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дзе з выш кі мо гуць уба-
чыць чац вёр ты энер га блок, 
а за вяр ша ец ца эк скур сія ў 
вы се ле ных Ара ві чах.

Дру гі марш рут ідзе праз 
вёс кі Вы граб ная Сла ба да, 
Пу чын і за кра нае па сё лак 
Со неч ны, дзе на ват за ха ва-
лі ся шмат па вяр хо ві кі.

По пыт — 
ся род па ля каў

Эк скур са вод і знаў ца 
за кі ну тых мяс цін Пётр Фі-
лон ра іць так са ма на ве-
даць вёс ку Жэрд нае, бо 
там доб ра за ха ва лі ся ха ты 
са спрад веч на па лес кім по-
бы там. Але ж по тым да дае: 
«Там вель мі шмат ра ды я-
цыі, гэ та ўжо для ама та-
раў!» Да рэ чы, Фі лон ар га-
ні зуе эк скур сіі для ту рыс таў 
са снеж ня. Га во рыць, бе ла-
ру саў яшчэ не ва зіў.

— Най боль шы по пыт — 
ся род за меж ні каў, асаб лі ва 
ці ка вяц ца па ля кі, — па цвяр-
джае сло вы эк скур са во да 
Пётр Ні ка ла ен ка — За раз 
пла ну ец ца ві зіт ва сям нац-
ца ці ча ла век з Ні дэр лан-
даў, адзін ка ва ці ка вяц-
ца аме ры кан цы, ра сі я не і 
нем цы.

Пад час пра хо джан ня 
марш ру ту мы і на пат ка-
лі гру пу поль скіх ту рыс-
таў. Сту дэнт-элект ра тэх нік 
Адам га во рыць, што ў бе-
ла рус кай зо не ад чу жэн ня 
яго пры ваб лі вае не кра-
ну тая пры ро да і са ма быт-
насць.

— Я не ба ю ся ра ды я цыі, 
бо яна ёсць паў сюль, але 
тут яе трош кі больш, — па-
дзя ліў ся па ляк, які ад даў 
за двух дзён ную экскур-
сію (ві за ўклю ча на ў кошт) 
1700 зло тых — ка ля 9300 бе-
ла рус кіх руб лёў.

Бе ла ру сы мо гуць на ве-
даць «зо ну» знач на тан ней: 
ад на эк скур сія на гру пу ад 
пя ці ча ла век каш туе ка ля 
340—350 руб лёў. Мож на 
пры ехаць і ад на му, але ж 
су ма та кая, як і на гру пу.

«Ад на эк скур сія 
не бяс печ ная, 
як і авія пе ра лёт»

Спе цы я ліс ты за па вед ні ка 
рас каз ва юць, што на са мыя 
за бру джа ныя ўчаст кі ту рыс-
ты не да пус ка юц ца. Па вод-
ле слоў су пра цоў ні каў, до за 
ра ды я цыі за дзень эк скур сіі 
(7-8 га дзін) су па стаў ля ец ца 
з ад ным авія пе ра лё там. Але 
ра бот ні кі на гад ва юць, што 
са ма стой на на вед ваць зо ну 
ад чу жэн ня ўсё ж не вар та.

— Ня гле дзя чы на тое, што 
прай шоў пе ры яд паў рас па ду 
ра дые нук лі даў, на сён ня ра-
ды я цый ная аб ста ноў ка ў за па-
вед ні ку за ста ец ца скла да най. 
Зо на ад чу жэн ня мае вы со кую 
ма за іч насць, тут ня ма ся рэд-
ніх па каз чы каў. То-бок у ад-
ным мес цы мо жа быць па вы-
ша ны фон, у дру гім — амаль 
«чыс ты», — рас ка заў Мак сім 
КУ ДЗІН, на мес нік ды рэк та-
ра Па лес ка га дзяр жаў на га 
ра ды я цый на-эка ла гіч на га 
за па вед ні ка па на ву ко вай 
част цы.

Ён ад зна чае, што пры 
пад'ёме пы лу ра ды я цы яй 
мож на на ды хац ца больш, 
чым у спа кой нае на двор'е. 
Але ў ар га нізм ін га ля цый ным 
спо са бам яны па сту па юць «у 
ты ся чу ра зоў мен шы мі до за мі, 
чым пры ўжы ван ні за бру джа-
ных пра дук таў хар ча ван ня».

— Са мая за бру джа ная 
част ка за па вед ні ка — на ву-
ко вая стан цыя «Ма са ны» 
за 12 кі ла мет раў ад энер га-
бло ка. Па коль кас ці цэ зію 
за бру джа насць у 1 кю ры ўжо 
ўліч ва ец ца як ра ды я цый ная 

не бяс пе ка, а там пры мак сі-
маль най шчыль нас ці — да 
470 кю ры на кі ла метр квад-
рат ны. Там лю дзі пра цу юць 
у асноў ным вах та вым ме-
та дам. Але ёсць аб са лют на 
чыс тыя па вод ле га ма па то ку 
ўчаст кі. Усё ма за іч на, — рас-
ка заў спе цы я ліст.

На пра ця гу эк скур сіі су-
пра цоў ні кі за па вед ні ка кла-
по цяц ца пра тое, каб ар га ні-
за ваць мак сі маль ную бяс пе-
ку для кож на га ту рыс та. Тут 
вы да юц ца срод кі за сця ро гі, 
да зі мет ры, спец адзен не (для 

тых, хто са браў ся пад няц ца 
на ра ней зга да ную выш ку). 
Пас ля на вед ван ня зо ны ад-
чу жэн ня кож на га ту рыс та 
пра вя ра юць на па верх не-
вае за брудж ван не (абу так, 
адзен не, ру кі).

Тым не менш кож ны сам 
па ві нен кла па ціц ца пра ся бе 
і вы кон ваць у ра ды я цый най 
зо не эле мен тар ныя пра вілы.

ПА РА ДЫ:
на дзя вай це за кры тыя 
воп рат ку і абу так;
ні чо га не бя ры це з за ра-
жа ных тэ ры то рый;
не рас паль вай це агню і не 
ку ры це;
пры трым лі вай це ся гру пы 
(на ват у ха тах мож на на пат-
каць дзі кіх жы вёл);
па вяр тан ні ад ра зу па-
мый це воп рат ку і абу так, 
пры мі це душ.

Да р'я СПЕ ВАК.
Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

КАМ ПЕ ТЭНТ НЫ КА МЕН ТА РЫЙ

Лік ві да цыя на ступ стваў Лік ві да цыя на ступ стваў 
Чар но бы ля — Чар но бы ля — 

у дзяр жаў ным у дзяр жаў ным 
пры яры тэ цепры яры тэ це

Член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці, 
член Са ве та Рэс пуб лі кі ад Го мель скай воб лас ці 
Ак са на КА ВАЛЬ КО ВА:

— Ра дые ак тыў нае 
за брудж ван не рас-
паў сю дзі ла ся амаль 
на чвэрць тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі. Най больш 
па цяр пе ла Го мель ская 
воб ласць: 20 з 21 ра ё-
на. За пас ля ава рый ны 
пе ры яд спы ні лі іс на-
ван не не каль кі со-
цень вё сак і дзя сят кі 
гас па да рак, вы ве дзе-
на з аба ро ту больш за 
дзвес це ты сяч гек та раў сель гас угод дзяў.

На ступ ствы Чар но быль скай ка та стро фы для на-
шай кра і ны ака за лі ся на столь кі маш таб ны мі, што 
іх па спя хо вае пе ра адо лен не бы ло маг чы ма толь кі 
пры ўмо ве сіс тэм на га па ды хо ду. Асноў ны ад мі-
ніст ра цый на-фі нан са вы ін стру мент для рэа лі за цыі 
дзяр жаў най па лі ты кі ў да чы нен ні да па цяр пе ла га 
на сель ніц тва і тэ ры то рый — дзяр жаў ныя пра гра-
мы па пе ра адо лен ні на ступ стваў чар но быль скай 
ка та стро фы.

За 1991—2015 га ды па спя хо ва вы ка на ныя пяць 
пра грам, у 2016-м па ча ла ся рэа лі за цыя ме ра пры-
ем стваў у рам ках шос тай пя ці год кі. Адзін з са мых 
важ ных кі рун каў дзярж пра гра мы — па-ра ней ша-
му пра вя дзен не ахоў ных ме ра пры ем стваў у аг-
ра пра мыс ло вым комп лек се, якія са дзей ні ча юць 
атры ман ню нар ма тыў на «чыс тай» сель гас пра дук-
цыі. Каб у ма ла ку не пе ра вы ша лі ся да пу шчаль ныя 
ўзроў ні коль кас ці цэ зію-137 і строн цыю-90, у пры-
ват ным сек та ры ства ра юц ца кар ма выя ўгод дзі для 
жы вё лы, на па шы вы кон ва юц ца ахоў ныя ра бо ты.

Для па ляп шэн ня са ні тар на га ста ну на се ле ных 
пунк таў, на вя дзен ня па рад ку на зем лях, з якіх ад-
се ле на на сель ніц тва, і зні жэн ня ра ды я цый най на-
груз кі на гра ма дзян лік ві да ва на ка ля трох ты сяч 
аб' ек таў. Ад нак праб ле ма за ста ец ца: трэ ба знес ці 
яшчэ больш за ча ты ры ты ся чы аб' ек таў.

Цал кам вы ра ша нае пы тан не бу даў ніц тва жыл ля 
для пры ёму лю дзей з Чар но быль скай зо ны. У бя гу-
чай пя ці год цы бу дуць пра цяг ну ты ахоў ныя ме ра-
пры ем ствы ў аг ра пра мыс ло вым комп лек се, га зі-
фі ка ва ны на се ле ныя пунк ты, на сель ніц тва па він на 
быць за бяс пе ча на якас най піт ной ва дой.

Бе ла русь пра цяг не на між на род ным уз роў ні 
па зі цы я на ваць ся бе як кра і ну — экс пер та ў га лі не 
пе ра адо лен ня на ступ стваў ка та стро фы на Чар но-
быль скай АЭС. Пас ля ка та стро фы да вя ло ся апе-
ра тыў на ства раць спе цы я лі за ва ныя на ву ко выя і 
на ву чаль ныя ўста но вы, улас ную на ву ко ва-прак-
тыч ную шко лу. Яна ўклю чае не толь кі Ін сты тут ра-
ды я ло гіі, але і Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак тыч ны 
цэнтр ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча ла ве ка 
ў Го ме лі.

На ву ко выя рэ ка мен да цыі і ме то ды кі ак тыў на 
ўка ра ня юц ца ў прак ты ку асоб ных гас па да рак і цэ-
лых ра ё наў, рэа лі зу юц ца ад рас ныя ахоў ныя ме ра-
пры ем ствы ў сфе ры зем ля роб ства, жы вё ла га доў лі, 
ага род ніц тва і са доў ніц тва. Дзя ку ю чы су час ным 
рас пра цоў кам за бяс пе ча на вы твор часць сель гас-
пра дук цыі, якая ад па вя дае нар ма тыў ным па тра-
ба ван ням.

Што да бу даў ніц тва Бе ла рус кай атам най элект-
ра стан цыі, упэў не на, ні чо га страш на га ў гэ тым ня-
ма: на ву ка, тэх на ло гіі кро чы лі да лё ка на пе рад. Тое, 
што ра ней зда ва ла ся не маг чы мым, сён ня ста ла 
рэ аль нас цю. Кам п'ю тар вы зва ліў ча ла ве ка ад вы-
ка нан ня мно гіх скла да ных і не бяс печ ных за дач. На 
но вай АЭС ча ла ве чы фак тар зні жа ны да мі ні му му, 
пра ца ваць там бу дзе ўжо не та кая коль касць лю-
дзей, як на чар но быль скай стан цыі.

А вы ра шэн не чар но быль скіх праб лем, ства рэн-
не нар ма тыў най і пра ва вой ба зы па ўсіх на прам ках 
пе ра адо лен ня на ступ стваў катастрофы бу дзе і на-
да лей за ста вац ца на агуль на дзяр жаў ным уз роў ні. 
На ша су поль ная за да ча — збе раг чы гіс та рыч ную, 
куль тур ную і пры род ную спад чы ну краіны, сфар мі-
ра ваць эка ла гіч ную куль ту ру і ак тыў ную жыц цё вую 
па зі цыю ў да чы нен ні да гла баль ных праб лем, якія 
ста яць пе рад ча ла вец твам, пе ра даць па мяць пра 
чар но быль скую тра ге дыю ма ла до му па ка лен ню.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Не бяс пе ка ўзрас тае?
Ад нос на чар но быль скай тра ге дыі 

сён ня час та га во раць пра не бяс печ нае 
ўзра стан не кан цэнт ра цыі на за бру джа-
ных тэ ры то ры ях транс ура на вых эле-
мен таў, на прык лад плу то нію.

— У ат мас фе ры пла не ты плу то ній 
утрым лі ва ец ца да во лі даў но, з па чат ку 
пер шых вы пра ба ван няў ядзер ных бом-
баў, — рас ка заў за гад чык ла ба ра то-
рыі ра дые эка ло гіі ДНУ «Ін сты тут 
ра дые бія ло гіі НАН Бе ла ру сі» Аляк-
сандр НІ КІ ЦІН. — Сён ня ка ля 40 % 
за брудж ван ня тэ ры то рыі кра і ны плу-
то ні ем — вы нік тых вы пра ба ван няў. Ас-
тат няя ж част ка тра пі ла ў на ва коль нае 
ася род дзе ў вы ні ку вы бу ху на ЧА ЭС, 
пры гэ тым 97 % плу то нію зна хо дзіц ца 
ў зо не ад чу жэн ня, дзе не вя дзец ца гас-
па дар чая дзей насць. За брудж ван не ім 
гле бы хут ка змян ша ец ца па ме ры па ве-
лі чэн ня ад да ле нас ці ад рэ ак та ра.

Аль фа-вы пра мень валь ныя іза то пы 
плу то нію ма юць штуч нае па хо джан не, 
та му іх па ступ лен не ў рас лі ны і жы вё лы 
вель мі скла да нае, яны амаль не пе ра-
хо дзяць па хар чо вых лан цу гах. Але ж з 
уды ха е мым па вет рам яны мо гуць лёг-
ка тра піць у лёг кія, дзе ўсмокт ва юц ца ў 
кроў, рас паў сюдж ва юц ца па ар га ніз ме, 
на за па шва юц ца ў кас ця вой ткан цы, пе-
ча ні, ін шых ор га нах. Акра мя та го, пе ры яд 
вы вя дзен ня плу то нію з ар га ніз ма вель мі 
вя лі кі: па не ка то рых ацэн ках ён — боль-
шы за пра цяг ласць ча ла ве ча га жыц ця.

— У асноў ным плу то ній зна хо дзіц-
ца ў верх нім слоі гле бы і тэ а рэ тыч на 
пад час па жа ру мо жа вы кі двац ца ў ат-
мас фе ру, — ад зна чыў на ву ко вец. — Як 
па каз ва юць вы ні кі ма дэ ля ван няў і на-
тур ных да сле да ван няў, не бяс печ ныя 
яго кан цэнт ра цыі мо гуць утрым лі вац-
ца не па срэд на ў фрон це па жа ру, але 
з ад да лен нем яны змян ша юц ца, та му 
для на сель ніц тва ры зы ка ад сут ні чае, 

уліч ва ю чы што блі жэй шыя на се ле-
ныя пунк ты раз ме шча ны за 50—60 км 
ад рэак та ра.

Ся род іза то паў плу то нію най боль-
шую ак тыў насць у чар но быль скім вы-
кі дзе меў плу то ній-241 (241Pu) з пе ры я-
дам паў рас па ду ка ля 14 га доў. Пры яго 
рас пад зе ўтва ра ец ца аме ры цый-241 
(241Am) — вель мі не бяс печ ны аль фа-
вы пра мень валь нік з пе ры я дам паў рас-
па ду больш за 430 га доў. З рас па дам 
241Pu кан цэнт ра цыя 241Am па вя ліч ва-
ец ца, але гэ та ад бы ва ец ца пе ра важ на 
на ла ка лі за ва най і не да ступ най для лю-
дзей тэ ры то рыі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Сён ня гра ма дзя не мо гуць атры маць 
апе ра тыў ную ін фар ма цыю пра ра ды я-
цый нае ста но ві шча ў кра і не на сай це 
rad.org.by, вы ні кі ра ды я цый на га ма-
ні то рын гу — на сай це НСМНА www.
nsmos.by, а так са ма ў ма біль най пра-
гра ме «На двор'е ў кі шэ ні».

НА ЗІ РАН НЯ
і якія змя нен ні ад бы ва юц ца на за бру джа най тэ ры то рыіі якія змя нен ні ад бы ва юц ца на за бру джа най тэ ры то рыі

АД ЧУ ЖЭН НЯ
ў ра ды я цый най зо не?ў ра ды я цый най зо не?

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

ЯК ЗА КА ЗАЦЬ ЭКСКУР СІЮ? Спа чат ку трэ ба па тэ ле фа на ваць 
у за па вед нік і да ве дац ца пра воль ныя да ты. Ар га ні за ваць 
эк скур сію мож на за тры-чатыры дні, ка лі дзень не за ня ты. 
Трэ ба па зна чыць паш парт ныя да ныя, по тым пры ехаць і 
пад пі саць да га вор, узяць про пуск і за пла ціць. Су му мож на 
ўнес ці з ад тэр мі ноў кай на тры дні. За меж ні кі па він ны атры-
маць яшчэ і про пуск у па меж ным ка мі тэ це. Ён вы да ец ца 
ця гам пя ці дзён — трэ ба звяр тац ца за га дзя. Та му лю дзі з 
ін шых кра ін у асноў ным звяр та юц ца да ту ра пе ра та раў.


