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Лі дар у вяд ры
Не да кур кі з'яў ля юц ца 

са мым рас паў сю джа ным 

ві дам смец ця на пла не це. 

Што год вы кід ва ец ца больш 

за 4,5 млрд штук цы га рэт ных

«быч коў». Дру гое мес ца ў 

смец це вым рэй тын гу за ар-

га ніч ны мі ад хо да мі, боль шую 

част ку якіх скла да юць рэшт кі 

ежы, трэ цяй у спі се ідзе па пя-

ро вая пра дук цыя. Гэ та чвэрць 

уся го смец ця, якое што дня 

вы кід вае ча ла вец тва. За тым 

ідуць шкло і плас тык, а такса-

ма ме та ліч ныя прад ме ты.

Брудны 
«кан ты нент»

На пла не це іс нуе цэ лы 

смец це вы «кан ты нент», і зна -

хо дзіц ца ён у Ці хім акі я не. 

Плас ты ка выя ад хо ды з Азіі і 

Аме ры кі, гна ныя ця чэн нем, 

збі ра юц ца ў ве лі зар ную 

смец це вую пля му ў паў ноч-

най част цы акі я на. Ад крыц-

цё гэ та га «кан ты нен та», як 

во дзіц ца, на ле жыць ма ра-

плаў цу — ім стаў ка пі тан 

Чарльз Мур з Ка лі фор ніі. 

Пры ма ю чы ўдзел у рэ га це, 

ма рак і акі я но лаг звяр нуў 

ува гу на вя лі кую коль касць 

смец ця ў акі я ніч ных во дах, 

пра што і па спя шаў ся па ве-

да міць гра мад скас ці. Па вод-

ле ацэн кі эко ла гаў, сён ня ў 

гэ тым мес цы за ся ро джа на 

звыш 100 млн тон плас ты ку. 

Бя да ў тым, што гэ ты ма тэ-

ры ял цал кам не рас кла да-

ец ца. На ват пад уз дзе ян нем 

агрэ сіў на га со неч на га свят-

ла плас тык толь кі рас па да-

ец ца на шмат кі, за ста ю чы ся 

на мес цы. Гэ тую за вісь ры-

 бы пры ма юць за планк тон,

таму ак тыў на яе ядуць, 

а пас ля гі нуць. Лёс па мен шай 

ме ры двух ка ша ло таў гэта му 

па цвяр джэн не. На мі ну лым 

тыд ні ка ля бе ра гоў Ін да не зіі 

вы яві лі мёрт ва га ка ша ло та, 

са страў ні ка яко га да ста лі 

115 куб каў з плас ты ку, бу-

тэль кі з яго ж, сум кі, сан да лі 

і ін шае плас ты ка вае смец-

це агуль най ва гой амаль у 

шэсць кі ла гра маў. А ў кра-

са ві ку ка ля ўзбя рэж жа Іс па ніі 

са страў ні ка і кі шэч ні ка мёрт-

ва га ка ша ло та да ста лі 29 кі-

ла гра маў смец ця. Ха рак тэр-

на, што боль шая част ка ад-

хо даў трап ляе на смец це вы 

«кан ты нент» з ма це ры ко вай 

част кі, і толь кі 20 % скла да-

юць плас ты ка выя бу тэль кі, 

вы кі ну тыя за борт.

І ў кос ма се ха пае
За час асва ен ня кос ма-

су на ар бі таль най стан цыі 

на за па сі ла ся шмат ад хо-

даў. Ме на ві та гэ та ў 2002 

го дзе на тхні ла кас ма на ўтаў

на вя лі кую прыбор ку, у вы ні ку 

ча го на МКС бы ло са бра на 

без ма ло га дзве то ны смец ця. 

Сёе-тое ад пра ві лі на зям лю. 

Але боль шую част ку ад хо-

даў па гру зі лі на спе цы яль ны 

кас міч ны смец ця воз. Гэ тая 

бес пі лот ная ра ке та, за поў не-

ная смец цем, бы ла спа ле на 

ў ат мас фе ры. Ад нак праб-

ле ма смец ця ў кос ма се не 

но вая. Яшчэ ў 1969 го дзе на 

сен са цый ных фо та здым ках 

з Ме ся ца вы раз на від не ец ца 

бе лы аб' ёміс ты па кет. Гэ та 

не што ін шае, як бы та выя 

ад хо ды, якія аст ра наў ты па-

прос ту вы кі ну лі з ка раб ля. 

Мя шок ві даць на не каль кіх 

кад рах, і ме на ві та ён доў гі 

час быў за гад кай для абы-

ва це ляў, якія ці ка вяц ца кос-

ма сам.

Дзе сме цяць 
з раз ма хам

Жы ха ры Злу ча ных Шта-

таў Аме ры кі скла да юць уся-

го 4 % ад агуль най коль кас-

ці лю дзей, якія на ся ля юць 

пла не ту, але, ня гле дзя чы на 

гэ та, ЗША з'яў ля юц ца су свет-

ным лі да рам па вы твор час ці 

ад хо даў. Па вод ле ста тыс ты-

кі, кож ны аме ры ка нец што-

год ад праў ляе на звал ку пяць 

тон смец ця. Не вы клю чэн не і 

са мыя юныя жы ха ры кра і ны. 

Так, за год у смец це вым ба ку 

аказ ва ец ца 18 млн пад гуз-

каў. Не ма лы смец це вы ўклад 

у агуль ную кар ці ну пры ўно-

 сяць і ама та ры га зі роў кі ды 

пі ва. Ка лі злу чыць алю мі ні е-

выя бля шан кі з-пад гэ тых на-

по яў, якія за год вы кі ну лі аме-

ры кан цы, мож на па бу да ваць 

10 ве жаў, кож ная вы шы нёй 

да Ме ся ца. На шчас це, па-

доб нае бу даў ніц тва жы ха роў 

ЗША не ці ка віць, увесь алю-

мі ній пад вяр га ец ца пе ра пра-

цоў цы. Зрэш ты, смец це вая 

ка та стро фа Аме ры цы не па-

гра жае. Як сцвяр джа юць са-

цы ё ла гі, ся рэд ні аме ры ка нец 

хут чэй ад ня се смец це на пе-

ра пра цоў ку, чым пой дзе на 

вы ба ры.

Прык лад 
для пе рай ман ня

Не ве ра год на, але Шве-

цыя — тая кра і на, якая дзя-

ку ю чы смец цю за бяс печ вае 

ста біль ны да ход у дзяр жаў-

ную каз ну. Прак тыч на ўсе 

ад хо ды ў кра і не пад ля га-

юць пе ра пра цоў цы. Іль ві ная 

до ля іх спаль ва ец ца з мэ тай

атры ман ня энер гіі. І толь кі 

4 % уся го смец ця не пры-

но сіць ка рыс ці, а прос та за-

коп ва ец ца ў зям лю. Акра мя 

ўты лі за цыі ўлас на га смец ця, 

шве ды да па ма га юць у гэ тым 

пы тан ні сва ім най блі жэй шым 

су се дзям, праў да, пры гэ тым 

не за бы ва юць пра ўлас ную 

вы га ду. У Шве цыю для пе-

ра пра цоў кі ўво зіц ца ка ля 

80 тысяч тон ад хо даў што-

год, іль ві ная до ля гэ та га 

смец ця пры яз джае з Нар ве-

гіі. Так січ ны по пел пас ля зга-

ран ня смец ця ад праў ля ец ца 

на зад у Нар ве гію, які тая ха-

вае на ўлас най тэ ры то рыі. 

Пры гэтым, усе вы дат кі па 

да стаў цы смец ця кла дуц ца 

на пле чы экс пар цё ра. За гэ-

та шве дам да ста ец ца энер-

гія, якая вы пра цоў ва ец ца ў 

пра цэ се ўты лі за цыі смец ця.

У вя лі кі біз нес — 
праз па мый ні цу

Мно гія лю дзі раз ва жа юць 

над ідэ я мі для ўлас на га біз-

не су, і толь кі адзін кі змаг лі 

па леп шыць сваё фі нан са-

вае ста но ві шча з да па мо гай 

смец ця. У све це ёсць не каль-

кі біз нес ме наў, якія на пры-

кла дзе сва іх квіт не ю чых кам-

па ній да ка за лі, што гро шы 

ўсё ж не пах нуць. Ад ным з іх 

з'яў ля ец ца аме ры кан скі прад-

пры маль нік Том За кі. У 2001 

го дзе сту дэнт прэ стыж на га 

Пры нстан ска га ўні вер сі тэ та 

ра зам з сяб ра мі ар га ні за ваў 

прад пры ем ства па вы твор-

час ці ар га ніч ных угна ен няў. 

Ка рыс ны пра дукт атрым лі-

ваў ся ў вы ні ку пе ра пра цоў кі 

хар чо вых ад хо даў з да па мо-

гай чыр во ных ка лі фар ній скіх 

чар вя коў. Для фа соў кі ўгна-

ен няў сту дэн ты вы ка рыс тоў-

ва лі звы чай ныя плас ты ка выя 

бу тэль кі і пра да ва лі пра дукт

па 14 долараў за тры адзін-

кі та ва ру. Так па чаў ся зор ны 

шлях кам па ніі TеrrаСусlе, 

якая праз не каль кі га доў пры-

нес ла свай му за сна валь ні ку 

пер шы міль ён до ла раў, і сён-

ня Том За кі з'яў ля ец ца ад ным 

з 30 са мых перс пек тыў ных і 

вя до мых прад пры маль ні каў 

у све це.

Абед са смет ні ка
Яны сцвяр джа юць, што 

смец це вы кан тэй нер ім цал-

кам за мя няе су пер мар кет. 

Га вор ка ідзе не пра су мнеў-

ных асоб, якія за раб ля юць 

ба дзяж ніц твам. Так лі чаць 

фры га ны — прад стаў ні кі ўжо 

не вель мі но ва га, але да во-

лі экс цэнт рыч на га ру ху. За-

 ра дзіў ся ён у 90-х га дах 

ХХ ста год дзя ў раз ві тых кра і нах 

з квіт не ю чай эка но мі кай. Ад э-

п ты гэ та га ру ху прын цы по ва 

не пла цяць за сваю ежу. Ад-

сюль і наз ва, бо ў пе ра кла дзе 

з анг лій скай frее ў кан тэкс це

ежы азна чае «бяс плат ны». 

А дру гая част ка наз вы «ве га»

ка жа пра сіс тэ му хар ча ван ня, 

якая вы клю чае спа жы ван не 

ежы жы вёль на га па хо джан-

ня. Ні я ка га мя са, яек і мё ду, 

толь кі га род ні на. Па жы так 

са бе фры га ны зна хо дзяць 

у смец це вых кан тэй не рах 

ка ля буй ных су пер мар ке таў 

і на звал ках. Там жа мож на 

знай сці воп рат ку і мі ні маль-

ны на бор рэ чаў, не аб ход ных 

у по бы це. Фры га ны на стой-

ва юць, што мно гія пра дук ты 

і рэ чы, якія су час ныя лю дзі 

ад праў ля юць у смец це вае 

вяд ро, яшчэ цал кам пры дат-

ныя для вы ка ры стан ня. Ак-

ты віс ты гэ та га ру ху не стам-

ля юц ца да каз ваць, што ў 

ЗША і Еў ро пе мно гія пра дук-

ты аказ ва юц ца на смет ні ку 

яшчэ да та го, як па спя ва юць 

са пса вац ца. Гэ та рэ чы з не-

вя лі кім вы твор чым бра кам, 

пра дук ты з тэр мі нам пры дат-

нас ці, які яшчэ не сы шоў да 

кан ца, ды і прос та пе ра спе-

лыя са да ві на і га род ні на. Для 

фры га наў та кое ста но ві шча 

рэ чаў ба чыц ца жах лі вым, і 

яны зма га юц ца з праб ле май 

да ступ ны мі ім спо са ба мі. Хай 

на ват гэ та ка пан не ў смец ці.

Ба раць ба 
па-сін га пур ску

Ка мусь ці смец це да па ма-

гае раз ба га цець, а ка гось ці 

пры му шае рас ка шэ ліц ца. 

Апы нуў шы ся ў Сін га пу ры, 

кож ны ту рыст да ве да ец ца 

важ ныя фак ты пра смец це, 

і грэ ба ваць гэ ты мі ве да мі 

мяс цо выя ўла ды не ра яць — 

вый дзе вель мі до ра га. Жа-

валь ная гум ка ў гэ тай кра і не 

зна хо дзіц ца пад най стра жэй-

шай за ба ро най. Та кая стро-

гасць да па ма гае збе раг чы 

тра ту а ры го ра да-дзяр жа вы 

ад вы род лі вых сля доў жуй-

кі на ас фаль це. А па пер ка, 

якую не да нес лі да урны, бу-

дзе каш та ваць не ахай ні ку ад 

500 да 1000 долараў. Тую ж 

ты ся чу ў вы гля дзе штра фу 

прый дзец ца ад даць за звы-

чай ны пля вок са бе пад но гі. 

Жорстка? Маг чы ма. Але та кі 

па ды ход да во лі хут ка пе ра-

тва рыў ме га по ліс у бес прэ-

цэ дэнт на чыс тае мес ца, якое 

за хап ляе пры ез джых.

ПА ГРО ЗА ЎСЯ МУ
ЖЫ ВО МУ

Анг лія ста ла пер шай кра і най, якая 

вы ра шы ла за няц ца пы тан нем ра зум-

най пе ра пра цоў кі ад хо даў. У кан цы 

ХІХ ста год дзя там быў па бу да ва ны 

за вод для спаль ван ня смец ця.

На са май жа спра ве смец це з'яў ля-

ец ца не ад' ем най част кай ча ла ве чай 

куль ту ры і на ват рэ лі гіі. Так, мяс цо васць 

пад ста ра жыт ным Іе ру са лі мам на зы ва-

ец ца Ге е на вог нен ная: там ад бы ва ла ся 

спаль ван не ўсіх на за па ша ных ад хо даў. 

Ся род ве ру ю чых лю дзей гэ та мес ца ста-

ла ад ным з сім ва лаў пек ла.

Гар ба ло гія — на ву ка, якая вы-

ву чае ме та ды ўты лі за цыі смец ця. 

Акра мя гэ та га, яна зай ма ец ца вы ву-

 чэн нем асаб лі вас цяў жыц ця со цы у му 

ме та дам да сле да ван ня бы та вых

ад хо даў.

Што се кунд на на ўсёй пла не це ўзні-

кае больш за тры кі ла гра мы "на ту раль-

на га" смец ця, якое не пры но сіць шко ды 

пры ро дзе. Да яго ад но сіц ца шкар лу пі-

на яек, лу пі на са да ві ны і ін шае. Аб' ед кі 

зай ма юць пры клад на 29 % смец це ва га 

ко шы ка ра да во га жы ха ра, 13 % за ня тыя 

шклом, 11 — пласт ма сай, 4 — ме та-

ліч ны мі ад хо да мі, а да 18 % ад но сяць 

смец це ін ша га ты пу.

Зні шчэн не не па трэб ных кам п'ю та-

раў з'яў ля ец ца ад ной з са мых сур' ёз-

ных праб лем гар ба ло гіі. Ста рая тэх ні-

ка ўтрым лі вае так січ ныя рэ чы вы, для 

іх утры ман ня пры мя ня юц ца звал кі за-

кры та га ты пу. Іх ста ран на ахоў ва юць, 

бо ван да лы мо гуць вы крас ці так січ-

ныя, але вель мі да ра гія зап част кі.

За 360 дзён пе ра пра цоў ка ме та-

лу да па ма гае за ха ваць рэ сур сы, якія 

здоль ныя за бяс пе чыць свят лом і цяп лом 

больш за 150 міль ё наў ква тэр.

Frеsh Kіlls — аме ры кан ская мяс-

цо васць, якая з'яў ля ец ца са мым буй-

ным па лі го нам для вы ва зу смец ця. 

Яго пло шча роў ная 1700 звы чай ных 

фут боль ных па лёў. Што дня на па лі-

гон за во зіц ца больш за 13 000 тон 

смец ця.

У Эд ман та не (Вя лі ка бры та нія) пад лі-

чы лі, што спаль ван не ад хо даў эка но міць 

ка ля 100 000 тон ву га лю што год.

Вы кі дан не по лі эты ле на вых па ке-

таў дзей ні чае гі бель на і на пту шак: 

што год гі не больш за сто ты сяч жы-

вёл. Яны ядуць по лі эты лен або за хра-

са юць у па ке це і за ды ха юц ца.

Кож ны год на звал кі па сту пае больш 

за сем міль ё наў тон адзен ня, з яко га 

толь кі 12 % пад вяр га ец ца да лей шай пе-

ра пра цоў цы.

Пе ры яд раз ла жэн ня шкла скла-

дае 1000 га доў. Жа лез ная кан сер ва-

вая бля шан ка цал кам зні шча ец ца ў 

на ту раль ных умо вах за 10 га доў, гу-

ме для знік нен ня спат рэ біц ца 80, але 

аў та ма біль ным шы нам — 120—140, 

плас ты ка выя бу тэль кі раз ла га юц ца 

180—200 га доў, а алю мі ні е выя бля-

шан кі мо гуць ля жаць да 500 га доў.

На пры кан цы пры вя дзём спіс прад ме таў, якія ка тэ-

га рыч на нель га вы кі даць у смет ні цу. Хоць мно гія пра 

гэ та ве да юць, але час та за бы ва юць тое ра біць (а то і 

іг на ру юць пра ві лы тэх ні кі бяс пе кі), та му на га даць ліш ні 

раз не за шко дзіць.

Ба та рэй кі. Утрым лі ва юць шчо лач і цяж кія ме та лы. Бяс-

печ ныя, па куль не за хоў ва юц ца на ад кры тай мяс цо вас ці, 

дзе пад вяр га юц ца ат мас фер ным 

уз дзе ян ням.

Ртуць. Ме тал пры сут ні чае ў тэр-

мо мет рах і лю мі нес цэнт ных лям пах 

(0,5—2 г), вы зва ле ныя ртут ныя па-

ры ства ра юць па гро зу сур' ёз на га 

атруч ван ня.

Так січ ныя ад хо ды. Усе рэшт кі пас ля ра мон ту — фар-

бы, ла кі, клеі, а так са ма хі міч ныя бы та выя срод кі з'яў ля-

юц ца атрут ны мі і па жа ра не бяс печ ны мі.

Ле кі. Усе вад ка сці не аб ход на зліць у ка на лі за цыю, 

цвёр дыя фор мы — рас тва рыць і ад пра віць ту ды ж. Прос та 

вы кі даць іх нель га — яны мо гуць пры цяг нуць ува гу дзі ця ці 

або пры вес ці да атруч ван ня пту шак, жы вёл, на ва кол ля.

Бія ла гіч ныя астан кі. Да гру пы ры зы кі ад но сяц ца тру-

пы хат ніх жы вёл, гры зу ноў. Та кія ад хо ды праз ней кі час 

ста но вяц ца кры ні ца мі за ра жэн ня.

Элект ра пры бо ры. Тэ ле фо ны, дрот, кам п'ю тар ныя 

дэ та лі ўтрым лі ва юць ме та лы і ін шыя не бяс печ ныя кам-

па не нты.

Ка жу чы пра яго, боль шасць лю дзей толь кі грэб лі ва па мор шчыц ца. Смец це су-

пра ва джае ча ла вец тва з мо ман ту ўзнік нен ня апош ня га. Не са мы пры ем ны спа-

да рож нік, і па зба віц ца ад яго ня прос та. Ад нак не ўсё так дра ма тыч на. Не ка то рыя 

ці ка выя фак ты пра смец це здоль ныя пе ра вяр нуць свя до масць ча ла ве ка і на рэш це

пры му сіць яго хоць бы пра ца ваць з ад хо да мі пра віль на. Гэ та зна чыць — звес ці 

шко ду для на ва коль на га ася род дзя і са мо га ча ла ве ка да мі ні му му, і па мак сі му ме 

мець ка рысць там, дзе гэ та маг чы ма.

Падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.


