
Ба ло та: клі ма тыч ны 
сяб ра ці во раг?

Ба ло ты не па срэд на ўплы-
ва юць на эмі сію пар ні ко вых 
га заў, бо торф на па ло ву скла-
да ец ца з вуг ля ро ду. На на ту-
раль ных ба ло тах пры вы со кім 
уз роў ні ва ды што год пры рас-
тае тар фя ны слой. Ка рыс ныя 
вы кап ні на за па шва юц ца ця-
гам мно гіх ста год дзяў, а са ма 
эка сіс тэ ма пе ра ўтва ра ец ца ў 
кла доў ку вуг ля ро ду. Ка лі ба-
ло та асу шыць, то ўвесь вуг ля-
род па чы нае мі не ра лі зоў вац-
ца: пры рас кла дан ні тор фу 
вы дзя ля ец ца СО
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, які сы хо-

дзіць у ат мас фе ру.
Па пад лі ках спе цы я ліс таў, 

у Бе ла ру сі рас ход тор фу пе-
ра вышае яго пры рост у 14 ра-
зоў: што га до вая стра та тор фу 
ў вы ні ку сель ска гас па дар ча-
га вы ка ры стан ня і зда бы чы 
ка рыс на га вы кап ня скла дае 
14,1 млн тон, а што га до-
вае на за па шван не — толь кі 
1,04 млн тон. У вы ні ку вы дзя-
лен не ў ат мас фе ру СО
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 з тар-

фя ні каў (без улі ку тар фя ных 
па жа раў) скла дае пры клад на 
16,7 млн тон што год, у той час 
як ба ло ты па глы на юць толь-
кі 0,9 млн тон СО

2
 у год. Па 

аб' ёмах вы кі даў на ша кра і на 
зна хо дзіц ца на дру гім мес цы 
ў све це, са сту па ю чы паль му 
пер шын ства Ін да не зіі.

Улік эмі сіі пар ні ко вых га-
заў з тар фя ні каў — да стат-
ко ва скла да нае пы тан не. 
Толь кі два га ды та му з'я віў-
ся да ку мент, у якім дак лад на 
пра пі са на, як пра віль на пра-

во дзіць гэ тую пра цэ ду ру. У 
Бе ла ру сі пра вод зяц ца да сле-
да ван ні па эмі сіі з асу ша ных 
тар фя ні каў, ад ноў ле ных і на-
ту раль ных ба лот.

Ад нак пры паў тор ным за-
ба лоч ван ні ў пер шыя га ды 
пас ля ад наў лен ня ў 34 ра зы 
па вя ліч ва юц ца вы кі ды ме та-
ну ў ат мас фе ру. Та му вель мі 
важ на раз лі чыць ап ты маль-
ны ба ланс пар ні ко вых га заў: 
ска ра ціць вы кі ды ды ак сі ду 
вуг ля ро ду і ме та ну. Вя до ма, 
што трыс нёг вы дзя ляе шмат 
ме та ну, ад нак па глы нае СО
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, 

та му гэ тая рас лі на лі чыц ца 
клі ма тыч на нейт раль най. А 
ра гоз і аса ка, на ад ва рот, да-
юць вя лі кія вы кі ды ме та ну, 
але не па глы на юць вуг ля род.

Тры га ды ву чо ныя пра во-
дзі лі ма ні то рынг на Бар тэ ні се. 
Ба ло та ста ла па ка заль ным 
пры кла дам уда ла га паў тор-
на га за ба лоч ван ня: ды ак сід 
вуг ля ро ду не вы дзя ля ец ца, а 

эмі сія ме та ну за ста ец ца ніз-
кай. У цэ лым паў тор нае за-
ба лоч ван не ў Бе ла ру сі моц на 
зні зі ла вы кі ды пар ні ко вых га-
заў з тар фя ні каў. Ка лі па руша-
ны тар фя нік вы дзя ляе 20 тон 
ды ак сі ду вуг ля ро ду з ад на го 
га тэ ры то рыі, то на паў тор на 
за ба ло ча ным тар фя ні ку гэ тая 
ліч ба па ні жа ец ца да 1-2 тон.

Ці бяс печ ны 
«за кон ны пал»?

У су пра цоў ні каў МНС тар-
фя ні кі аса цы ю юц ца ў пер шую 
чар гу з па жа ра мі. Ле тась 
упер шы ню на бе ла рус кім ба-
ло це бы ла апра ба ва на іна ва-
цый ная для на шай кра і ны тэх-
на ло гія — вы паль ван не, якім 
мож на кі ра ваць. Гэ та стро га 
кант ра лю е мае, на ву ко ва аба-
сна ва нае пры ро да ахоў нае ме-
ра пры ем ства.

— Та кіх ніз кіх уз роў няў 
грун та вых вод на ба ло це, якія 
мы на зі ра лі ле тась, даў но не 

бы ло, — рас каз вае на ву ко вы 
су пра цоў нік На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру-
сі па бія рэ сур сах Мі ха іл МАК-
СІ МЕН КАЎ. — Пра вя дзен не 
кант ра лю е мых вы паль ван няў 
узім ку, ка лі на ба ло це ля жаць 
снег і лёд, да зва ляе вы ра шыць 
праб ле му лет ніх па жа раў. Мы 
па зба ві лі ся трыс ня гу, які мог 
за га рэц ца ў маі-чэр ве ні. Аг нём 
бы ло прой дзе на 4700 га зям лі. 
Ву чо ныя су мес на з су пра цоў-
ні ка мі МНС пад ры ха ва лі но-
выя да ку мен ты аб ме то ды цы 
пра вя дзен ня кант ра лю е ма га 
вы паль ван ня.

Кант ра лю е мыя вы паль ван-
ні доб ра пры жы лі ся на ве ра-
со вых пуст ках Анг ліі. Без «на-
ву ко ва га па жа ру» доў гі час не 
мо гуць утрым лі вац ца прэ рыі, 
са ван ны і ба ло ты. Та кія вы-
паль ван ні не толь кі па пя рэдж-
ва юць па жа ры, але і вы ка-
рыс тоў ва юц ца для кі ра ван ня 
ба ло та мі. Ра ней пой мен ныя 
лу гі што год скош ва лі ся мяс-
цо вым на сель ніц твам, рас лін-
насць пры бі ра ла ся, та му асаб-
лі вай па трэ бы ў вы паль ван ні 
не бы ло. Сён ня се на ка шэн не 
больш не прак ты ку юць, ба ло-
ты за гу шча юц ца, змя ня ец ца 
фло ра, зні ка юць рэд кія ві ды 
жы вёл. Та му для вы ра та ван-
ня эка сіс тэ мы трэ ба знай сці 
да стой ную аль тэр на ты ву. І яе 
ба чаць ме на ві та ў кант ра лю е-
мым вы паль ван ні.

Ву чо ныя за пэў ні ва юць: 
тэх на ло гія не шко дзіць бія-
раз на стай нас ці. Ад зі мо ва га 
па жа ру эка сіс тэ ма атрым лі-
вае толь кі ка рысць. Па па пя-
рэд ніх ацэн ках пер шы во пыт 
быў уда лым.

Стра тэ гія 
для тар фя ні каў

Ле тась бы лі пры ня ты на-
цы я наль ны план і стра тэ гія 
дзе ян няў па пра ду хі лен ні дэ-
гра да цыі зем ляў (уклю ча ю чы 
гле бы) на 2016—2020 га ды. У 
рам ках рэа лі за цыі гэ тых да-
ку мен таў сё ле та бу дзе пра-
во дзіц ца рэ куль ты ва цыя 108 
вы пра ца ва ных кар' е раў на 
зем лях сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый агуль най пло-
шчай больш за 120 га. Акра мя 
та го, пла ну ец ца вы са дзіць лес 
на га рах і эра зій на не бяс печ-
ных зем лях. Вя дзец ца ра бо та 
над за ко на пра ек там па ар га-
ніч най сель скай гас па дар цы 
— гэ ты кі ру нак раз віц ця гас-
па дар кі атрым лі вае ўсё боль-
шае раз віц цё ў Бе ла ру сі.

Да рэ чы, на ша кра і на мо-
жа па хва ліц ца на пра ца ва ны мі 
прак ты ка мі па ад наў лен ні зя-
мель: бе ла рус кі во пыт пе рай-
ма юць і ў ін шых кра і нах. Ад на 
з іх — паў тор нае за ба лоч ван-
не тар фя ні каў, па ка заль ным 
пры кла дам з'яў ля ец ца тар фя-
нік Бар та ні ха ў Ва ло жын скім 
ра ё не. Ужо ад ноў ле на 10% 
усіх па ру ша ных тар фя ні каў 
Бе ла ру сі.

Па мер ка ван ні Аляк санд ра 
Ка зу лі на, не аб ход на за вяр-
шыць ін вен та ры за цыю тар-
фя ні каў, а так са ма пра вес ці 
комп лекс ную ін вен та ры за -
цыю гід ра ле са ме лі я рацый ных 
сіс тэм з вы зна чэн нем даль ней-
шых кі рун каў іх вы ка ры стан ня. 
Што да ты чыц ца на ту раль ных 
ба лот, экс перт пра па нуе па-
бу да ваць мі ні-за во ды па пе ра-
пра цоў цы жу ра він, ства рыць 
прад пры ем ствы па вы твор час-
ці пе лет з рас лін най бія ма сы, 
якая рас це на тар фя ні ках.

— Для бе ла ру саў га лоў-
нае — за ха ваць на ту раль ныя 
ба ло ты, — ад зна чае ма гістр 
ланд шафт най эка ло гіі, ба ло-
таз наў ца Анет ЦІ ЛЕ. — Та кіх 
ба лот, як у Бе ла ру сі, у Еў ро пе 
прак тыч на ня ма аль бо за ста-
ло ся вель мі ма ла (для па раў-
на ння: у Бе ла ру сі 30% ба лот 
зна хо дзяц ца ў на ту раль ным 
ста не, у Гер ма ніі — уся го 4%). 
На мой по гляд, трэ ба пра цяг-
ваць паў тор на за ба лоч ваць 
тар фя ні кі, бо гэ тая пра цэ ду ра 
да зва ляе па збег нуць па жа раў 
на іх. Так са ма важ на пра во-
дзіць ма ні то рынг: ён да зва ляе 
ўба чыць зме ны, якія ад бы лі ся 
на ба ло це.

Ган на ХО ДАР.
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Дзе шу каць пры чы ны 
ава рый?

Геа ак тыў ныя зо ны, звя за ныя з раз рыў ны мі 
па ру шэн ня мі, па вы ша най трэ шчы на ва тас цю, 
пра ні каль нас цю і на пру жан ня мі ў зям ной ка ры, 
аказ ва юць уплыў на ін жы нер на-геа ла гіч ную 
аб ста ноў ку. Яны са дзей ні ча юць ін тэн сіў на му 
раз віц цю вод най эро зіі, карс та вых і су фа зій-
ных з'яў, утва рэн ню апоў зняў і ін шых эк за-
ген ных геа ла гіч ных пра цэ саў. У геа ак тыў ных 
зо нах ак ты ві зу юц ца тэх на ген ныя пра цэ сы, 
вы клі ка ныя зру шэн нем ма сі ваў гор ных па род 
пры асва ен ні ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў, 
па ру шэн нем на ту раль на га рэ жы му гід ра сфе-
ры ў вы ні ку ад бо ру пад зем ных вод гру па вы мі 
во да за бо ра мі і пра вя дзен ня асу шаль най ме лі-
я ра цыі зем ляў і да т.п.

Су час ныя вер ты каль ныя ру хі зям ной ка ры 
да ся га юць у геа ак тыў ных зо нах, на прык лад на 
тэ ры то рыі Пры пяц ка га Па лес ся, 25-35 мм/год 
пры ся рэд ніх зна чэн нях для Бе ла ру сі 1-2 мм/год. 
У та кіх зо нах па лі ні ях па дзе лу гра ві та цый ных 
ана ма лій па ні жа ец ца ўзро вен ны рэ жым грун-
та вых вод, пры кмет на ак ты ві зу юц ца пра цэ сы 
вет ра вой эро зіі, што аказ вае ўплыў на стан 
па род на га ма сі ву.

Пры ін жы нер на-геа ла гіч ных здым ках тэ ры-
то рыі Пры пяц ка га Па лес ся ў су вя зі з шы ро ка-
маш таб най асу шаль най ме лі я ра цы яй зем ляў у 
60-70 га дах XX ста год дзя не ўдзя ля ла ся на леж-
най ува гі геа ак тыў ным зо нам. Ві да воч на, гэ та 
ста ла ад ной з пры чын пе ра асу шэн ня асоб ных 
пло шчаў і знач най вет ра вой эро зіі ма ла ма гут-
ных тар фя ні каў, што ў сваю чар гу пры вя ло да 
не га тыў ных змен ме лі я ра ва ных глеб і зні жэн ня 
па тэн цы яль най урад лі вас ці зем ляў.

Вар та ад зна чыць, што ў геа ак тыў ных зо нах, 
асаб лі ва ў мес цах іх пе ра ся чэн ня, уз ні ка юць 
дэ фар ма цыі ін жы нер ных збу да ван няў, ас фаль-
та ва га па лат на аў та ма біль ных да рог, па ча шча-
юц ца ава рый ныя вы пад кі на ма гіст раль ных 
тру ба пра во дах, ад бы ва юц ца ін шыя не га тыў-
ныя з'я вы. Та му пры пра ек та ван ні, бу даў ніц-
тве і экс плу а та цыі роз ных ін жы нер ных збу да-
ван няў вар та звяр таць ува гу на пра сто ра вае 
раз мер ка ван не геа ак тыў ных зон, іх уплыў на 
раз віц цё эк за ген ных геа ла гіч ных пра цэ саў і 
ўстой лі васць па род ных ма сі ваў. У ме жах та кіх 
участ каў трэ ба ана лі за ваць звест кі дыс тан-
цый на га зан дзі ра ван ня з кос ма су, пра во дзіць 
геа фі зіч ныя да сле да ван ні з най боль шай сту-
пен ню дэ та лё вас ці, бу рыць свід ра ві ны і ад бі-
раць про бы гор ных па род для вы зна чэн ня іх 
фі зі ка-ме ха ніч ных улас ці вас цяў.

Асця рож на,
геа па та ген ная зо на!

Геа ак тыў ныя зо ны з'яў ля юц ца вя ду чым геа-
ла гіч ным фак та рам фар мі ра ван ня зон бія ла-
гіч на га дыс кам фор ту, або геа па та ген ных зон 
(ад грэч. ge — зям ля, pathos — па ку та, genesіs 
— па хо джан не), якія час та раз мя шча юц ца над 
раз рыў ны мі па ру шэн ня мі зям ной ка ры. Та кія 
ана маль ныя ўчаст кі на па верх ні Зям лі ва ло-
да юць не звы чай ны мі эка ла гіч ны мі ўлас ці вас-
ця мі. У гэ тых зо нах ад зна ча ец ца не га тыў нае 

ўздзе ян не геа фі зіч ных па лёў і геа хі міч ных 
ана ма лій на жыц ця дзей насць ча ла ве ка, жы-
вёл і рас лін.

У на ро дзе та кія мес цы на зы ва юц ца «гіб-
лы мі», лю дзі імк нуц ца абы хо дзіць іх бо кам. 
Пра цяг лае зна хо джан не ў та кіх мес цах ад-
моў на ад бі ва ец ца на ста не ўся го жы во га, у 
тым лі ку на зда роўі ча ла ве ка. У пры ро дзе 
вы зна чыць іх не так скла да на: дрэ вы, якія 
рас туць у геа па та ген най зо не, ма юць скрыў-
ле ны ствол. Яны дуп ліс тыя, ча сам вы сы ха-
юць або гні юць.

На шы прод кі ста ран на вы бі ра лі мес ца 
для жыт ла, уліч ва лі мност ва фак та раў, бо 
ад гэ та га за ле жа лі зда роўе і даб ра быт сям'і, 
ро ду і цэ ла га па се лі шча. На прык лад, асаб лі-
вая ўва га звяр та ла ся на па во дзі ны свой скіх 
жы вёл — «там, дзе ляг лі авеч кі, бу дуй дом». 
Та му боль шасць ста ра даў ніх га ра доў і вё-
сак, а асаб лі ва хра маў і ма нас ты роў, раз ме-
шча на ўда ла. Ста ра жыт ныя лю дзі так са ма 
ве да лі «чор та вы мес цы», у якіх нель га бы ло 
ся ліц ца.

Іс ну юць роз ныя пры бо ры, якія вы мя ра юць 
па ра мет ры фі зіч ных па лёў і вы пра мень ван няў 
на зям ной па верх ні. Да гэ та га ча су шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца ме тад бія ла ка цыі, які пры-

мя няў ся яшчэ ў ста ра жыт на сці ла за ход ца мі 
(людзь мі, якія вы зна ча юць геа па та ген ныя зо-
ны з да па мо гай га лін кі ла зы). У асно ве ме то-
ды кі ля жыць уні каль ная здоль насць ча ла ве ка: 
ус пры ман не да фі зіч ных па лёў пла не ты. Пад-
час вы ву чэн ня зям ной па верх ні ла за ход цы 
зна хо дзі лі ва ду і ка рыс ныя вы кап ні.

Пры ро да геа па та ген ных зон да кан ца не 
вы ву ча на, і пэў най дум кі на ву коў цаў аб па-
хо джан ні гэ тай з'я вы ня ма. Але ў тым, што 
та кія мес цы іс ну юць і аказ ва юць не га тыў нае 
ўздзе ян не на ар га нізм ча ла ве ка і пры род ную 
аб ста ноў ку ў цэ лым, ні хто не су мня ва ец ца. 
Вы дат ны ву чо ны ў га лі не геа хі міі і за сна валь-
нік ву чэн ня аб на ас фе ры Ула дзі мір Вяр над скі 
сцвяр джаў: «...Раз гад ка жыц ця не мо жа быць 
атры ма на толь кі шля хам вы ву чэн ня жы во га 
ар га ніз ма. Для ра шэн ня трэ ба звяр нуц ца да 
яго пер ша кры ні цы — да зям ной ка ры». Гэ та 
яск ра вае вы каз ван не яшчэ раз пад крэс лі вае 
ак ту аль насць вы ву чэн ня геа ак тыў ных зон.

Раз гле джа ныя ас пек ты вы ву чэн ня геа ак-
тыў ных зон за кра на юць роз ныя на ву ко выя 
на прам кі ў га лі не геа ло гіі, геа фі зі кі, геа хі міі і 
ме ды цы ны. Пры гэ тым асаб лі ва важ на раз ві-
ваць су час ныя ве ды ў гэ тай сфе ры ў рам ках 
на ву кі аб Зям лі, па коль кі та кія ана ма ліі звя за-
ныя, перш за ўсё, з раз ло ма мі і не ад на род нас-
ця мі фі зіч ных па лёў зям ной ка ры і грун ту юц ца 
на ге о ла га-геа фі зіч ных ме та дах і пры мя нен ні 
іна ва цый ных тэх на ло гій дыс тан цый на га зан-
дзі ра ван ня Зям лі з кос ма су.

Ва ле рый ГУ БІН, 
док тар геа гра фіч ных на вук, 

пра фе сар.

АК ТЫЎ НЫЯ ЗО НЫ: ПО ГЛЯД З КОС МА СУ

У на ро дзе геа па та ген ныя зо ны 
на зы ва юц ца «гіб лы мі», лю дзі 
імк нуц ца абы хо дзіць іх бо кам, 
жы лыя да мы там бу да ваць нель га. 
Дрэ вы, якія рас туць у геа па та ген най 
зо не, ма юць скрыў ле ны ствол. 
Яны дуп ліс тыя, ча сам вы сы ха юць 
або гні юць.

На ба ло це Бар тэ ні ха пра вод зяц ца за ме ры га за аб ме ну па між 
гле бай і рас лі на мі, з ад на го бо ку, і ат мас фе рай — з дру го га.

Асу ша ны тар фя нік — як боч ка з по ра хам. 

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Ся рэд не вя ко вы ла за хо дзец 
у по шу ках ва ды.

Скрыў лен не ства ла і га лін дрэ ва 
ў геа па та ген най зо не.

КАС МІЧ НЫ ЗДЫ МАК ГЕА АК ТЫЎ НАЙ ЗО НЫ, 
ВЫ ЯЎ ЛЕ НАЙ ПРА МА ЛІ НЕЙ НЫМ ФРАГ МЕН ТАМ РЭ ЧЫ ШЧА 

РА КІ НЁ МАН.

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ...ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ...

(Заканчэнне. Пачатак на 
7-й стар.)


