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лан цу жок — ад на быц ця та ва ру ў кра ме да 
яго пе ра ўтва рэн ня ў ад хо ды і да лей шую пе-
ра пра цоў ку. Гле да чы ба чаць увесь пра цэс ад 
па чат ку да кан ца. Мне ду ма ец ца, ар гу мен та-
цыя — на вош та трэ ба сар та ваць ад хо ды — 
вель мі важ ная, асаб лі ва ка лі не паў сюль 
мож на пры мя ніць фі нан са вую ма ты ва цыю 
на сель ніц тва.

ДЗІ ЦЯ ЧАЕ АСЯ РОД ДЗЕ — 
СПРЫ ЯЛЬ НАЯ ГЛЕ БА 

ДЛЯ ЭКА А ДУ КА ЦЫІ
«Звяз да»: Атрым лі ва ец ца, па чы наць эка-

ла гіч ную аду ка цыю — вы ка рыс тоў ва ць тыя 
ж ро лі кі, ко мік сы, ра біць пад руч ні кі — трэ ба 
са шко лы.

Д.Ч.: На пра цо вак ха пае, але іх цяж ка вы-
ка рыс тоў ваць, бо ня ма ад па вед най дзяр жаў-
най пра гра мы.

Н.З.: На стаў ні кі па він ны быць эн ту зі яс та-
мі, сва ім аса біс тым пры кла дам па каз ваць 
дзе цям, як трэ ба ра біць. Мы пры вык лі ўся го 
ча каць ад дзяр жа вы, але чым больш бу дзе 
гра мад скіх ар га ні за цый ці та кіх ак тыў ных на-
стаў ні каў, тым лепш.

Т.Д.: Пра эка ла гіч ную куль ту ру га во-
раць у дзі ця чых са дах, шко лах ста лі цы. У 
нас на ла джа на доб рае су пра цоў ніц тва з 
ка мі тэ там па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма: 
мы пра во дзім кон кур сы ма люн каў, дэ фі ле 
ў кас цю мах з дру гас най сы ра ві ны — та кія 
ме ра пры ем ствы ад бы ва юц ца на пра ця гу 
го да. Але гэ та ўсё не сіс тэм на. Не маг чы ма 
аба вя заць кож ную шко лу ці да школь ную 
ўста но ву зай мац ца та кі мі ме ра пры ем ства мі. 
Гэ та му сіць быць за ма ца ва на на за ка на даў-
чым уз роў ні ў якас ці аба вяз ко ва га склад ні ка 
аду ка цыі.

Ка лі я бы ла дзі цем, мне ні хто не рас каз-
ваў пра сар та ван не ад хо даў. Та ды я зда ва ла 
толь кі бу тэль кі, але гэ та ад бы ва ла ся хут чэй 
не з эка ла гіч най, а з фі нан са вай пры чы ны. І 
я лі чу, что фі нан са вы склад нік па ві нен быць 
ад ным з ма ты ва та раў, ру ха ві коў эка ла гіч на-
га ру ху. Ка лі ства рыць умо вы для асоб на га 
збо ру ад хо даў і ад на ча со ва тлу ма чыць люд-
зям, што та кім спо са бам ча ла век атры мае і 
фі нан са вую льго ту ці за ах воч ван не, спра ва 
пой дзе хут чэй. Та кі сты мул бу дзе вы дат на 
пра ца ваць у да чы нен ні да па ка лен ня, якое 
не бы ло вы га да ва на з на ра джэн ня ў эка ла-
гіч ным пла не.

«Звяз да»: Ма тэ ры яль ны ас пект, не су-
мнен на, важ ны. Але, ка лі ка заць ме на ві та пра 
за ха ван не на ва коль на га ася род дзя, тут не 
менш важ ны ас пект ма раль ны, ду хоў ны. Ці-
ка вы во пыт дзе ян ня ў эка ла гіч ным на прам ку 
ўжо ёсць у Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк-
вы...

Д.Ч.: Рэ лі гій ная су польнасць — гэ та вель-
мі моц ны ка та лі за тар, які ўза е ма дзей ні чае з 
на сель ніц твам. ЦЭР зра біў не каль кі су мес ных 
пра ек таў з царк вой. На прык лад, у ста ліч ным 
мік ра ра ё не Ка мен ная Гор ка на тэ ры то рыі 
пры хо да ў го нар свя ці це ля Мі ка лая Япон ска-
га мы ад кры лі эка ла гіч ную сцеж ку. У гэ тым 
мік ра ра ё не, па сут нас ці, ня ма «зя лё ных» зон, 
цу дам за ха ваў ся ка ва лак пры род на га ася род-
дзя. На экас цеж цы ўста ноў ле ны стэн ды, якія 
рас каз ва юць пра дру жа люб ны да пры ро ды 
лад жыц ця, сар та ван не ад хо даў, фло ру і фаў-
ну мяс цо вас ці. У гэ тым вы пад ку мы звяр та-
ем ся не да фі нан са вых вы год, а да ча ла ве чай 
ма ра лі, бо яна мае не мен шае зна чэн не, чым 
фі нан сы. Гра шы ма мож на за ах во ціць да рос-
лых. Але важ на па мя таць і пра пад рас та ю чае 
па ка лен не, якое трэ ба пад трым лі ваць ін шы мі, 
не фі нан са вы мі срод ка мі. Вы ні кам су пра цоў-
ніц тва эко ла гаў і царк вы ста ла па гад нен не аб 
су пра цоў ніц тве, якое пад пі са лі кі раў ні кі Бе ла-
рус кай Пра ва слаў най Царк вы і Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя...

Т.Д.: Тут, што да ты чыц ца эка ла гіч на га вы-
ха ван ня, вар та ска заць яшчэ вось пра што. 
Важ на, каб эка ла гіч насць не пе ра рас ла ў 
зло ўжы ван не яр лы ка мі «эка», «бія», «на ту-
раль нае». Ча сам та кія мо ман ты зда ра юц ца. 
Я звяр таю ўва гу, што на ўпа коў цы ста іць зна-
чок пе ра пра цоў кі, але ў на шай кра і не гэ тай 
тэх на ло гіі ня ма. А кошт та ко га пра дук ту ўжо 
да ра жэй шы.

Д.Ч.: З ін ша га бо ку, гэ та доб ры ін ды ка тар 
та го, што эка ла гіч нае ста но віц ца важ ным. 
Ка лі ры нак рэ агуе на не аб ход насць і па трэ бу 
спа жыў ца на бы ваць неш та эка ла гіч нае, гэ та 
зна чыць, што пра цэс за пу шча ны. На ват ня-
гле дзя чы на тое, што ў боль шас ці вы пад каў 
гэ та не «эка», а грын во шынг...

ВУ ЧЫЦ ЦА 
НА ПА МЫЛ КАХ ЛІ ДА РАЎ
«Звяз да»: Што да ты чыц ца эка ла гіч най 

куль ту ры, на ша гра мад ства за не каль кі га-
доў на ма га ец ца прай сці той шлях, які прай-
шла цы ві лі за ва ная Еў ро па за дзе ся ці год дзі. 
Гэ та па доб на на тое, як пер ша клас нік хо ча 
па сту піць ва ўні вер сі тэт. Мы ра зу ме ем, што 
нам гэ та трэ ба. Але ў той жа час мы зна хо-
дзім ся на та кой ста дыі раз віц ця, ка лі лю дзям 

трэ ба тлу ма чыць, ці трэ ба вы кід ваць ко рак 
ад бу тэль кі.

Н.З.: Па гля дзі це, як за апош нія га ды змя-
ні ла ся ра зу мен не па няц ця «якасць жыц ця». 
Сён ня лю дзі ўклю ча юць у яго не толь кі ма тэ-
ры яль ны да ста так, але і якасць на ва коль на га 
ася род дзя, у якім яны жы вуць і пра цу юць. 
Яны звяр та юць ува гу на зя лё ныя на са джэн ні 
ў го ра дзе, за ўва жа юць, што іх ма ла. Лю дзям 
не хо чац ца жыць у не кам форт ных умо вах, і 
эка ла гіч ныя па трэ бы па сту по ва за яў ля юць 
пра ся бе.

Ін шая спра ва, што эка но мі ка зна хо дзіц ца 
ў рэ чы шчы ін дуст ры яль най па ра дыг мы. Ка лі 
пе ра ары ен та ваць яе на ча ла ве ка, мно гія пы-
тан ні, маг чы ма, і знік нуць. Кож ны мо жа да-
лу чыц ца да гэ тых пы тан няў. І, на мой по гляд, 
па чы наць са смец ця — вель мі пра ва мер на. 
З ін ша га бо ку, па гля дзі, што ты на бы ва еш, 
ча му, як ска ра ціць гэ тае спа жы ван не. Ка лі 
чалавеку важны зда роўе і бу ду чы ня пры ро ды, 
трэ ба па ду маць аб тым, што ты ро біш сён ня. 
Прак ты ка паў ся дзён нас ці як раз ад люст роў-
вае, якая ў нас свя до масць, з кім мы ся бе 
ата я сам лі ва ем.

Т.Д.: На мой по гляд, сён ня жыл лё ва-ка-
му наль ныя служ бы ро бяць вя лі кую пра цу і 
ку ды больш якас на, чым пяць га доў та му. 
Ка лі ра ней у двор пры яз джаў вя лі кі смец-
ця воз і за гру жаў усе ад хо ды ра зам, мне 
бы ло не зра зу ме ла, ча му так ад бы ва ец ца. 
Да тыч на эка ла гіч най свя до мас ці на ша гра-
мад ства моц на ад роз ні ва ец ца: гэ та аль бо 
лю дзі-ідэа ліс ты, якія ў кур се апош ніх эка ла-
гіч ных тэн дэн цый, аль бо тыя, хто на ват не 
ра зу мее, што плас ты ка вую бу тэль ку трэ ба 
вы кі нуць у спе цы яль ны кан тэй нер. А ўсё ад 
та го, што мы са праў ды спра бу ем пе ра ско-
чыць і да гнаць тое, што не так хут ка ро біц ца. 
Для ства рэн ня эфек тыў най сіс тэ мы збо ру і 
пе ра пра цоў кі ад хо даў еў ра пей скім кра і нам 
спат рэ бі лі ся дзе ся ці год дзі.

Д.Ч.: За тое мы зна хо дзім ся ў вый гры шы, 
бо мо жам на ву чыц ца на па мыл ках, зроб ле-
ных кра і на мі-пер ша пра ход ца мі, і не да пус-
ціць іх. У бе ла ру саў на са мрэч ёсць не бла гія 
эка ла гіч ныя тра ды цыі, та кія як ра монт рэ чаў, 
пе ра да ча адзен ня лю дзям, якія ма юць у ім па-
трэ бу. Ужо кры ху за бы тая тра ды цыя зда ваць 
та ру. Я ўпэў не на, што, ка лі гэ тая тра ды цыя 
вер нец ца, бе ла ру сы з за да валь нен нем бу-
дуць яе зда ваць.

ПА КА РАН НЕ 
ЦІ ПА КА ЯН НЕ?

Т.Д.: Для Мін ска сар та ван не ад хо даў ста-
но віц ца ста лай прак ты кай, але ў пра він цый-
ных га ра дах яшчэ ёсць над чым пра ца ваць. 
За ста ец ца праб лем ным пы тан не эка ло гіі на 
да чах.

Н.З.: Гэ та па ра дак саль на: ча ла век вы рас 
у пры род ным ася род дзі, ад нак яго ці ка віць 
па ра дак толь кі на ўлас ным пад вор ку.

«Звяз да»: І вось жа па ра докс: ка лі ка лі на 
да чу пры яз джае га рад скі жы хар, ён, за мест 
та го, каб пад цяг ваць ся лян да свай го эка ла-
гіч на га ўзроў ню (ужо ма ю чы до свед паасоб-
на га збо ру смец ця, на прык лад) па чы нае сам 
вез ці смец це ў лес ці на рэч ку...

Н.З.: У дач ні каў ніз кая эка ла гіч ная свя-
до масць да ўся го, што вы хо дзіць за ме жы іх 
участ ка. Яны вы коп ва юць урад лі вую гле бу 
з-пад ка ра нёў са сны, пас ля ча го дрэ ва сох не. 
Аль бо за коп ва юць ад хо ды ў зям лю...

«Звяз да»: Вяс коў цы тут ні чым асаб лі ва не 
ад роз ні ва юц ца ад га ра джан. Ім так са ма трэ ба 
ства раць умо вы. Як толь кі ў вёс ках жыл лё ва-
ка му наль ныя служ бы па ста ві лі кан тэй не ры 
для смец ця, а мяс цо выя ўла ды лік ві да ва лі 
мі ні-па лі го ны — сты хій ных зва лак ва кол вё-
сак ста ла знач на менш.

Н.З.: Ка лі га ва рыць пра су ад но сі ны пе-
ра ка нан няў і штра фаў (ма ра лі і пра ва), то 
фі ла со фія раз гля дае іх як пры ступ кі ад ной 
лес ві цы. Пры гэ тым уз ро вень пра ва больш 
эфек тыў ны і дзей ні чае ра ней. Але, ка лі мы 
не бу дзем апе ля ваць да свя до мас ці, на гэ-
тым уз роў ні бу дуць уся ля кія спро бы ўхі ліц ца 
ад па ка ран ня. Лю дзям па трэб на га ва рыць не 
толь кі, што іх учын кі каш ту юць гро шай, але і 
што та кое со рам на ра біць.

Т.Д.: Ка ра цей, трэ ба ін фар ма ваць на сель-
ніц тва і ства раць усе ўмо вы для рэа лі за цыі 
жа дан ня лю дзей быць эка ла гіч на свя до мы мі. 
І вар та не толь кі штра фа ваць, а на ма гац ца 
за ах воч ваць.

Н.З.: Мне зда ец ца, што ма раль ны фак тар 
вель мі важ ны ў гэ тай спра ве. Да сле да ван ні 
па сла вян скай цы ві лі за цыі і куль ту ры па каз-
ва юць, што для сла вя ні на сум лен не і со рам 
на ват важ ней шыя за ад каз насць, па ка ран-
не. У бе ла ру саў ёсць тра ды цыі лю бо ві і па-
важ лі ва га стаў лен ня да сва ёй зям лі і ма лой 
ра дзі мы. Ад нак яны за ту ша ва ны мыс лен нем 
гра мад ства спа жы ван ня. Ад ра джаць гэ тыя 
тра ды цыі маг чы ма праз ня спын ную пра цу па 
эка ла гіч най аду ка цыі, асвет ніц тве, праз тэ-
ма тыч ныя фес ты ва лі і фо ру мы. І, вя до ма ж, 
праз рэ аль ныя дзе ян ні.

Ка ця ры на РА ДЗЮК, 
Ве ра ні ка КОЛАСАВА.

КРУГ ЛЫ СТОЛ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 7-й стар.)

— Як ідзе су пра цоў ніц-
тва з кра і на мі-су сед ка мі ў 
на прам ку ства рэн ня транс-
гра ніч ных ААПТ?

— У сферы за ха ван ня 
транс гра ніч ных пры род ных 
аб' ек таў Бе ла русь уза е ма-
дзей ні чае з усі мі кра і на мі-
су сед ка мі.

Так, ад па вед ныя па гад-
нен ні пад пі са ны з Лат ві яй і 
Укра і най. Ство ра ны транс-
гра ніч ныя вод на-ба лот ныя 
ўгод дзі «Кот ра — Чап кя ляй» 
(Бе ла русь — Літ ва) і «Прос-
тыр — Пры пяць — Сто хад» 
(Бе ла русь — Укра і на). Дзей-
ні чае сён ня і трох ба ко вы бія-
сфер ны рэ зер ват «За ход няе 
Па лес се» (Бе ла русь — Поль-
шча — Укра і на).

Для ар га ні за цыі сіс тэм най 
пра цы па су пра цоў ніц тве ў 
сфе ры за ха ван ня бія ла гіч-
най і ланд шафт най раз на-
стай нас ці з Ра сій скай Фе дэ-
ра цы яй ця пер фар мі ру ец ца 
ра бо чая гру па, пра пра цоў-
ва ец ца і пы тан не ства рэн ня 
бе ла рус ка-ра сій ска га транс-
гра ніч на га бія сфер на га рэ-
зер ва ту «Асвей скі — Чыр во-
ны Бор — Се беж скі».

— З Чыр во най кні гі 
амаль што год вы клю ча юц-
ца ві ды, якім ужо не па гра-
жае знік нен не. Маг чы ма, 
ся род іх хут ка ака жац ца і 
зубр.

— Ап ты маль ная коль-
касць бе ла рус кай па пу ля цыі 
скла дае ка ля 1500 асо бін, у 
Бе ла ру сі пра жы ва юць 1428 
зуб роў (звест кі на 1 лю та га 
2016 го да). На тэ ры то рыі кра-
і ны пра жы ва юць 10 мік ра па-
пу ля цый, іза ля ва ных ад на ад 
ад ной. Для ства рэн ня ўстой-
лі вай па пу ля цыі не аб ход на 
сфар мі ра ваць ад ну вя лі кую 
ме та па пу ля цыю коль кас цю ў 
1500 асо бін. Мінп ры ро ды ка-
ар ды нуе пра цу па рас ся лен ні 
зуб ра на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
згод на са схе май рас ся лен ня 
еў ра пей ска га зуб ра ў кра і-
не. Ле тась бы ла ство ра на 
крас на бор ская па пу ля цыя, у 
якой пра жы ва юць 85 зуб роў 
(у тым лі ку 23 знаходзяцца 
ў валь е ры на пе ра трым цы). 
Вя дзец ца пра ца па ства рэн ні 
но вай мік ра па пу ля цыі зуб ра 
ў Мас тоў скім ра ё не Гро дзен-
скай воб лас ці. Пер ша па чат-
ко ва пла ну ец ца за ся ліць 
12-15 зуб роў.

За раз мы аб мяр коў ва ем 
з Поль шчай, Азер бай джа-
нам, Ра сі яй і Літ вой су мес-
ныя пра ек ты па рас ся лен ні 
зуб ра ў гэ тых кра і нах. На ша 
мэ та — ства рыць на тэ ры то-
рыі роз ных дзяр жаў воль ную 
па пу ля цыю з коль кас цю не 
менш за ты ся чу асо бін. Та-
кім чы нам, па куль яшчэ ра на 
ка заць аб вы клю чэн ні еў ра-
пей ска га зуб ра з лі ку чыр во-
на кніж ні каў.

— Ці бу дуць у Бе ла-
ру сі зай мац ца рэ вай-
лдын гам (захаваннем 
біяразнастайнасці ў ляс-
ных экасістэмах) ле су?

— Трэ ба ад зна чыць, што 
зні жэн не коль кас ці дра пеж-
ні каў і буй ных тра ва ед ных 
жы вёл, вы клі ка нае дзей-
нас цю ча ла ве ка, за пус кае ў 
хар чо вых лан цуж ках «эфект 
да мі но», што з'яў ля ец ца ад-
ной з га лоў ных пры чын раз-
бу рэн ня пры род ных эка сіс-
тэм і ма са ва га вы мі ра ння 
ві даў. Рэ вай лдынг — гэ та 
най ноў шая пры ро да ахоў ная 
ідэа ло гія, за сна ва ная на ад-
наў лен ні ха рак тэр ных для 
кан крэт на га рэ гі ё на вы со-

ка пра дук цый ных эка сіс тэм 
шля хам па этап на га вяр тан-
ня буй ных жы вёл (так зва ных 
ві даў-ін жы не раў) у мес цы іх 
арэ а ла, дзе яны ра ней бы лі 
цал кам вы ні шча ны ча ла ве-
кам. Рэ вай лдынг да зва ляе 
мак сі маль на рас крыць па-
тэн цы ял іс ну ю чых пры род-
ных тэ ры то рый, ад на віць па-
ру ша ны ба ланс пры род ных 
эка сіс тэм і за ха ваць бія ла гіч-
ную раз на стай насць. Па куль 
што па няц це «рэ вай лдынг» у 
Бе ла ру сі не вы ка рыс тоў ва-
ец ца афі цый на. Але ў кра і не 
зда ра лі ся вы пад кі сты хій на га 
рэ вай лдын гу — на тэ ры то рыі 
Па лес ка га ра ды я цый на-эка-
ла гіч на га за па вед ні ка на ту-
раль ным чы нам за ся лі лі ся 
конь Пржа валь ска га і алень 
вы са ка род ны. Ра зам з тым у 
Бе ла ру сі да во лі ак тыў на вя-
дзец ца ра бо та па за ся лен ні 
дзі кіх жы вёл, што так са ма 
мож на па лі чыць пры кла дам 
рэ вай лдын гу. Як пра ві ла, за-
ся ля юц ца па ляў ні чыя ві ды — 
на прык лад вы са ка род ныя 
але ні аль бо ла ні. І, вя до ма, 
не маг чы ма не ўзга даць ра-
бо ту па рас ся лен ні ўсё та го 
ж зуб ра еў ра пей ска га.

— Як быць з ра та нам-га-
ла веш кай — чу жа род ным 
ін ва зіў ным ві дам, які вы-
цяс няе мяс цо вую ры бу? 
Аль бо чыр во ным ду бам у 
Бе ла веж скай пу шчы? На-
коль кі не бяс печ ныя ін ва-
зіў ныя ві ды і як з імі зма-
гац ца?

— Праб ле ма чу жа род ных 
ві даў з'яў ля ец ца ад ной з сур'-
ёз ных па гроз для бія ла гіч най 
раз на стай нас ці не толь кі ў 
Бе ла ру сі, але і ва ўсім све-
це. На ву коў цы вы ву ча юць 
ві ды, якія мо гуць на нес ці 
шко ду пры ро дзе і ча ла ве ку, 
і рас пра цоў ва юць ме ры па 
ба раць бе з імі. Са мы вя до мы 
ін ва зіў ны від у Бе ла ру сі — 
бар шчэўнік Са сноў ска га. 
Ра бо та па ба раць бе з не жа-
да най рас лі най вя дзец ца ўжо 
на пра ця гу 10 га доў і яшчэ 
да лё кая ад за вяр шэн ня. Іс-
нуе шмат ме та даў ба раць бы 
з гэ тай рас лі най, але на ву-
коў цы прый шлі да вы сно вы, 
што най больш эфек тыў ным 
з'яў ля ец ца кам бі на ван не хі-
міч на га і ме ха ніч на га ме та-
даў зні шчэн ня. У цэ лым па 
кра і не пло шча рас паў сю-
джан ня ві ду па мян ша ец ца, 
хоць гэ ты пра цэс вель мі па-
воль ны, бо на сен не за хоў вае 
ўсхо джасць да 10 га доў.

— У но вай рэ дак цыі 
за ко на «Аб дзяр жаў най 
эка ла гіч най экс пер ты зе» 
пла ну ец ца ўвес ці но вае 
па няц це — стра тэ гіч ная 
эка ла гіч ная ацэн ка. Што 
ма ец ца на ўва зе, і як яна 
па він на паў плы ваць на па-
ляп шэн не эка ла гіч най сі ту-
а цыі ў кра і не?

— Пра ек там За ко на пра-
ду гле джа ны ме ха нізм стра-
тэ гіч най эка ла гіч най ацэн кі 
(СЭА) пра ек таў дзяр жаў ных 
рэс пуб лі кан скіх, рэ гі я наль ных 
і ве да мас ных стра тэ гій, пра-
грам, якія за кра на юць пы тан ні 
пры ро да ка ры стан ня, абы хо-
джан ня з ад хо да мі, сель скай 
гас па дар кі, пра мыс ло вас ці, 
транс пар ту, энер ге ты кі, ту рыз-
му, а так са ма пра ек ты, што 
пра ду гледж ва юць уня сен не 
змен і да паў нен няў у іх.

Ука ра нен не ін сты ту та 
СЭА да зво ліць на прын цы-
по ва но вым уз роў ні пры маць 
кі раў ні чыя ра шэн ні з улі кам 
за бяс пе ча нас ці, у тым лі ку 
пры род ны мі па тэн цы я лам 
і рэ сур са мі, комп лекс най 
ацэн кі за бяс пе ча нас ці ін жы-

нер на-транс парт най інф ра-
струк ту ры і перс пек тыў на га 
яе вы ка ры стан ня, да зво ліць 
уз мац ніць ін вес ты цый ную 
пры ваб насць Бе ла ру сі, у 
тым лі ку на між на род ным 
уз роў ні.

— Як у кра і не вы ра ша-
ец ца праб ле ма за брудж-
ван ня вод ных аб' ек таў 
сцё ка мі ад пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў?

— Гэ тая праб ле ма іс на-
ва ла ра ней, та му што нар-
мі ра ван не да пу шчаль ных 
скі дан няў сцё ка вых вод у 
па верх не выя вод ныя аб' ек ты 
ажыц цяў ля ла ся па-роз на му. 
На між се лян ных тэ ры то ры ях 
ужы ва лі ся нар ма ты вы якас ці 
ва ды ры ба гас па дар чых вод-
ных аб' ек таў, уста ноў ле ныя 
Мінп ры ро ды; у ме жах на се-
ле ных пунк таў — нар ма ты-
вы якас ці ва ды вод ных аб'-
ек таў куль тур на-бы та во га 
пры зна чэн ня, уста ноў ле ныя 
Мін здра вам, якія знач на 
мяк чэй шыя за ры ба гас па-
дар чыя і не за бяс печ ва юць 
спры яль ных умоў для ўзнаў-
лен ня вод ных бія ла гіч ных 
рэ сур саў.

З ува хо джан нем у сі лу ў 
2015 го дзе но ва га Вод на-
га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь скід ван не сцё ка вых 
вод у па верх не выя вод ныя 
аб' ек ты па ві нен ажыц цяў-
ляц ца з улі кам да сяг нен ня ў 
кант роль ным ство ры адзі ных 
нар ма ты ваў, за цвер джа ных 
Мінп ры ро ды. Пры мя нен не 
больш жорст кіх нар ма ты ваў 
пры му сі ла мно гія прад пры-
ем ствы ад каз ней ста віц ца 
да пы тан ня скі даў сцё ка вых 
вод.

— Як лю бы жы хар Бе-
ла ру сі мо жа да ве дац ца пра 
эка ла гіч нае ста но ві шча ў 
кра і не?

— Усю не аб ход ную ін фар-
ма цыю пра стан на ва коль на-
га ася род дзя ў на шай кра і не 
мож на знай сці на сай це Мінп-
ры ро ды (mіnprіroda.gov.by). 
Тут раз ме шча ны ка дастр уз-
наў ляль ных кры ніц энер гіі, рэ-
ест ры аб' ек таў па абяс шкодж-
ван ні, вы ка ры стан ні і за ха ван ні 
ад хо даў, апе ра тыў ныя звест кі 
аб ра ды я цый на-эка ла гіч най 
сі ту а цыі і ста не ат мас фер на га 
па вет ра.

Акра мя та го, спе цы я ліс-
ты БелНДЦ «Эка ло гія» кож-
ны год рых ту юць на ву ко вы 
агляд на цы я наль най сіс тэ мы 
ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя па 12 кам па нен-
тах (ма ні то рынг зем ляў, вод 
і г.д), На цы я наль ным ста тыс-
тыч ным ка мі тэ там што год вы-
да ец ца ста тыс тыч ны збор нік 
«Ахо ва на ва коль на га ася род-
дзя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 
На mіnprіroda.gov.by мож на 
знай сці спа сыл кі на сай ты гэ-
тых ар га ні за цый, а так са ма на 
сайт Ор хус ка га цэнт ра Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, які за бяс-
печ вае до ступ гра мад скас ці 
да пы тан няў, што ты чац ца 
на ва коль на га ася род дзя.

Трэ ба так са ма ад зна чыць, 
што за апош ні час Бе ла русь 
знач на па леп шы ла свае 
па каз чы кі ў кі рун ку ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя: 
па мян ша ец ца коль касць па-
ру шэн няў пры ро да ахоў на га 
за ка на даў ства, рас це пра-
цэнт пе ра пра цоў кі бы та вых 
ад хо даў, рэа лі зу ец ца шмат 
эка ла гіч ных іні цы я тыў і пра-
ек таў. Але яшчэ многае не-
аб ход на зра біць, каб на ша 
кра і на бы ла са праў ды чыс-
тай і квіт не ю чай. На гэ та і скі-
ра ва на на ша дзей насць.

Ка ця ры на РА ДЗЮК, 
Ве ра ні ка КОЛАСАВА.

РА ТУ Ю ЧЫ ПРЫ РО ДУ, 
РА ТУ ЕШ ЖЫЦ ЦЁ


