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Зна ка мі тая пес ня «Елач ка» 

за кан чва ец ца сло ва мі пра 

па це ху і ра дасць, якую хвоя 

пры но сіць лю дзям у свя точ-

ныя дні. Пра тое, што ад бы ва-

ец ца з ел кай пас ля, га ва рыць 

не пры ня та. Тым не менш з ся-

рэ дзі ны сту дзе ня су мную кар-

ці ну мож на ўба чыць у кож ным 

два ры кра і ны. Сі рат лі вы мі, 

вы сах лы мі ялін ка мі за бі тыя 

прак тыч на ўсе смет ні кі.

Ра ней васт ры ня праб ле мы не 

ад чу ва ла ся, бо ў да мах бы лі печ-

кі. Ад гу ля лі свя ты, і — «раз, два, 

тры — ялін ка, га ры! (у пра мым сэн-

се)!» Дрэў ца пры ем на па трэск вае 

і дае цяп ло. Ця пер на ват у мно гія 

вёс кі пра вя лі пры род ны газ. Не аб-

ход насць у дрэ ве як энер га нось бі-

це ад па ла. За тое з'я ві лі ся «елач-

ныя мо гіл кі».

Як вы свет лі ла ся, тэ ма пра віль-

най уты лі за цыі жы вых елак хва люе 

мно гіх бе ла ру саў. Ва ўся кім ра зе, 

у Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў у 

сту дзе ні звяр та юц ца час цей за ўсё 

ме на ві та з гэ тым пы тан нем.

— У Мін ску на ва год няе дрэ ва 

мож на пры браць тры ма спо са ба-

мі. Пер шы ва ры янт па тра буе ча су 

і пэў ных на ма ган няў, але ён са мы 

пра віль ны з пунк ту гле джан ня эка-

ла гіч нас ці. Ел ку трэ ба аку рат на 

рас пі ліць, пад су шыць і вы вез ці на 

ле ці шча або ў лес, каб вы ка рыс таць 

у якас ці дроў. Хвоя і дом мо жа аба-

грэць, і доб рыя вуг лі для пры га та-

ван ня шаш лы коў з яе атры ма юц ца. 

Дру гі ва ры янт усім вя до мы: па кі нуць 

дрэ ва на спе цы яль най пля цоў цы для 

буй на га ба рыт на га смец ця ў два ры. 

Ад туль ялін ку вы ве зуць на па лі гон. 

І хоць дрэ ва ад но сіц ца да ар га ніч ных 

ад хо даў і па ідэі па він на да во лі хут ка 

згніць, пад сла я мі з ін ша га смец ця 

пра цэс зой ме знач на больш ча су, 

чым у на ту раль ным ася род дзі. Зу сім 

не эка ла гіч на. Апош ні ва ры янт — ад-

вез ці ел ку ў заа парк. Ад ны жы вё лы 

не ад мо вяц ца па ла са вац ца хво яй, 

ін шыя бу дуць ра дыя «па гу ляць» з 

су хім дрэ вам ці па ча саць аб яго спін-

ку, — рас ка за ла Да р'я ЧУ МА КО ВА, 

кі раў нік пра гра мы па эка ла гіч на 

пры яз ным ла дзе жыц ця цэнт ра.

Жы ха ры вё сак і не вя лі кіх га-

ра доў, по бач з які мі ёсць фер мы, 

мо гуць за зір нуць са сва і мі ел ка-

мі ту ды. Але па пя рэд не аба вяз-

ко ва звя жы це ся з за гад чы ка мі 

аг ра комп лек саў і па ці каў це ся, ці 

па трэб на хвоя для іх ска цін кі. Ка-

рысць та кой да баў кі ў ра цы ён жы-

вё лы даў но да ка за на на ву коў ца-

мі. Праў да, ад да ючы ел ку на корм, 

уваж лі ва ачыс ці це яе ад мі шу ры і 

«дож джы ку».

Ка лі маг чы мас ці вы вез ці сваю 

«ка люч ку» ня ма, мож на пус ціць 

яе ў ход, не па кі да ю чы ква тэ ры. 

Пры хіль ні кі на род най ме ды цы ны 

ве да юць, што хвоя — кры ні ца ві-

та мі ну С. Ён у на шых шы ро тах зі-

мой асаб лі ва не аб ход ны. Па спра-

буй це пры га та ваць хвой ны на стой 

для пад трым кі іму ні тэ ту. За пар це 

не каль кі га лі нак ра зам з ігол ка мі 

кіп нем, ня хай на ста яц ца. А пас ля 

да дай це кры ху мё ду. Ляс ныя ле-

кі га то выя! Да рэ чы, та кім на сто ем 

(толь кі без мё ду) мож на і па ка ё выя 

квет кі пад корм лі ваць.

Заў зя тым са да во дам і ланд-

шафт ным ды зай не рам так са ма 

не ра ім спя шац ца вы кід ваць на ва-

год няе дрэ ва. Ка лі пе ра пра ца ваць 

яго ў дран ку, то мож на атры маць 

ідэаль ны ма тэ ры ял для муль чы-

ра ван ня. Дран кай пры сы па юць 

зям лю ва кол рас лін, яна за хоў вае 

віль гаць у гле бе і не дае рас паў-

сюдж вац ца пус та зел лю.

А ЯК У ІНШЫХ
У Еў ро пе, дзе газ, ву галь і тым 

больш дрэ ва каш ту юць ней ма вер-

на до ра га, ка рыс ны мі рэ сур са мі 

рас кід вац ца не пры вык лі. У Фін-

лян дыі кож ны дзя ся ты дом у сту-

дзе ні і лю тым атрым лі вае цяп ло і 

га ра чую ва ду дзя ку ю чы свя точ ным 

дрэ вам. Нем цы ў ад ным толь кі Бер-

лі не ад праў ля юць на пе ра пра цоў ку 

не менш за 400 ты сяч елак пас ля 

свят. Усе яны ідуць на ацяп лен не 

га рад скіх ква тэр і гра мад скіх уста-

ноў. Шве ды пай шлі яшчэ да лей: 

ства лы ад праў ля юць на фаб ры кі 

мэб лі, га лін кі з ігол ка мі — на корм 

жы вё лам. Акра мя та го, тут з хвоі 

ро бяць кас ме ты ку. Вы на ход лі выя 

ка над цы на асно ве хвой ных эк-

страк таў з на ва год ніх дрэў ства-

ра юць ле кі ад гры пу.

На шы най блі жэй шыя су се дзі 

так са ма ад су свет ных трэн даў не 

ад ста юць. У Ра сіі па куль збо ры зя-

лё ных пры га жунь пра хо дзяць пад 

ло зун га мі на кшталт «Су стрэў пры-

го жа Но вы год — вяр ні ел ку ў аба-

рот». Ва лан цё ры і мяс цо выя ўла ды 

пры строй ва юць цэ лыя ел кі ў заа-

пар кі, пе ра пра ца ва ныя на дран ку 

ідуць на па трэ бы пар каў, скве раў і 

са доў. Ва Укра і не «Кі еў зя лён буд» 

за клі кае га ра джан да эка ла гіч-

най свя до мас ці ўжо чац вёр ты год 

за пар. Ва ўсіх ра ё нах укра ін скай 

ста лі цы пра цу юць пунк ты пры ёму 

на ва год ніх дрэў. Пры чым з кож ным 

се зо нам ак цыя ста но віц ца больш 

па пу ляр най ся род лю дзей. За мі-

ну лыя сту дзень — лю ты ўда ло ся 

са браць больш за дзе сяць ты сяч 

елак, якія вяс ной пай шлі на муль-

чы ра ван не га рад скіх дрэў і кве-

так.

Ці ка ва, што па доб ныя ак цыі не-

каль кі ра зоў па чы на лі ся і ў бе ла-

рус кіх га ра дах, але, не зай меў шы 

на леж най пад трым кі ся род жы ха-

роў, зга са лі.

— Ёсць на дзея, што ў най блі-

жэй шыя га ды ка му наль ныя служ-

бы, зя лён бу ды і ляс га сы ўсё ж 

пад клю чац ца да праб ле мы. Гэ тыя 

ар га ні за цыі ма юць тэх ні ку, якая 

пе ра пра цоў вае дрэ вы на дран ку. 

Ел кі, сос ны, туі — цу доў ны кам-

пост, на што та ды вы кід ваць іх на 

смет ні кі? — раз ва жае Да р'я Чу ма-

ко ва. — Вя до ма, мно гае за ле жыць 

ад са міх лю дзей і іх жа дан ня збе-

раг чы пры ро ду. Эка ла гіч ныя звыч кі 

вы пра цоў ва юц ца га да мі. Ялін ку, з 

якой сып люц ца ігол кі, пра сцей да-

нес ці да смет ні ка, чым да вез ці да 

пунк та пры ёму ці ў заа парк. Та му 

важ на пра ца ваць у пер шую чар гу 

з сум лен нем лю дзей, па шы раць іх 

ве ды ў тэ ме эка ло гіі.

Ган на КУ РАК, фота аўтара.

АД ВЯ ЗІ ЦЕ ПРЫГАЖУНЮ... У ЗАА ПАРК
Як пра віль на (а га лоў нае — эка ла гіч на!) уты лі за ваць на ва год няе дрэ ва

— Ка рыс тац ца ан ты га ла-

лёд ны мі су ме ся мі па ча лі ў 

Са вец кім Са ю зе яшчэ ў да-

лё кія 50—60-я га ды. Прый-

шла гэ тая прак ты ка да нас 

са скан ды наў скіх кра ін, дзе 

зі мы хоць і мяк кія, але да-

во лі пра цяг лыя. У ся рэ дзі не 

ХХ ста год дзя ў Маск ве, Кі е-

ве, Мін ску ас фальт па сы па-

лі ва ўме ра ных коль кас цях 

хла ры дам на трыю — звы-

чай най ку хон най сол лю (яе 

яшчэ на зы ва юць га лі там) 

ці пяс ча на-са ля ны мі су ме-

ся мі. Та ды як у паў ноч ных 

рэ гі ё нах, дзе тэм пе ра ту ра 

па вет ра ў не каль кі ра зоў ні-

жэй шая і па ста ян на лю туе 

ма роз, пры хо дзі ла ся вы-

ка рыс тоў ваць гэ тыя ж рэ-

аген ты ў вя лі кіх коль кас цях 

або «ата ка ваць» лёд хла ры-

дам каль цыю. Ён да ра жэй-

шы, але больш эфек тыў ны 

пры ніз кіх тэм пе ра ту рах. 

А пяс ча на-са ля ная су месь 

у ва дзе за мяр зае ўся го пры 

мі нус 2—6 гра ду сах, — па-

чы нае з гіс та рыч на га эк-

скур су на ву ко вец.

Сён ня ў Бе ла ру сі ня ма 

адзі най схе мы ба раць бы са 

«снеж на-лё да вай» праб ле-

май на да ро гах. Кож ная ар-

га ні за цыя за ку пае рэ аген ты, 

ад штур хоў ва ю чы ся ад сва іх 

фі нан са вых маг чы мас цяў.

Да рож ныя і ка му наль ныя 

служ бы зболь ша га пра цяг ва-

юць вы ка рыс тоў ваць «пя сок-

соль». Тан ней за ўсё, і «лепш 

ні чо га не пры ду ма лі».

Так, на пер ша га сту дзе-

ня на апра цоў ку ста ліч ных 

два роў су пра цоў ні кі ЖКГ 

па тра ці лі кры ху больш за 

ты ся чу тон пяс ча на-са ля-

ной су ме сі.

— За дзень ідзе пры бліз-

на 40—50 тон. Ліч ба вя лі-

кая, ад нак су ад не се насць 

склад ні каў су ме сі за леж ыць 

ад на двор'я. Ап ты маль ная 

кан цэнт ра цыя со лі — ка ля 

30 пра цэн таў. Гэ та га да стат-

ко ва, каб зні зіць сліз ган не 

на тра ту а рах і да рож ках 

унут ры два роў, — рас ка за-

ла Юлія СІ ДА РО ВІЧ, вя ду-

чы ін жы нер ад дзе ла доб-

ра ўпа рад ка ван ня Мін скай 

га рад ской жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі.

Ад нак, на дум ку Ві та ля 

Конд ра ва, га літ не са мы 

леп шы ва ры янт для на шых 

да рог.

— Ка лі тэм пе ра ту ра па-

вет ра вар' і ру ец ца ад плюс 

да мі нус пя ці, як у гэ тым 

снеж ні, — мож на сме ла 

апра цоў ваць да ро гі сол-

лю. Але сту дзень — лю ты 

звы чай на пры но сяць нам 

не ча ка ныя нач ныя ма ра зы. 

Уя вім сі ту а цыю: днём мы 

па сы па лі пяс ча на-са ля ную 

су месь, яна пе ра ўтва ры ла 

снег і лёд у вад касць, якая 

сцяк ла з да рог і ў тым лі ку 

тра пі ла ў ас фальт — праз 

мік ра шчы лі ны і дзі рач кі. 

А ў ноч уда ры лі 10—15-гра-

дус ныя ма ра зы. Ус па мі на-

ем школь ны курс хі міі. Ва да 

пры за мяр зан ні рас шы ра-

ец ца ў аб' ёмах амаль на 

10 пра цэн таў. А ра зам з ёй 

«раз' яз джа ец ца» дарожнае 

пакрыццё. З-за гэ та га мы і 

ма ем вяс ной су мную кар ці-

ну: ра зам са сне гам і сол лю 

сы хо дзіць ас фальт. Та му 

лепш браць су ме сі з хла-

ры дам каль цыю. Пе ра па ды 

тэм пе ра тур ім не страш ныя. 

Ін шы ва ры янт — на сы чаць 

пяс ча на-са ля ную су месь іза-

пра пі ла вым спір там. Ён пры 

змя шэн ні з ва дой па ні жае яе 

тэм пе ра ту ру за мяр зан ня да 

мі нус 40 (напрыклад, ка лі га-

рэл ку ў ма ра зіл ку па ста віць, 

ні чо га з ёй не ад бу дзец-

ца), — тлу ма чыць хі мік. — 

Нель га за бы ваць і пра эка-

ло гію. Соль «топіць» снег, 

пас ля гэ ты рас твор сця кае 

ў га рад скія ка лек та ры ці 

сы хо дзіць у гле ба вы слой, 

які зна хо дзіц ца по бач з ас-

фаль там. Хла рыд на трыю 

на на шых да ро гах — гэ та 

ад хо ды вы твор час ці ку хон-

най со лі. Па сут нас ці, са мой 

со лі там 90—95 пра цэн таў, 

ас тат няе — цяж кія ме та лы, 

суль фа ты і ін шае. Яны ак-

тыў на звяз ва юц ца з гу мі на-

вы мі кіс ло та мі — асноў ным 

кам па не нтам гле бы — і за-

трым лі ва юц ца на па верх ні. 

Пас ля трап ля юць у рас лі ны і 

лі та раль на зні шча юць іх. Вя-

до ма, гэ та мо жа ад быц ца не 

пас ля ра за вай апра цоў кі да-

ро гі. Ка му наль ныя і да рож-

ныя служ бы са праў ды не 

пе ра вы ша юць нор мы, але 

аку му ля тыў ны эфект ні хто 

не ад мя няў.

Зра зу ме ла, што зу сім ад 

хі міі на да ро гах ад мо віц ца 

не маг чы ма. Але мі ні мі за-

ваць яе аб' ёмы — рэ аль на.

— Ка ле гі з Мас коў ска га 

дзярж уні вер сі тэ та рас каз-

ва лі, што ў іх ужо не каль кі 

га доў па сы па юць тра ту а ры 

гра ніт най крош кай. Дроб-

ныя кру пін кі ўпі ва юц ца ў 

снег і лёд, тым са мым ро-

бяць па верх ню шур па тай. 

Ні я кай са лё най сло ты пад 

на га мі — а зна чыць, абу так 

за ста нец ца цэ лым і жы вё лы 

змо гуць без бо я зі ха дзіць па 

ву лі цах. Ка лі ж снег пач не 

сы хо дзіць, гра ніт ная крош ка 

прос та ася дзе на ас фальт і 

пліт ку. Яе мож на змес ці, а 

пас ля паў тор на вы ка рыс-

таць на ступ най зі мой. Вось 

вам і эка на міч ная эфек тыў-

насць. Тым больш што ў Бе-

ла ру сі ёсць сваё прад пры-

ем ства па зда бы чы гра ні ту. 

Эка ла гіч насць гэ та га спо са-

бу па цвяр джа юць на ву коў-

цы. Кус ты по бач з тра ту а-

ра мі, па сы па на мі гра ніт най 

крош кай, зда ра вей шыя за 

тыя, што цер пяць ад «са ля-

ных па лі ван няў».

Абу так з на ту раль най 

глад кай ску ры псу ец ца ад га-

лі ту яшчэ хут чэй за дрэ вы.

— Ску ра мае по ры. Ме-

на ві та ў іх трап ляе са ля ны 

рас твор, які пры вы сы хан ні 

пра яў ля ец ца бе лы мі пля ма-

мі. Каб гэ та га не да пус ціць, 

не аб ход на пе рад кож ным 

вы ха дам на ву лі цу апра-

цоў ваць бо ты во да не пры-

маль ны мі срод ка мі. Та кія 

крэ мы, як пра ві ла, змя шча-

юць вы со ка ма ле ку ляр ныя 

пра дук ты пе ра пра цоў кі 

наф ты. Ра зам з тым ад ным 

«па ма зан нем» не абы сці ся. 

Вяр та ю чы ся да до му, аба-

вяз ко ва пра ходзь це ся па 

бо тах віль гот най ануч кай. 

А вось ад абут ку з ну бу ку ці 

за мшы зі мой лепш уво гу ле 

ад мо віц ца, — ра іць Ві таль 

Конд раў. — Гэ тыя ма тэ ры я-

лы ад со лі аба ра ніць да во лі 

цяж ка. Бе лыя раз во ды на іх 

не па збеж ныя. Па ку ту юць 

зі мой ад со лі і са бач кі. Для 

іх гас па да роў вый сце ад-

но — ма лень кіх га да ван цаў 

вы но сіць на пра гул ку ў парк 

на ру ках, вя лі кіх «абу ваць», 

як ся бе.

Не ка то рыя лю бяць пры-

га даць даў нія ча сы, ка лі абу-

так слу жыў не адзін се зон, 

а 5—10 га доў. І ў та кім вы-

пад ку за да юц ца пы тан нем: 

а мо жа, на да ро гі не толь кі 

соль сып люць, раз яна так 

раз' ядае на ват на ту раль ную 

ску ру? Хі мік гэ тыя су мнен ні 

раз вей вае:

— Па-пер шае, ста рэй шае 

па ка лен не са свай го абут ку 

пы лін кі зду ва ла і ні ко лі не 

грэ ба ва ла эле мен тар ны мі 

пра ві ла мі до гля ду. Лю дзі 

ра ней больш ца ні лі рэ чы. 

Па-дру гое, ус пом ні це, якой 

та ды бы ла ску ра. Жорст-

кая, цвёр дая. Сён ня ні ад на 

дзяў чы на на та кі абутак на-

ват не гля ну ла б — гэ та ж 

быў амаль ана лаг кер за вых 

бо таў. Су час ным мод ні цам 

па да вай вы тан ча ныя бо ці кі 

з мяк кіх ма тэ ры я лаў, а яны, 

на жаль, тры ва лас цю не вы-

лу ча юц ца.

Ган на КУ РАК.

Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

Ся рэ дзі на сту дзе ня, а но выя ску ра ныя бо ты 

вы гля да юць так, быц цам вы ў іх прай шлі ты ся чу 

кі ла мет раў па ўз бо чы не ша шы? Сі ту а цыя зна ё мая 

кож на му га ра джа ні ну ў наш час. Чым так шчод ра 

апра цоў ва юць да ро гі і як ад гэ та га аба ра ніць 

свой абу так, рас ка заў хі мік, стар шы вы клад чык 

ка фед ры ана лі тыч най хі міі хім фа ка БДУ 

Ві таль КОНД РАЎ.

На да ро гахНа да ро гах

СОЛЬ ЗІ МЫ
Які мі рэ аген та мі па сы па юць нашы ву лі цы і да ча го гэ та мо жа пры вес ці


