
Да ра гія сяб ры, ка ле гі!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі 
і гос ці на шай Бе ла ру сі!

Шчы ра він шую вас з цу доў ным свя там — Днём ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя!

Гэ та свя та аб' яд ноў вае ра бот ні каў пры ро да ахоў ных 

ве дам стваў, пра мыс ло вых эко ла гаў, прад стаў ні коў 

гра мад скіх эка ла гіч ных ар га ні за цый, на ву коў цаў, пе-

да го гаў і ўсіх не абы яка вых лю дзей у на шай кра і не.

Дзень ахо вы на ва коль на га ася род дзя з'яў ля ец ца 

на па мі нам пра тое, што мы са мі ад каз ныя за эка ла-

гіч ную бяс пе ку на шай род най Бе ла ру сі, за ха ва насць 

яе ўні каль най пры ро ды, чыс ці ню шмат лі кіх рэк і азёр, 

ля соў і па лёў, за бу ду чы ню на шых дзя цей.

Ха чу вы ка заць па дзя ку эко ла гам-пра фе сі я на лам і 

аба рон цам на ва коль на га ася род дзя, жы ха рам вя лі кіх 

га ра доў і ма лень кіх вё сак за не абы яка васць і кло пат 

пра наш агуль ны дом. Ня хай гэ тае свя та бу дзе ад зна-

ча на ра дас цю і ба дзё рым на стро ем, а так са ма ста не 

сім ва лам даб ра і роск ві ту.

Ра зам мы зро бім пры ро ду на ша га род на га краю 

яшчэ больш пры го жай і ба га тай, што па спры яе ду-

шэў на му кам фор ту, моц на му зда роўю і даб ра бы ту 

лю дзей.

Анд рэй ХУ ДЫК,

мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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Пры род нае ба гац цеПры род нае ба гац це  

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

Бе ла рус кія ба ло ты па пра ве на зы ва юць лёг кі мі Еў ро-

пы, бо яны вы вод зяць з ат мас фе ры сот ні ты сяч тон 

вуг ля кіс ла га га зу. На шы ба ло ты ўні каль ныя яшчэ і 

тым, што ня ма ла іх за ха ва ла ся ў на ту раль ным ці 

бліз кім да яго ста не.

(Заканчэнне на 10-й стар.)

Сёння — Дзень аховы навакольнага асяроддзя

Роз на ка ля ро выя бліс каў кі 

ў ге лі для ду шу або ру жо выя 

гра ну лы ў клуб ніч ным 

скра бе — ка го не пры ва біць 

гэ та мар ке тын га вая 

хіт расць? Але ў вы ні ку гэ тыя 

ма лень кія ша ры кі трап ля юць 

у ка на лі за цыю, а пас ля 

сплы ва юць і ў Су свет ны акі ян, 

дзе іх з'я да юць ры бы і ін шыя 

мар скія жы вё лы, а праз 

іх — да ча ла ве ка. Што гэ та 

за за гад ка выя час ці цы, і ча му 

яны так хва лю юць эко ла гаў?

ШТО Ў КАС МЕ ТЫЧ ЦЫ?
Сён ня плас тык усю ды. Тан ны і 

прак тыч ны, ён усё шчыль ней ува-

хо дзіць у жыц цё спа жыў ца. Спа ку са 

яшчэ больш змен шыць ца ну на та вар 

штурх ну ла вы твор цаў кас ме ты кі да-

лей — ра біць з плас ты ку не толь кі ўпа-

коў ку, але і змес ці ва пра дук ту.

— Коль касць мік ра плас ты ку ў скла-

дзе кас ме тыч на га срод ку мо жа вар'і-

ра вац ца ад 1 да 90 пра цэн таў. Гэ та 

зна чыць, што звы чай ны гель для ду шу 

ці скраб мо жа змя шчаць пры клад на 

столь кі ж плас ты ку, коль кі ідзе на вы-

твор часць яго ўпа коў кі, — ад зна чы ла 

су пра цоў нік Цэнт ра эка ла гіч ных ра-

шэн няў Ма рыя СУ МА.

Вы хо дзіць, што за гад ка выя роз на-

ка ля ро выя гра ну лы ў скра бе, ге лі для 

ду шу або зуб ной па сце — гэ та не што 

ін шае, як мік ра плас тык. Але не заў-

сё ды, вя до ма. Ён лёг ка за мя ня ец ца 

кос тач ка мі аб ры ко са, клуб ніц, ма лі ны 

ці на ту раль ны мі ва лок на мі лю фы.

— Са мае га лоў нае пра ві ла пры вы-

ба ры кас ме ты кі — уваж лі ва чы таць 

са стаў, — пад крэс лі ла экс перт. — 

Існуе спіс мік ра плас ты ку, які час цей 

за ўсё су стра ка ец ца ў бе ла рус кай 

кас ме ты цы. Але на са май спра ве ён 

знач на шы рэй шы. Не ка то рыя між-

на род ныя ар га ні за цыі на зы ва юць 

мік ра плас ты кам цэ лыя 67 па лі ме раў 

(азна ё міц ца са спі сам мож на па спа-

сыл цы http://www.beatthemіcrobead.

org/product-lіsts/).

(Заканчэнне на 10-й стар.)

Ня бач ная па гро заНя бач ная па гро за  
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ВАЖ НЕЙ 
ЗА ЎСЁ — 
ПРА ГНОЗ 
НА ДВОР'Я

— Анд рэй Паў ла віч, 

пры зна ча ю чы вас на па-

са ду ў ве рас ні мі ну ла га го-

да, Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лука шэн ка па ста віў не-

каль кі за дач пер ша чар го-

вай важ нас ці. Як яны вы-

ра ша юц ца?

— Зру хі ёсць па ўсіх кі-

рун ках. Най больш скла да-

ная за да ча — гэ та раз віц-

цё мі не раль на-сы ра він най 

ба зы. У нас ня ма пра ва на 

па мыл ку, та му па вы ша ная 

ўва га ўдзя ля ец ца якас ці 

ге о ла га раз вед кі. Мэ та згод-

насць зда бы чы та го ці ін ша-

га ві ду сы ра ві ны ў ця пе раш ні 

мо мант дык туе эка но мі ка.

Прэ зі дэнт па га дзіў ся з 

на шы мі па ды хо да мі ад нос-

на ўдас ка на лен ня ра бо ты 

Бел гід ра ме та. Мы атры ма лі 

сур' ёз ную фі нан са вую пад-

трым ку, дзя ку ю чы якой бу-

ду ем ад ну з са мых су час ных 

гід ра ме тэа стан цый у Мін ску; 

у маі ад кры лі аў та ма тыч ныя 

стан цыі ў Ле пе лі і Пру жа нах; 

да кан ца го да з'я вяц ца но выя 

стан цыі ў Грод не, Шчу чы не, 

Са лі гор ску і По лац ку. За раз 

ідзе сур' ёз ная пад рых тоў ка, 

і ў на ступ ным го дзе ў Ві цеб-

ску пач не пра ца ваць до пле-

раў скі ла ка тар — су час нае 

аб ста ля ван не па спры яе дак-

лад нас ці пра гно заў. Ні ко лі 

за апош нія га доў двац цаць 

у Бел гід ра ме це столь кі не 

ра бі ла ся на пра ця гу ад на го 

го да. Мак сі маль на вы со кая 

сту пень апраўд валь нас ці 

пра гно заў на двор'я не аб ход-

ная для гра мад ства і для эка-

но мі кі. Сён ня ў гэ тым кі рун ку 

шмат зроб ле на, але ня ма мя-

жы дас ка на лас ці, і нам ёсць 

дзе пры клас ці на ма ган ні і 

над чым пра ца ваць.

Трэ цяя за да ча да ты чыц-

ца на вя дзен ня па рад ку на 

зям лі. У ста лі цы, аб лас ных 

і ра ён ных цэнт рах пы тан-

няў прак тыч на ня ма — усё 

доб ра ўпа рад ка ва на і акуль-

ту ра на. А вось у сель скай 

мяс цо вас ці па куль не ўсё і 

не ўсю ды ў гэ тым пла не доб-

ра. Асаб лі вую ўва гу не аб-

ход на ўдзя ліць так зва ным 

не перс пек тыў ным вёс кам, у 

якіх за ста ло ся не каль кі жы-

ха роў. Трэ ба вы ра шаць пы-

тан ні з ха та мі, якія ні хто не 

да гля дае, а гэ та юры дыч на 

не заў сё ды прос та. Лепш за 

ўсё, каб не перс пек тыў ныя 

вёс кі змя ні лі свой ста тус і 

па ча лі раз ві вац ца. Гэ та му 

мо гуць са дзей ні чаць і дач-

ні кі, куп ля ю чы там ха ты. 

Так са ма прад пры маль ні кам 

вар та смя лей іс ці ў глы бін-

ку — дзя ку ю чы Дэ крэ ту № 7 

пе ра шкод ня ма.

ВА ДА... 
НА ЭКС ПАРТ

— Адзін час у прэ се бы-

ла па пу ляр ная тэ ма экс-

пар ту бе ла рус кіх слі ма-

коў. А якая яшчэ, ска жам 

так, ці ка вая і не звы чай ная 

пра дук цыя ад праў ля ец ца 

за мя жу?

— Да гэ тай ка тэ го рыі ад-

но сяц ца 9 ві даў дзі кіх жы вёл: 

ві на град ны слі мак, лі чын-

кі хі ра на мід, тры ві ды жаб, 

га дзю ка звы чай ная, даў га-

па лы рак, па ла са ты рак і 

ўсход няя рач ная крэ вет ка. 

Акра мя слі ма коў, най больш 

шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў гас па дар чых мэ тах даў га-

па лы рак і лі чын кі хі ра на-

мід, аб' ёмы экс пар ту якіх у 

2017 го дзе ўзрас лі ў па раў-

на нні з 2016-м у 2,3 ра за.

— А якія экс парт ныя 

перс пек ты вы ва ды?

— Клю ча вы мо мант — 

якасць. Ёсць праб ле ма, 

ад якой ні ку ды не дзе неш-

ся, — па вы ша нае ўтры ман-

не жа ле за. Прад пры ем ствы 

па раз лі ве бу ты ля ва най 

ва ды час ця ком бу ду юц ца 

блі жэй да буй ных га ра доў 

(на прык лад, Мін ска), дзе 

та кая праб ле ма — не рэд-

касць. У боль шас ці вы пад-

каў по бач са свід ра ві на мі 

да во дзіц ца ста віць стан цыі 

абез жа лез ван ня, а гэ та ўжо 

хоць і мі ні маль ная, але во да-

пад рых тоў ка, а па вод ле еў-

ра пей скіх стан дар таў, та кая 

ва да аў та ма тыч на вы клю ча-

ец ца з ка тэ го рыі пры род най. 

У най блі жэй шай перс пек ты-

ве пла ну ем вы лу чыць і аца-

ніць участ кі, дзе мож на вес ці 

зда бы чу без уся ля кай во да-

пад рых тоў кі на пра ця гу доў-

га га ча су. Ін вес та рам вар та 

звяр нуць ува гу на Во ра наў-

скі, Ба ра на віц кі, Са лі гор скі, 

Асі по віц кі, Лель чыц кі і Ка-

лін ка віц кі ра ё ны, ня гле дзя-

чы на тое, што па зна ча ныя 

там участ кі трэ ба да дат ко-

ва вы ву чаць. Гэ та па тра буе 

не ка то рых вы дат каў, та му 

мно гім ар га ні за цы ям па куль 

пра сцей і вы гад ней зай мац-

ца не зда бы чай ва ды, а яе 

ад наў лен нем.

БОЙ ПЛАС ТЫ КУ 
І ЭНЕР ГІЯ ВЕТ РУ

— Вы ка ры стан не якіх 

ві даў ад наў ляль ных кры-

ніц энер гіі вы лі чы це най-

больш перс пек тыў ным у 

Бе ла ру сі?

— Кра і на ўсё больш ак-

тыў на вы ка рыс тоў вае маг-

чы мас ці аль тэр на тыў ных 

кры ніц энер гіі. Да стат ко ва 

ска заць, што ў нас ёсць 

ра ё ны, як, на прык лад, На-

ва груд скі, дзе чвэрць (!) 

энер гіі для спа жыў цоў дае 

ве цер.

На Гро дзен шчы не, Ма-

гі лёў шчы не так са ма пра-

цу юць ма гут ныя стан цыі, 

здоль ныя за бяс пе чыць 

элект рыч нас цю го рад-дзе-

ся ці ты сяч нік. Гэ та да во лі 

перс пек тыў ны кі ру нак, які 

мы бу дзем раз ві ваць.

(Заканчэнне 

на 8-9–й стар.)

Анд рэй ХУ ДЫК:

«Стаў лен не 
да эка ло гіі ста но віц ца 

больш свя до мым»
Пра за брудж ван не пры ро ды, уз наў ляль ную энер гію 

і эка ла гіч нае вы ха ван не
Хто да па мог Бел гід ра ме ту зра біць 

ма гут ны ры вок у бу даў ніц тве но вых 

ме тэа стан цый? Што трэба, каб бе ла рус кія 

га ра ды сталі зя лё ны я, а зем лі — чыс тыя? 

Пра гэ та і мно гае ін шае на пя рэ дад ні 

Дня на ва коль на га ася род дзя 

рас ка заў мі ністр пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК.
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