
(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Кас ме ты ка — не адзі ная кры ні ца мік ра-

плас ты ку. Ён дзе ліц ца на два ві ды: пер ша-

сны і дру гас ны. З наз вы зра зу ме ла, што 

пер ша сны мік ра плас тык — гэ та ма лень кія 

час ці цы, якія спе цы яль на вы раб ля юць, а по-

тым да да юць іх у та вар для на дан ня яму 

пэў ных улас ці вас цяў. Дру гас ны ж утва ра ец-

ца ў вы ні ку рас па ду плас ты ка вых па ке таў і 

бу тэ лек, пры сці ран ні аў та ма біль ных шын, 

ад сла ен ні ста рой фар бы, мыц ці сін тэ тыч-

на га адзен ня і на ват з пы лу, які збі ра ец ца 

ўнут ры бу дын ка.

У ЧЫМ 
ЯГО ШКОД НАСЦЬ?

— Мік ра плас тык сён ня зна хо дзяць у ва-

да ёмах па ўсім све це, — рас ка заў за гад-

чык на ву ко ва-да след чай ла ба ра то рыі 

гід ра эка ло гіі БДУ Ба рыс АДА МО ВІЧ. — 

Але па куль ня ма ні вод на га да сле да вання, 

дзе б на ву ко ва аб грун тоў ваў ся яго ўплыў 

на зда роўе ча ла ве ка і на ва коль нае ася-

род дзе. Ад нак уплыў гэ ты не су мнен на 

іс нуе.

А стар шы вы клад чык ка фед ры гі гі-

е ны і ме ды цын скай эка ло гіі Бе ла рус-

кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-

лом най аду ка цыі Іры на МА ШЧАН КА 

ад зна чае, што мік ра плас тык бяс печ ны 

да та го ча су, па куль не аказ ва ец ца ў 

ка на лі за цыі.

— Ён ста но віц ца так січ ны, ка лі вы-

лу чае ма на ме ры, а гэ та ад бы ва ец ца 

пры на гра ван ні. Кас ме ты ку мы не на-

гра ва ем, та му мік ра плас тык у гэ тым вы-

пад ку бяс печ ны для зда роўя. Да та го ж, уся 

кас ме тыч ная пра дук цыя, прад стаў ле ная на 

на шым рын ку, пра хо дзіць пра цэ ду ру ацэн-

кі ад па вед нас ці ў Мі ніс тэр стве ахо вы зда-

роўя, — пад крэс лі ла спе цы я ліст. — Ад нак 

не вар та за бы ваць, што ўсё, чым мы мыем-

ся, трап ляе ў акі ян, па коль кі ачы шчаль ныя 

збу да ван ні не здоль ныя ўла віць дроб ныя 

час ці цы плас ты ку. У вы ні ку, у нас з'яў ля ец ца 

не бяс пе ка з'ес ці наш жа скраб. Па не ка то-

рых звест ках, у ся рэд нім еў ра пе ец ра зам 

з ры бай і мо рап ра дук та мі з'я дае 11 ты сяч 

мік ра гра нул у год.

ЯК ВЫ РА ША ЕЦ ЦА 
ПРАБ ЛЕ МА

За брудж ван не ва да ёмаў мік ра плас-

ты кам сур' ёз на аб мяр коў ва ец ца на між-

на род ным уз роў ні. Па сту по ва ў Еў ро пе 

за ба ра ня юць яго вы ка ры стан не ў кас-

ме ты цы і аба вяз ва юць вы твор цаў сін тэ-

тыч на га адзен ня пра во дзіць пер ша снае 

пра мыс ло вае мыц цё з вы ка ры стан нем 

спе цы яль ных філь траў, здоль ных утрым-

лі ваць час цін кі мік ра плас ты ку. У Бе ла ру сі 

ня даў на су пра цоў ні кі Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў з да па мо гай ва лан цё раў пра вя-

лі пер шае ў на шай кра і не да сле да ван не, 

якое да па маг ло апі саць сі ту а цыю з мік-

ра плас ты кам у кас ме ты цы і ў бе ла рус кіх 

ва да ёмах.

— За ме сяц мы вы ву чы лі са ста вы 

890 роз ных кас ме тыч ных срод каў. Пры гэ-

тым звяр та лі ўва гу на пра дук цыю роз ных 

вы твор цаў, па зі цы я на ван ня і кош ту. У вы-

ні ку мік ра плас тык з скла дзе на га на мі спі са 

быў зной дзе ны ў 147 срод ках. Гэ та зна чыць, 

ка ля 16,5 % пра ве ра най кас ме ты кі змя шчае 

гэ тыя штуч ныя кам па не нты, — рас ка за ла 

Ма рыя Су ма.

Экс перт ад зна чы ла, што ў вы пад ках 

з мік ра плас ты кам кошт — не па каз чык, 

мік ра час цін кі зна хо дзі лі як у бюд жэт най, 

так і ў да ра гой кас ме ты цы. «На ту раль-

ная» і дзі ця чая кас ме ты ка так са ма не 

апы ну лі ся ўба ку.

У ва да ёмах сі ту а цыя ака за ла ся не 

леп шай: у кож най з 28 да сле да ва ных рэк 

ва лан цё ры знай шлі мік ра плас тык.

— У асноў ным гэ та бы лі мік ра ва лок-

ны. Яны вель мі па доб ныя на во да рас ці, 

та му ўспры ма юц ца мар скі мі жы вё ла мі 

як ежа. Та кія ва лок ны — вы нік рас па ду 

дру гас на га мік ра плас ты ку. Знай шлі і ша ра-

па доб ныя час цін кі — вось гэ та ўжо пер ша-

сны мік ра плас тык, ад кас ме ты кі, — па дзя-

лі ла ся Ма рыя Су ма.

Спе цы я ліст пры зна ла ся: гэ тых да ных не-

да стат ко ва, каб зра біць дак лад ныя вы сно вы 

аб праб ле ме за брудж ван ня бе ла рус кіх ва-

да ёмаў мік ра плас ты кам. Па трэб ны больш 

маш таб ныя на ву ко выя да сле да ван ні.

— Мы не столь кі ха це лі вы свет ліць коль-

касць мік ра час ці нак у ва да ёмах і кас ме ты-

цы, коль кі пры цяг нуць ува гу да праб ле мы, 

па ка заць лю дзям, што ў на шай кра і не сі туа-

цыя не леп шая, чым у Еў ро пе, — ад зна чыў 

Яў ген Ла ба наў. — Лі чу, у нас гэ та атры ма-

ла ся. У да сле да ван нях удзель ні ча лі школь-

ні кі, на стаў ні кі і на ват лю дзі з на ву ко вых 

су поль нас цяў, га то выя ўзяц ца за на ву ко выя 

ра бо ты аб мік ра плас ты ку.

Экс перт на зваў яшчэ ад ну важ ную пры-

чы ну, па якой Бе ла русь па він на сур' ёз на 

ад не сці ся да гэ тай праб ле мы. Як ужо бы ло 

ска за на, у мно гіх кра і нах мік ра плас тык па-

сту по ва за ба ра ня ец ца. На прык лад, у аме-

ры кан скім шта це Ілі нойс у 2019 го дзе ста не 

не за кон ным про даж та ва раў з плас ты ка-

вы мі час цін ка мі. Гэ та зна чыць, вы твор цы 

та кой пра дук цыі бу дуць шу каць ін шыя рын кі 

збы ту. І ёсць асця ро гі, што на ша кра і на апы-

нец ца ў гэ тай «плас ты ка вай па стцы».

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА



(Заканчэнне. 

Пачатак на 7-й стар.)

Каш тоў насць на шых вод на-

ба лот ных угод дзяў для Еў ро пы 

ні коль кі не пе ра боль ша ная. Ме-

на ві та та му Еў ра са юз ак тыў на 

су пра цоў ні чае з на шай кра і най і 

фі нан суе шэ раг між на род ных пра-

ек таў. У пры ват нас ці, пры рэа лі-

за цыі пра ек таў «Тар фя ні кі-1» і 

«Тар фя ні кі-2» бы лі пра ве дзе ны 

ра бо ты па рэ абі лі та цыі 42,6 тыс. га 

ба лот, па ру ша ных у вы ні ку зда-

бы чы тор фу і ляс ной ме лі я ра цыі. 

Удзел у пра ек це ПРА АН / ГЭФ 

«Устой лі вае кі ра ван не ляс ны мі і 

вод на-ба лот ны мі эка сіс тэ ма мі для 

да сяг нен ня шмат мэ та вых пе ра-

ваг» пра ду гледж вае пра вя дзен не 

ра бот па эка ла гіч най рэ абі лі та цыі 

не эфек тыў на асу ша ных ляс ных 

тар фя ні каў на пло шчы больш за 

12 тыс. га.

Зна хо джан не ба лот у на ту-

раль ным ста не да зва ляе за ха-

ваць у на шай кра і не больш за 

7 млрд куб. мет раў за па саў прэс-

най ва ды. Ба ло ты за бяс печ ва юць 

што га до вае вы вя дзен не з ат мас-

фе ры ка ля 900 тыс. тон ды ак сі ду 

вуг ля ро ду і вы лу чэн не ў ат мас фе-

ру 630 тыс. тон кіс ла ро ду. Так са-

ма на шы ба ло ты — гэ та мес цы 

пра жы ван ня дзі кіх жы вёл і рос ту 

дзі ка рос лых рас лін, уклю ча ных у 

Чыр во ную кні гу. Ба ло ты за бяс печ-

ва юць уз наў лен не рэ сур саў жу ра-

він у аб' ёме больш за 10 тыс. тон 

што год. З'яў ля ю чы ся ўні каль ным 

пры род ным аб' ек там, ба ло ты 

спры я юць раз віц цю эка ту рыз му.

У 1999 го дзе Бе ла русь да лу чы-

ла ся да Рам сар скай кан вен цыі. За-

каз нік рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня 

«Спо раў скі»— пер шая бе ла рус кая 

тэ ры то рыя ў спі се вод на-ба лот ных 

угод дзяў між на род на га зна чэн ня, 

а сён ня ў яго ўклю ча на 26 аб' ек-

таў Бе ла ру сі, агуль ная пло шча якіх 

778,9 тыс. га. Уся го ў све це 16 вод-

на-ба лот ных угод дзяў ма юць ста-

тус транс гра ніч ных. Сак ра та ры я-

там Рам сар скай кан вен цыі част ка-

мі транс гра ніч ных вод на-ба лот ных 

угод дзяў між на род на га зна чэн ня 

пры зна ныя чатыры аб' ек ты Бе-

ла ру сі: «Прос тыр — Пры пяць — 

Ста ход» (Бе ла русь — Укра і на); 

«Кот ра — Чап кя ляй» (Бе ла русь — 

Літ ва); «Ві лей ты — Аду ціш кіс» 

(Бе ла русь — Літ ва); «Аль ман скія 

ба ло ты — тар фя ны ма сіў «Пе ра-

брод дзе» (Бе ла русь — Укра і на).

У на шай кра і не рых ту ец ца пра-

ект За ко на «Аб ахо ве і вы ка ры-

стан ні ба лот (тар фя ні каў)».

«Вы ні кі пра ве дзе на га ў 2017 го-

дзе ана лі зу за ка на даў ства Ра сіі, 

Укра і ны, Еў ра са ю за і ін шых кра ін 

па ка за лі, што комп лекс нае рэ гу ля-

ван не пы тан няў ахо вы і вы ка ры стан-

ня ба лот на ўзроў ні за ка на даў ча га 

ак та бу дзе са праў ды ўні каль ным, бо 

па куль ні ў ад ной кра і не све ту ня ма 

асоб на га за ко на аб ба ло тах ці тар-

фя ні ках», — рас тлу ма чыў на мес нік 

на чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай нас ці 

Мінпры ро ды Анд рэй КУЗЬ МІЧ.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ
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МІК РА ПЛАС ТЫК 
НА ТА ЛЕР ЦЫ

Ба ло ты — Ба ло ты — 
наш брэнд наш брэнд 
і зда бы такі зда бы так

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Гэ та ці ка ва
Су куп ная пло шча дзе ся ці са мых буй ных ба лот кра і ны скла дае 

3 116 квад рат ных кі ла мет раў — гэ та больш, чым Люк сем бург і 

Ан до ра, ра зам узя тыя. Пло шча ад на го толь кі за каз ні ка «Аль ман-

скія ба ло ты» (942 квадратныя кіламетры) — гэ та як тры Мін ска 

і ў восем ра зоў больш, чым пло шча жу ра ві на вых ба лот ва ўсёй 

Паў ноч най Аме ры цы.

Аку му ля цыя ў хар чо вым лан цу гу

Спа жы ван не 

ча ла ве кам

Мар скія 

мле ка кор мя чыя

Ры ба Планк тон

Мік ра плас тык не пад да ец ца раскладанню

Па глы нан не 

вод ны мі 

ар га ніз ма мі

Па пад ан не ў ва да ёмы 

са сцё ка вы мі во да мі

Вы дзя лен ні


