меж ных.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Да таДа та

СА МЫЯ КАШ ТОЎ НЫЯ ЗВЕСТ КІСА МЫЯ КАШ ТОЎ НЫЯ ЗВЕСТ КІ
На цы я наль най сіс тэ ме ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя — 25 га доў

Ра зам з кас ме ты кай, дзі ця чы мі 

цац ка мі або бы та вой хі мі яй кож-

ны з нас сён ня мо жа пры нес ці 

да до му шкод ныя для зда роўя і 

на ва коль на га ася род дзя рэ чы-

вы — фта ла ты. У гру пе ры зы кі 

на ват са мы ўваж лі вы спа жы вец, 

па коль кі знай сці іх у скла дзе та-

ва ру прак тыч на не маг чы ма.

Ча му фта ла таў вар та сце раг чы ся, 

ці ёсць для іх «зя лё ная» аль тэр-

на ты ва і як эко ла гі спраў ля юц ца 

з праб ле май, рас ка заў ды рэк тар 

Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 

Яў ген ЛА БА НАЎ.

Доб рыя плас ты фі ка та ры 
і эн да крын ныя 
раз бу раль ні кі

На огул са мі па са бе фта ла ты (со лі і 
эфі ры фта ле вай кіс ла ты) не з'яў ля юц-
ца ней кім каш тоў ным пра дук там і для 
пра мыс ло вас ці ці ка вас ці не ўяў ля юць. 
А вось у якас ці да дат ку гэ тыя рэ чы вы 
пры мя ня юц ца паў сюд на. Фта ла ты — 
доб рыя плас ты фі ка та ры, та му без іх 
прак тыч на не маг чы ма вы ка рыс тоў-
ваць вя лі кую коль касць ві даў пласт-
мас (у пры ват нас ці, по лі ві нілх ла рыд 
(ПВХ)) — до сыць цвёр дых па струк ту-
ры ма тэ ры я лаў. Ад нак на гэ тым «плю-
сы» фта ла таў не за кан чва юц ца. Дзя-
ку ю чы сва ім улас ці вас цям яны здоль-
ныя фік са ваць ко лер і пах, та му з 
лёг кас цю знай шлі пры мя нен не ў 
кас ме тыч най і пар фу мер най вы-
твор час ці.

Тан ныя, прак тыч ныя, зруч-
ныя — фта ла ты вы ка рыс тоў ва-
юц ца з кож ным го дам усё больш і 
больш. Толь кі за 2013 год у све це 
бы ло вы раб ле на ка ля 5,5 млн тон 
гэ тых рэ чы ваў.

Вя до ма, ад каз ныя вы твор цы 
імк нуц ца са чыць за скла дам свай-
го пра дук ту. Та му, як пра ві ла, у той 
жа кас ме ты цы коль касць фта ла-
таў бу дзе не вя лі кая. Тым не менш 
на ват ма лая кан цэнт ра цыя гэ тых 
рэ чы ваў на но сіць іс тот ную шко ду 
зда роўю ча ла ве ка. Спра ва ў тым, 
што фта ла ты здоль ныя ўбу доў вац-
ца ў пра цэ сы ме та ба ліз му. У кан-
чат ко вым вы ні ку гэ та пры во дзіць 

да збою ра бо ты эн да крын най сіс тэ мы 
і, як вы нік, раз віц ця та кіх сур' ёз ных за-
хвор ван няў, як па ру шэн не аб ме ну рэ-
чы ваў, атлус цен не, дыя бет, бяс плод дзе 
і г. д. Асаб лі ва цер пяць жан чы ны дзе та-
род на га ўзрос ту і дзе ці.

Да та го ж хі міч на фта ла ты не злу-
ча юц ца з пра дук там, яны здоль ныя 
з лёг кас цю вы зва ляц ца з яго і пра-
ні каць у ва ду, па вет ра, гле бу, слі ну і 
г. д. Атрым лі ва ец ца, што пад уплыў 
фта ла таў пад па дае як ча ла век, так і 
эка сіс тэ ма. Але са мае не бяс печ нае — 
яны здоль ныя на за па швац ца ў жы вых 
ар га ніз мах і на ва коль ным ася род дзі.

«Ня бач ная» па гро за
Зра зу ме ла, ві да воч ная шко да фта-

ла таў не маг ла за стац ца не за ўва жа-
най. Ме на ві та та му ў шэ ра гу кра ін на 
боль шасць з гэ тых рэ чы ваў уве дзе-
ны аб ме жа ван ні, а не ка то рыя і зу сім 
за ба ро не ны. Ад нак на тэ ры то рыі Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за, ку ды 
ўва хо дзіць і Бе ла русь, кант ра лю юц ца 
не ўсе фта ла ты.

Год та му гра мад скія ар га ні за цыі з 
Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр-
гыз ста на і Ра сіі (ся род іх і Цэнтр эка ла-
гіч ных ра шэн няў) іні цы я ва лі пра вер ку 
дзі ця чых ца цак на рын ку кра ін ЕА ЭС 
на на яў насць фта ла таў. Вы ні кі атры-
ма лі ся не су ця шаль ныя: гэ тыя рэ чы вы 
бы лі зной дзе ны ва ўсіх да сле да ва ных 

цац ках, пры чым у не ка то рых на ват з 
пе ра вы шэн нем да пу шчаль най нор мы. 
Та кія вы ні кі пры вя лі гра мад скіх эко ла-
гаў да прад ка заль ных дзе ян няў: яны 
па тра бу юць да пра ца ваць тэх ніч ны рэг-
ла мент «Аб бяс пе цы ца цак» з мэ тай 
па шы рэн ня спі са рэ гу ля ва ных фта ла-
таў і аб ме жа ван ня іх вы ка ры стан ня ў 
дзі ця чых цац ках на тэ ры то рыі кра ін 
ЕА ЭС, а так са ма аба вя заць вы твор-
цаў цал кам пі саць склад та ва ру. За раз 
да ве дац ца, ці змя шча юц ца фта ла ты 
ў тым ці ін шым пра дук це, прак тыч на 
не маг чы ма. Як пра ві ла, яны мо гуць 
ха вац ца пад тэр мі нам «ара ма тыч ная 
ад душ ка» ці не ўказ вац ца на огул.

— Вя до ма, усе та ва ры, асаб лі ва 
дзі ця чыя цац кі, сён ня ў Бе ла ру сі пра-
хо дзяць да стат ко ва жорст кую сер ты-
фі ка цыю. Ад нак мы жы вём ва ўмо вах 
ад кры та га рын ку, і маг чы масць на тра-
піць на ня якас ны пра дукт усё ж іс нуе. Не 
мо жа, на прык лад, тан ная цац ка з ед кім 
па хам быць бяс печ най, на ват ка лі яна 
ней кім чы нам атры ма ла па трэб ны сер-
ты фі кат, — пад крэс ліў Яў ген Ла ба наў.

Як за сце раг чы ся бе 
ад фта ла таў?

На жаль, па сло вах эко ла га, бяс печ-
най аль тэр на ты вы фта ла там па куль 
ня ма. Пры гэ тым не вар та за бы ваць, 
што лю бая за ме на мо жа ака зац ца 
яшчэ гор шай за ары гі нал. Та му адзі ны 
вы хад — ста рац ца па збя гаць та ва раў, 

у якіх мо гуць змя шчац ца фта ла ты 
або ін шыя па тэн цый на не бяс печ-
ныя для зда роўя і на ва коль на га 
ася род дзя рэ чы вы.

— Фта ла ты — гэ та адзін з ін-
ды ка та раў сіс тэм най праб ле мы 
хі мі ка таў у та ва рах. На жаль, не-
бяс печ ныя рэ чы вы сён ня мо гуць 
пры сут ні чаць у мно гіх пра дук тах у 
якас ці роз ных да ба вак, пры гэ тым 
ін фар ма цыі пра гэ та на ўпа коў цы 
мо жа не быць. Та му трэ ба ву чыц-
ца пра ца ваць з ін фар ма цы яй пры 
вы ба ры той жа цац кі. Не ве да е це, 
як знай сці бяс печ ную, — па чы-
тай це ў ін тэр нэ це (на прык лад, на 
сай це www.есоіdеа.bу або www.
sаfеtоуs.bу), па гу та ры це са спе-
цыя ліс та мі, — пад крэс ліў эко лаг.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Ва ўмо вах моц на га не га тыў на га ўплы ву ча ла ве чай 

дзей нас ці за ха ваць на ва коль нае ася род дзе 

ў на ту раль ным ста не з кож ным го дам усё ця жэй. 

Та му для на ву коў цаў і тых, хто пры мае ра шэн ні, 

вель мі важ на дак лад на ве даць, што ж ад бы ва ец ца 

з бе ла рус кай пры ро дай, як на жы вёль ны 

і рас лін ны свет, зда роўе лю дзей уплы вае той 

ці ін шы пра мыс ло вы аб' ект. Для гэ та га ў 1993 го дзе 

ў Бе ла ру сі і бы ла ство ра на На цы я наль ная сіс тэ ма 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя.


