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Як зра біць бе ла рус кія тэ ры то рыі 

больш чыс ты мі і эка ла гіч на бяс печ-

ны мі, аб мер ка ва лі ўдзель ні кі ка ле гіі 

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

НА ВЯ ДЗЁМ ПА РА ДАК РА ЗАМ
— У пла не на вя дзен ня па рад ку на зям-

лі мы на рэш це ада рва лі ся ад су хіх ліч баў, 

гэ та пра ца ста ла жы вой, на бы ла ха рак тар 

рэ аль на га ўза е ма дзе ян ня з суб' ек та мі гас-

па да ран ня, — ад зна чыў мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Анд рэй ХУ ДЫК. — Але па куль ска заць, 

што паў сюль на ве дзе ны ідэа льны па ра дак, 

нель га.

Мі ністр упэў не ны: сё ле та не аб ход на пра-

цяг ваць кам па нію «Доб ра ўпа рад ку ем ма лую 

ра дзі му», за дзей ні чаць яшчэ больш лю дзей 

і рэ сур саў. А сты му лам для ак тыў ных дзе ян-

няў па він на стаць увя дзен не рэй тын га эка ла-

гіч на га раз віц ця рэ гі ё наў, які бу дзе ад люст-

роў ваць на ма ган ні мяс цо вых ор га наў ула ды 

па за бес пя чэн ні спры яль на га на ва кол ля і 

вы со кай якас ці жыц ця на сель ніц тва.

СТРА ТЭ ГІЧ НЫЯ РЭ СУР СЫ
У мі ну лым го дзе за па сы наф ты пры рас лі 

на 638 тыс. тон, ці 106,3% ад уста ноў ле на га 

па каз чы ка. Акра мя та го, быў за бяс пе ча ны 

пры рост пра мыс ло вых за па саў не ка то рых 

ві даў пяс ку, пяс ча на-гра вій най су ме сі, тор-

фу, трэ пе лу, глін.

Праб лем ны мі, па вод ле слоў на мес ні ка 

мі ніст ра Анд рэя ХМЕ ЛЯ, за ста юц ца пы-

тан ні ўцяг ван ня ў эка но мі ку та кіх ка рыс ных 

вы кап няў, як пад зем ныя во ды і сы ра ві на 

для бу даў ні чай га лі ны. Не аб ход на па вы-

сіць экс парт бе ла рус кіх пад зем ных вод — 

як прэс ных, так і мі не раль ных — і ак тыў на 

ўцяг ваць у аба рот мяс цо вую сы ра ві ну для 

бу даў ні чай га лі ны, каб ска ра ціць яе ўвоз з 

ін шых кра ін.

ЯКІ ПРА ГНОЗ?
2018 год пра хо дзіў пад зна кам ма дэр ні за-

цыі дзей нас ці гід ра ме тэа ра ла гіч най служ бы 

кра і ны. Пры ня тыя ме ры па спры я лі па вы шэн-

ню апраўд валь нас ці пра гно заў на двор'я. Сён-

ня на на ступ ныя су ткі яна скла дае 97,1 % 

(у 2017 г. — 96,3 %), на трое су так — 97 % 

(у 2017 г. — 96,2 %). З 36 да 59 га дзін уз-

рас ла і свое ча со васць па пя рэ джан няў аб не-

спры яль ных і не бяс печ ных ме тэа ра ла гіч ных 

з'я вах.

ВІ ДЫ: КАШ ТОЎ НЫЯ І ШКОД НЫЯ
Для за ха ван ня па пу ля цыі еў ра пей ска-

га вуг ра адоб ра ны пра ект «Рас пра ца ваць 

комп лекс ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на 

пад тры ман не ўстой лі ва га ста ну еў ра пей ска-

га вуг ра на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 

Па сло вах Анд рэя Ху ды ка, сён ня не аб ход на 

пра цяг нуць ра бо ту для зняц ця за ба ро ны на 

про даж лі чы нак гэ тай ры бы, якая ўве дзе на 

ў кра і нах Еў ра пей ска га са ю за.

Адзін з асноў ных во ра гаў ся род ін ва зій-

ных рас лін — бар шчэў нік Са сноў ска га — 

хоць і здае свае па зі цыі, але не паў сюль. 

Па куль што зні зіць коль касць мес цаў яго 

рос ту не атрым лі ва ец ца ў Ві цеб скай і Мін-

скай аб лас цях. Акра мя Ма гі лёў скай воб лас ці 

і Мін ска, у дру гіх рэ гі ё нах кра і ны вы рас ла 

пло шча, якую зай мае су мнік ка над скі, а ў 

Гро дзен скай — эхі на цыс ціс шы па ва ты.

— Пра вя дзен не ме ра пры ем стваў па рэ гу-

ля ван ні коль кас ці ін ва зій ных ві даў па він на іс-

ці больш ак тыў на, — пад крэс ліў мі ністр. Гэ та 

маг чы ма пры вы ка ры стан ні най больш эфек-

тыў нага хі міч на га ці кам бі на ва на га спо са ба 

зні шчэн ня рас лін, уцяг ван ні ў гас па дар чы 

аба рот зем ляў, якія не вы ка рыс тоў ва юц ца.

ЯК АЧЫС ЦІЦЬ ВА ДУ І ПА ВЕТ РА
У 2018 го дзе аб' ём вы кі даў за брудж валь-

ных рэ чы ваў у ат мас фер нае па вет ра ад ста-

цы я нар ных і ма біль ных кры ніц зні зіў ся на 

5,5 тыс. тон і склаў 1238 тыс. тон. Па сло вах 

пер ша га на мес ні ка мі ніст ра Іі МАЛ КІ НАЙ, 

гэ та му па спры я ла пра вя дзен не 177 пры ро-

да ахоў ных ме ра пры ем стваў, у тым лі ку ма-

дэр ні за цыя ачы шчаль на га аб ста ля ван ня на 

не ка то рых прад пры ем ствах кра і ны. У най-

блі жэй шыя два га ды не аб ход на так са ма 

ўка ра ніць аў та ма ты за ва ныя сіс тэ мы кант-

ро лю вы кі даў і рас пра ца ваць сіс тэ му збо ру 

і апра цоў кі та кой ін фар ма цыі.

Зні жэн не скі ду не да стат ко ва ачы шча-

ных сцё ка вых вод у па верх не выя вод ныя 

аб' ек ты — яшчэ ад на за да ча, на ра шэн не 

якой трэ ба на кі ра ваць знач ныя рэ сур сы, лі-

чыць Анд рэй Хмель. У мі ну лым го дзе аб' ём 

та кіх вод ска ра ціў ся на 28,6 % да ўзроў ню 

2015 го да і склаў 4,069 млн м3. Ня гле дзя чы 

на пэў ныя пос пе хі, у кра і не за ста юц ца і праб-

лем ныя ра ё ны — Дзяр жын скі, Ва ло жын скі, 

Са лі гор скі (68,1 % скі даў за фік са ва на ў Мін-

скай воб лас ці).

— На чаль ні кам ад па вед ных ін спек цый 

не аб ход на звяр нуць ува гу на гэ ту праб ле му 

і ва ўза е ма дзе ян ні з ка му наль ны мі прад пры-

ем ства мі пры няць не аб ход ныя ме ры, — пад-

крэс ліў Анд рэй Хмель.

СМЕЦ ЦЕ ВАЯ ПРАБ ЛЕ МА
У 2018 го дзе ўзро вень вы ман ня дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў са скла ду ка-

му наль ных ад хо даў склаў 19 % (у 2017 г. — 

17 %). Але гэ та га, на дум ку Анд рэя Ху ды ка, 

не да стат ко ва. Тым больш што ў кра і не ёсць 

ра ё ны, на прык лад Сма ля віц кі і Са лі гор скі, 

дзе гэ ты па каз чык мен шы за 10 %.

Мі ністр рас ка заў пра вы пад кі, ка лі ў схе-

мах абы хо джан ня з ад хо да мі не бы ла пра ду-

гле джа на пе ра да ча на да сар та ван не смец ця 

з кан тэй не раў для ДМР і яно вы во зі ла ся не-

па срэд на на па лі гон. Для па ляп шэн ня вы-

ман ня ДМР у Мінп ры ро ды лі чаць па трэб ным 

ства раць ма гут нас ці па сар та ван ні ад хо даў у 

тых ра ё нах, дзе яны ад сут ні ча юць; па вя ліч-

ваць за груз ку стан цый сар та ван ня; уста на-

віць за ба ро ну ў схе мах абы хо джан ня з ЦКА 

вы ва зу змя ша ных ад хо даў без па пя рэд ня га 

сар та ван ня.

Акра мя гэ тых пы тан няў, па сло вах мі ніст-

ра, не аб ход на вы пра ца ваць па ды хо ды па па-

этап ным за мя шчэн ні по лі эты ле на вай та ры, 

у тым лі ку ва ды і на по яў, шкля ной.

* * *
Асаб лі вае зна чэн не мае пра ца па да вя-

дзен ні да гра мад скас ці свое ча со вай, аб' ек-

тыў най і пра фе сій най ін фар ма цыі аб сі ту а цыі 

ў га лі не эка ла гіч най бяс пе кі, пад крэс ліў мі-

ністр. І гэ та ра бо та на апя рэ джан не, у якую 

па він ны ўклю чац ца ўсе — ад кі раў ні коў у 

цэнт раль ным апа ра це Мінп ры ро ды да кож-

на га ін спек та ра ў ра ё не.

Пад час ка ле гіі на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Бе ла ру сі Мі ха іл РУ СЫ аба зна чыў 

клю ча выя за да чы для Мінп ры ро ды на 2019 

год. Ся род іх — рас пра цоў ка пра па ноў па 

вы ва дзе з аба ро ту плас ты ка вай та ры; азе ля-

нен не і на вя дзен не па рад ку на зям лі; вы ра-

шэн не праб лем, звя за ных з абы хо джан нем 

з ад хо да мі, асаб лі ва не бяс печ ны мі; больш 

якас ная пра пра цоў ка пра ек таў да ку мен таў 

нар ма тыў на-пра ва вой ба зы; ак ты ві за цыя 

экс пар ту па слуг, а так са ма пра ца па за ха-

ван ні бія раз на стай нас ці.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

АГУЛЬ НАЯ СПРА ВА Зя лё ны — 
ко лер даб ра бы ту

Ідэя і тэ ма
Да па доб най вы сно вы пры хо-

дзяць мно гія ў све це. Пры хо дзяць 

роз ны мі шля ха мі. «Па ра ту нак» 

ад вы год цы ві лі за цыі, да якіх імк-

нуў ся вя ка мі, ча ла век зна хо дзіць 

толь кі на ўлон ні пры ро ды, там, 

дзе ста год дзя мі амаль ні чо га не 

мя ня ла ся. Але як сам ча ла век па-

во дзіць ся бе з на ва коль ным ася-

род дзем і што яму за гэ та ў рэш-

це рэшт бу дзе? Та кі мі ды ін шы мі 

пы тан ня мі кі ра ва лі ся ар га ні за та-

ры вы ста ўкі пад наз вай «Ча ла-

век і пры ро да — са юз ні кі аль бо 

во ра гі?».

Наз ва экс па зі цыі хоць і но сіць 

кры ху агуль ны ха рак тар, але мае 

пэную тэ му — ба раць ба з бра кань-

ер ствам.

За гад чы ца сек та ра «Пры ро да 

і эка ло гія» Брэсц ка га аб лас но-

га края знаў ча га му зея На тал ля 

МУ РЫ ГІ НА, аў тар экс па зі цыі, вы-

сту пі ла ў ро лі гі да для ка рэс пан дэн-

та. На тал ля Ана то леў на рас ка за ла, 

што боль шая част ка экс па на таў 

вер ні са жу скла да ец ца з бра кань-

ер скіх пры лад, якія кан фіс ка ва лі 

су пра цоў ні кі Дзярж ін спек цыі ахо-

вы жы вёль на га і рас лін на га све-

ту. Рэд кі вы па дак, ка лі пас ля за-

вяр шэн ня вы стаў кі яе экс па на ты 

бу дуць зні шча ныя. Ну, хі ба толь кі 

кі раў ніц тва му зея да мо віц ца з кі-

раў ніц твам ін спек цыі, каб неш та 

з пры кла даў не за кон ных снас цей 

па кі ну лі ў фон дах для бу ду чых экс-

па зі цый.

Дык вось, свое-

асаб лі вым фо нам 

для гэ тай сё лет няй 

вы стаў кі ста ла двух-

сот мет ро вая сет-

ка руч ной ра бо ты, 

якую кан фіс ка ва лі 

на Пры пя ці. Фо нам, 

та му што сет ку раз ве сі лі ўздоўж 

сця ны, да вя ло ся на ват за гар нуць 

яе кан цы. Гэ та кла січ ная бра кань-

ер ская снасць па тра буе ўмен ня і 

май стэр ства ў вы ра бе. Па плаў-

кі, зроб ле ныя з бя ро за вай ка ры, 

не чым на гад ва юць ста ра жыт ную 

гра ма ту — бя рос ту. У та кой сет цы 

мо гуць за блы тац ца не каль кі ча ла-

век, не ка жу чы ўжо пра коль касць 

ры бы. І гэ ты экс па нат, вар та ска-

заць, уяў ляе са бой са мае гу ман-

нае пры ста са ван не для не за кон-

на га про мыс лу. Тут ёсць за то ча ныя 

вос ці і са чкі, да якіх пад ве дзе ны 

са ма роб ныя элект ра пры бо ры. 

Апош ні — вель мі не бяс печ ны ін-

стру мент, які гу біць усё жы вое на 

сва ім шля ху. І за яго вы ка ры стан-

не пра ду гле джа на кры мі наль ная 

ад каз насць. Ёсць яшчэ кап ка ны, 

якія не чым на гад ва юць ся рэд ня-

веч ныя пры ла ды для ка та ван няў. 

Ад ным сло вам, прад стаў ле ны цэ-

лы ар се нал срод каў, які мі ча ла век 

ХХІ ста год дзя гу біць пры ро ду.

Фор мы і пра явы 
бра кань ер ства

Ус па мі наю рэйд пры клад на га-

да вой даў ні ны з су пра цоў ні ка мі 

Брэсц кай аб лас ной ін спек цыі на 

азё рах Ма ла рыч чы ны. Дык вось, 

на Лу каў скім ва да схо ві шчы ся-

род бе ла га дня трое злос ных 

бра кань е раў з лод кі цяг ну лі ад-

ну за ад ной сет кі з ва ды. По тым 

пад лі чы лі: се так бы ло 14 штук 

агуль най даў жы нёй больш за 

800 мет раў. За кры мі наль ны мі 

ры ба ка мі з за са ды на зі ра лі ін-

спек та ры і ўба ча нае фік са ва лі на 

ві дэа. По тым бы лі за тры ма ныя 

двое гра ма дзян, жы ха ры су сед-

ніх вё сак, ра ней су дзі мыя, за іх 

не за кон ным за ня ткам. У мяш ках 

у іх зна хо дзі ла ся больш за два 

дзя сят кі ры бін і 561 рак. Па коль кі 

шко да, на не се ная пры ро дзе, ме-

ла асаб лі ва буй ны па мер, спра ва 

скон чы ла ся су дом.

Кі раў нік ра ён най ар га ні за цый-

най струк ту ры Ма ла рыц ка га та-

ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 

рас каз ваў пра яшчэ адзін кі ру нак 

у бра кань ер стве, які мож на на-

зваць хі ба толь кі да дат ко вым по-

шу кам ад рэ на лі ну. Ну, ска жам 

так, ба га ты ча ла век бя рэ стрэль-

бу, ідзе ў лес на па ля ван не без 

пу цёў кі. Яму тыя 30 руб лёў ні чо га 

не зна чаць, але зна рок не бя рэ 

да ку мент, ідзе на пэў ную ры зы-

ку, маў ляў, вось я та кі, воль ны ад 

за ко наў. Ад ным сло вам, бра кань-

ер ства мае са мыя роз ныя фор мы 

і пра явы. Пра гэ та і рас каз ва лі 

су пра цоў ні кі брэсц кай ін спек цыі, 

ка лі пра во дзі лі су стрэ чу з на вед-

валь ні ка мі вы стаў кі. На прык лад, 

пры во дзі лі ся та кія ліч бы: толь кі 

ле тась у рэ гі ё не бы ло вы яў ле на 

і спы не на 127 па ру шэн няў пра ві-

лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па-

дар кі і па ля ван ня, 342 па ру шэн ні 

пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най 

гас па дар кі і ры ба лоў ства, кан-

фіс ка ва на 78 адзі нак па ляў ні чай 

зброі і 40 кі ла мет раў се так.

Ад ным з ці ка вых раз дзе лаў 

гэ та га вер ні са жу мож на на зваць 

і вы стаў ку пла ка таў, ін шай агі та-

цый най пра дук цыі роз ных га доў. 

На прык лад, пла кат 60-х га доў мі ну-

ла га ста год дзя зроб ле ны ў «во жы-

каў скай» сты ліс ты цы: «Ка лі лю біш 

ты пры ро ду, бра кань е рам не дай 

хо ду!», ін шыя агіт кі, вар та ска заць, 

не менш ці ка выя. Ёсць і су час ная 

пра дук цыя, а так са ма школь ныя 

га зе ты. На прык лад, брэсц кая СШ 

№ 10 вы пус кае га зе ту «Ле са ві чок». 

Дзе ці за клі ка юць не пад да вац ца 

спа ку се збі раць пер ша цве ты, не 

зні шчаць іх.

Пра па ган да і агі та цыя
Ча ла век што год не толь кі зні-

шчае кво лыя пер ша цве ты, ён сся-

кае дрэ вы ў га рад скім ася род дзі, 

тым са мым ро бя чы го рад больш 

без аба рон ным. І не ад ны ста рыя 

ды ава рый ныя дрэ вы цер пяць. 

У па тэн цый ных за бу доў шчы каў 

на ўсё заў сё ды зна хо дзяц ца да-

зво лы, аб грун та ван ні. У му зеі 

ра ней пра ца ва ла да зор цам жан-

чы на, якая жы ла ў Паў днё вым 

мік ра ра ё не. Га доў двац цаць та-

му на зва ны бы лы ва ен ны га ра-

док на гад ваў парк па коль кас ці 

зя лё ных на са джэн няў. Яна рас-

каз ва ла, што ста рэй шыя жы ха-

ры ра ё на, гра мад скія ак ты віс ты 

на ват ноч чу дзя жу ры лі, каб не 

даць ссек чы асоб ныя дрэ вы. Але 

дзе там! Сён ня гэ ты ра ён аб рос 

но ва бу доў ля мі, роз ны мі аб' ек та мі 

і пе ра стаў быць зя лё най пля май 

на це ле го ра да. І ад бы ва ец ца так 

кру гом, з кож ным ла пі кам зям лі ў 

ме жах го ра да. Ча ла век на сту пае 

на пры ро ду, не за гляд ва ю чы ў бу-

ду чы ню. Та му па вет ра атруч ва ец-

ца вы хлап ны мі га за мі, вы кі да мі 

ад хо даў прад пры ем стваў, зям ля 

сіл ку ец ца гер бі цы да мі. Гэ та га 

нель га зу сім па збег нуць у су час-

ных умо вах, але мож на мі ні мі за-

ваць, ха ця б ра біць ней кія кро кі 

на па ка за ным шля ху.

Ня даў на да вя ло ся чы таць, што ў 

све це атрым лі вае рас паў сю джан не 

ан ты на та лізм — сіс тэ ма фі ла соф-

скіх по гля даў, нось бі ты якіх не га-

тыў на ста вяц ца да раз мна жэн ня 

ча ла ве ка і лі чаць яго не этыч ным. 

Згод на з ідэ я мі гэ тай сіс тэ мы, ча-

ла вец тва па він на вы мер ці, та ды 

Зям лі і жы вё лам бу дзе ле пей... 

Сум ная тэ о рыя, але не ска жаш, 

што поў нас цю па збаў ле ная ўся ля-

ка га сэн су.

Дык вось, ле пей усё ж за ста вац-

ца ча ла ве ку ў пры ро дзе. Та му трэ-

ба га ва рыць з ця пе раш нім юным 

па ка лен нем аб ад каз нас ці ча ла ве-

ка за пры ро ду. Пры лю бой на го дзе 

вар та спра ба ваць да сту кац ца да іх 

ду шы, за клас ці ў свя до масць ха-

ця б не аб ход насць роз ду му аб зна-

чэн ні ўся го жы во га на во кал. «Ка лі 

ба чу спі ла ва нае зда ро вае дрэ ва, 

для мя не гэ та як... ча ла век за бі-

ты», — эма цы я наль на да во дзіць 

На тал ля Му ры гі на. Яе эк скур сію 

хо чац ца слу хаць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ча ла век у на ва коль ным ася род дзіЧа ла век у на ва коль ным ася род дзі

ЧА МУ СА ЮЗ НІК СТА НО ВІЦ ЦА ВО РА ГАМ
Раз ва жан ні пас ля на вед ван ня вы стаў кі ў Брэсц кім края знаў чым му зеі

Пач ну, ма быць, з не ча ка на га і не зу сім па 

тэ ме. Ха ця як па гля дзець. Нядаўна ў размове 

са стар шы нёй Ружанскага па сял ко ва га Са ве та між 

ін шым прагучала такая думка: маўляў, што жыць 

бяс печ на мож на ця пер толь кі ў ад да ле най вёс цы 

ў гар мо ніі з пры ро дай. І хацелася б паспрачацца, 

але, калі задумацца, гэта меркаванне ў наш час 

мае пад сабой усе падставы.

На тал ля МУ РЫ ГІ НА.


