
Дру гас ныя 
рэ сур сы — 
не для па лі го на

Сён ня ў кра і не дзей ні чае 

ка ля 160 па лі го наў і 840 мі-

ні-па лі го наў. Мно гія з гэ тых 

аб' ек таў не ад па вя да юць 

су час ным па тра ба ван ням 

эка ла гіч най бяс пе кі, та му 

па він ны быць за кры тыя. 

— Та кія аб' ек ты з ця гам 

ча су пе ра тва ра юц ца ў моц-

ную кры ні цу за брудж ван ня 

ат мас фер на га па вет ра, глеб 

і пад зем ных вод, — ад зна-

чы ла Воль га Са зо на ва. — 

Па вод ле да ных Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра ана лі тыч на га 

кант ро лю ў воб лас ці ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, 

у 2018 го дзе пе ра вы шэн-

ні фо на вых кан цэнт ра цый 

за брудж валь ных рэ чы ваў 

пад зем ных вод у 10 ра зоў і 

больш за фік са ва ны на 25 % 

па лі го наў кра і ны. 

Акра мя та го, у пра цэ се 

за ха ван ня ад хо даў на па лі-

го нах утва ра ец ца так зва ны 

зва лач ны газ — су месь ме-

та ну і вуг ля кіс ла га га зу (пар-

ні ко вых га заў). Вы ра шыць 

гэ ту праб ле му да па ма га юць 

бія га за выя ўста ноў кі, якія 

вы ка рыс тоў ва юць «зва лач-

ны газ» для вы твор час ці 

цеп ла вой і элект ра энер гіі. 

Але па куль у на шай кра і не 

та кая прак ты ка не вель мі 

рас паў сю джа на — па доб-

ныя ўста ноў кі дзей ні ча юць 

толь кі на ста ліч ных па лі го-

нах «Трас ця нец» і «Трас ця-

нец кі», «Паў ноч ны», а так-

са ма ў Ма гі лёў скім, Ар шан-

скім, Ві цеб скім, Го мель скім, 

По лац кім ра ё нах.

— За мест мі ні-па лі го наў і 

ад пра ца ва ных па лі го наў не-

аб ход на ства раць рэ гі я наль-

ныя комп лек сы, якія бу дуць 

ад па вя даць су час ным пры ро-

да ахоў ным па тра ба ван ням і 

да па мо гуць ра шыць ла каль-

на вя лі кую коль касць праб-

лем, — упэў не на экс перт.

Ад дзя ліць па пе ру 
ад... бар шчу

Яшчэ ад на важ ная праб-

ле ма, якая ўплы вае на рост 

па лі го наў, — не да стат ко вы 

ўзро вень вы ка ры стан ня дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў (ДМР). На жаль, сён ня 

мно гія гра ма дзя не лі чаць не-

па трэб ным сар та ваць свае 

ад хо ды. Так у кан тэй не ры 

для змя ша ных ад хо даў трап-

ля юць плас тык, шкло, па пе-

ра, якія по тым з-за без ад-

каз нас ці спе цы я ліс таў за хоў-

вац ца на па лі го нах. Толь кі за 

пер шае паў год дзе 2019 го да 

пад час пра ве рак Мінпры ро-

ды бы ло вы яў ле на 1252 фак-

ты за ха ван ня ДМР.

— Уз мац нен не кант ро лю 

Мінп ры ро ды ў ад но сі нах да 

за ба ро ны за ха ван ня ДМР, 

вы ка нан не схем абы хо-

джан ня з ЦКА і ме ры з бо-

ку мяс цо вых ула д да зво лі лі 

да сяг нуць пэў ных вы ні каў у 

сфе ры абы хо джан ня з ад хо-

да мі, — ад зна чы ла Воль га 

Са зо на ва. — За пер шае паў-

год дзе 2019 го да ўзро вень 

вы ка ры стан ня ЦКА склаў 

25,4 % (за ана ла гіч ны пе ры-

яд 2018-га — ка ля 17,6 %).

Але каб да сяг нуць уз роў-

ню дру гіх еў ра пей скіх кра ін 

(у Шве цыі і Швей ца рыі збі-

ра ец ца па асоб на 33 % ад-

хо даў, у Гер ма ніі — 48 %), 

трэ ба змя няць па ды хо ды да 

гэ тай дзей нас ці яшчэ на пер-

шым эта пе — ка ля кры ні цы 

ўтва рэн ня. І га лоў нае, што 

стрым лі вае рост сар та ван-

ня ад хо даў, — ня ство ра ныя 

для гэ та га ўмо вы ар га ні за-

цы я мі, што аб слу гоў ва юць 

жыл фонд.

Вы пра віць сі ту а цыю 

пры зва ны тэх ніч ны ко дэкс 

уста ноў ле най прак ты кі 

абы хо джан ня з ка му наль-

ны мі ад хо да мі, які ця пер 

рас пра цоў ва ец ца. У вы ні ку 

для та кой дзей нас ці бу дуць 

іс на ваць адзі ныя па тра ба-

ван ні — адзі ныя па ды хо ды 

да асна шчэн ня кан тэй нер-

на га пар ку, ства рэн ня да-

дат ко вай коль кас ці пля цо-

вак і г. д.

Але, па сло вах Воль гі Са-

зо на вай, да ку мент не вы ра-

шыць усе праб ле мы. Не аб-

ход на яшчэ на ста дыі пра-

ек та ван ня пра ду гледж ваць 

роз ныя тэх ніч ныя ра шэн ні 

для збо ру ад хо даў — па чы на-

ю чы ад вы дзя лен ня асоб ных 

па мяш кан няў да вы ка ры стан-

ня пнеў мат ранс пар ту.

Хва люе спе цы я ліс таў 

пры ро да ахоў на га ве дам ства 

і тэн дэн цыя, ка лі роз ныя ві ды 

ДМР збі ра юц ца ў адзін кан-

тэй нер, а по тым ідуць на сар-

та ван не ці да сар та ван не.

— З пунк ту по гля ду 

Мінпры ро ды та кая сіс тэ ма не 

ад па вя дае мэ там па асоб на-

га збо ру і па вы шае вы дат кі 

на сар та ван не, — ад зна-

чы ла Воль га Са зо на ва. — 

Прыяры тэт ным па ві нен быць 

збор шкла, плас ты ку і па пе-

ры ў роз ныя кан тэй не ры.

У Бе ла ру сі ёсць пэў ныя 

зру хі ад нос на збо ру рас лін ных 

ас тат каў (ліс ця, тра вы, га лін), 

але хар чо вай ар га ні цы амаль 

не ўдзя ля ец ца ўва гі. Пры гэ-

тым ме на ві та яна — га лоў ны 

за брудж валь нік дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў.

Па сло вах экс пер та, сён-

ня так са ма важ на пра ца ваць 

над ука ра нен нем тэх на ло гій 

для ма тэ ры я лаў, якія па куль 

у на шай кра і не не пе ра пра-

цоў ва юц ца, і тэх на ло гій кам-

па ста ван ня ад хо даў. Акра мя 

та го, пла ну ец ца рас пра ца-

ваць нар ма тыў ны пра ва вы 

акт аб па этап ным зні жэн ні 

вы ка ры стан ня по лі эты ле на-

вай упа коў кі з яе за мя шчэн-

нем эка ла гіч на бяс печ най.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА

Фо та аў та ра.
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ДЛЯ ЛЮ БО ГА 
ЎЗРОС ТУ 
І ФІ ЗІЧ НАЙ 
ПАД РЫХ ТОЎ КІ

Сён ня пло гінг — гэ та па-

пу ляр ны эка ла гіч ны рух, але 

яшчэ тры га ды та му пра яго 

ні хто не ве даў. Усё па ча ло ся 

ў Шве цыі з не абы яка вых лю-

дзей, якія на пра беж цы збі ра лі 

смец це і за тым вы клад ва лі яго 

фа та гра фіі ў са цы яль ныя сет кі, 

каб пры цяг нуць ува гу да праб-

ле мы. Эка ак ты віст Эрык Аль-

стром вы ра шыў зра біць гэ тыя 

за бе гі ар га ні за ва ны мі і за пус-

ціў пра ект Рlоggа. Пас ля ча го 

да ру ху да лу чы ла ся больш за 

40 кра ін.

У Бе ла русь жа пло гінг прый-

шоў дзя ку ю чы Аляк санд ру 

Беў зу. Ён ужо даў но ха цеў ар-

га ні за ваць у нас эка ла гіч ныя 

за бе гі, але ўсё ні як «ру кі не 

да хо дзі лі».

— Зра зу меў, што па ра 

дзей ні чаць, ка лі ўба чыў у ін-

тэр нэ це пост зна ё май з па-

доб най пра беж кі. Звя заў ся з 

Цэнт рам эка ла гіч ных ра шэн-

няў, каб атры маць не аб ход-

ную кан суль та цыю па мес цах 

пры бор кі і сар та ван ня смец ця. 

На прось бу ад гук ну ла ся яго 

су пра цоў ні ца На тал ля Блы-

шчык. Я хоць і ста ра юся вес ці 

эка ла гіч на дру жа люб ны лад 

жыц ця, але ўсё ж у не ка то рых 

пы тан нях, лі чу, лепш да ве рыц-

ца пра фе сі я на лам, — рас ка-

заў Аляк сандр.

Пер шы за бег прай шоў 1 мая 

ў Ло шыц кім яры. З та го ча су 

бы ло яшчэ два за бе гі. Вы зна-

чыц ца з мес цам да па ма гае 

спе цы яль ная кар та за бру джа-

ных тэ ры то рый на сай це пра ек-

та «Зро бім!». Па сло вах Аляк-

санд ра, пе рад тым, як «за пус-

каць» на ла ка цыю пло ге раў, ён 

сам уваж лі ва яе вы ву чае. Там 

не па він на быць за рас ні каў і 

не бяс печ ных участ каў, але па-

він на быць смец це, каб эфек-

тыў на вы ка рыс тоў ваць пра цу 

ўдзель ні каў.

Тым не менш пло гінг — гэ та 

сім бі ёз бе гу і пры бор кі, та му 

за цык лі вац ца толь кі на смец ці 

нель га. Ме на ві та та му за бе гі 

пра хо дзяць на час, каб ні хто 

не ад ста ваў. Дыс тан цыі мо-

гуць ад роз ні вац ца. На прык-

лад, пер шы раз трэ ба бы ло 

пе ра адо лець 3,5 км, а ў най-

блі жэй шы ўжо пла ну ец ца ка-

ля 6 км. На ўсіх ла ка цы ях ёсць 

не каль кі кант роль ных пунк таў, 

дзе ўдзель ні кі мо гуць вы кі нуць 

смец це, якое по тым ад сар ту-

юць ва лан цё ры.

— Не ка то рыя ду ма юць, што 

мы за пра ша ем толь кі спарт сме-

наў, але гэ та зу сім не так. Лю дзі 

пры хо дзяць аб са лют на роз на-

га ўзрос ту і з роз най фі зіч най 

пад рых тоў кай — гэ та не мае 

зна чэн ня, пло гінг па ды хо дзіць 

усім! Праб ле ма ўзні кае толь кі з 

тым, што час та ў нас удзель ні кі 

дзе ляц ца на два ла ге ры: ад ны 

хо чуць усё пры браць да апош-

няй па пер кі, а гэ та фі зіч на не-

маг чы ма пад час за бе гу, дру гія, 

на ад ва рот, — больш пра бег чы. 

Ад нак гэ та на ват да леп ша га. 

Пер шым мы пры ві ва ем лю боў 

да спор ту, дру гім рас каз ва ем 

пра эка ла гіч ныя праб ле мы, — 

ад зна чыў Аляк сандр.

«ТЫ ЎЖО 
НЕ МО ЖАШ 
ПРА БЕГ ЧЫ МІ МА 
СМЕЦ ЦЯ»

На за бег пло ге раў про сяць 

пры но сіць свае ста рыя паль-

чат кі, па ке ты, шмат ра зо выя 

бу тэ леч кі і тэр ма куб кі (ка лі ча-

гось ці ня ма, то ар га ні за та ры 

па дзе ляц ца). Гэ та прын цы по-

вая част ка пра ек та — не прос-

та пры браць смец це, а і ўво гу-

ле яго не ства раць і тлу ма чыць 

ін шым, ча му звы чай най пры-

бор кай і сар та ван нем праб ле-

му не вы ра шыць.

— Я доў га ду маў, як мож на 

пе ра ка наць лю дзей, якія сме-

цяць, гэ та га не ра біць. І прый-

шоў да вы сно вы, што ка лі ча-

ла век свя до ма па кі дае го ры 

бу тэ лек у ле се ці пар ку, то тут 

ужо скла да на неш та змя ніць. 

У той жа час мно гія не ве да-

юць ці не за дум ва юц ца, што 

той жа не да ку рак — гэ та не 

прос та па пе ра, у яго філь тры 

ёсць мік ра плас тык, які не рас-

кла дзец ца яшчэ сот ні га доў і 

лёг ка мо жа тра піць у ва ду, 

гле бу і да нас у ежу, — пад-

крэс ліў Аляк сандр.

У пла нах ка ман ды пра ек та 

ў кан цы се зо на на кі ра ваць ліст 

у Мін гар вы кан кам, каб за явіць 

пра ся бе, а так са ма іні цыя-

ваць уста ноў ку смет ніц у тых 

мес цах, дзе яны пры бі ра юць: 

па куль іх там не да стат ко ва 

ці зу сім ня ма. Акра мя гэ та га, 

пры цяг нуць да за бе гу буй ныя 

кам па ніі, чыю ўпа коў ку час цей 

за ўсё зна хо дзяць удзель ні кі.

Аляк сандр не мае ілю зій, 

што пло гінг у ад но ім гнен не 

да па мо жа вы ра шыць праб-

ле му са смец цем і з ты мі, хто 

яго ства рае. Але лі чыць, што 

аса біс ты прык лад аба вяз ко ва 

пры му сіць за ду мац ца тых лю-

дзей, якія зна хо дзяц ца по бач. 

На прык лад, ён у свой час змог 

на тхніць ка лег збі раць на крыў-

кі ад бу тэ лек, і, хоць даў но ўжо 

не пра цуе з імі, яны пра цяг ва-

юць гэ тым зай мац ца. Так і з 

лю бі мым пар кам або скве рам. 

Ка лі лю дзі бу дуць ба чыць, што 

хтось ці за ім да гля дае, маг чы-

ма, і ў тых, хто сме ціць, ужо 

не па ды мец ца ру ка вы кі нуць 

не да ку рак на тра ву. А там, гля-

дзіш, «па глы бяц ца ў тэ му» і са-

мі ста нуць пло ге ра мі.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Па ра дак на зям ліПа ра дак на зям лі

Ад па чы вай це 
на пры ро дзе 
без зва лак!
Не абы яка выя гра ма дзя не 

на аса біс тым пры кла дзе па каз ва юць, 
як зра біць на ва кол ле чыс тым

Ня гле дзя чы на тое, што для на шай кра і ны 

ле та-2019 на ўрад ці мож на на зваць «га-

ра чым се зо нам», на ват не вя лі кія цёп лыя 

пе ры я ды мно гія бе ла ру сы вы ка рыс тоў ва-

юць для па хо даў на пры ро ду. Пры гэ тым 

знач ная част ка та кіх ві зі таў, на жаль, за-

кан чва ец ца з'яў лен нем мі ні-зва лак, якія 

ту рыс ты па кі да юць пас ля ся бе. Каб гэ та га 

не ад бы ва ла ся, па ва жа ныя чы та чы, не за-

бы вай це пад час свай го чар го ва га пік ні ка 

ці па хо ду за ха піць з са бой смец це выя па-

ке ты і ачыс ціць мес ца ад па чын ку, на ват 

ка лі смец це не ва ша.

Так, на прык лад, 

зра біў і гра мад-

скі эко лаг Мін ска 

Дзміт рый МА ГІ-

ЛЕЎ СКІ — ра зам 

з сяб ра мі ён пры-

браў учас так бе-

ра га ра кі Свіс лач 

пры пра хо джан ні 

марш ру ту Мінск — 

Ду ко ра.

«У на шай кра і не 

ве лі зар ная коль-

касць рэк, і мы па 

ме ры маг чы мас ці з 

сяб ра мі на вы хад-

ных ад праў ля ем ся 

ў сплаў на бай дар-

ках. На жаль, пас ля 

на вед ван ня ту рыс-

та мі ва да ёмаў бе-

ра гі за ста юц ца з го ра мі смец ця. Та му, ка лі мы 

спы ня ем ся, імк нём ся пры браць і не да ваць маг-

чы мас ці раз ві вац ца не санк цы я на ва ным пры бя-

рэж ным звал кам, — рас ка заў Дзміт рый.

Ча со піс «Род ная пры ро да» і Мі нпры роды   

за пра ша юць не абы яка вых лю дзей, якія да-

па ма га юць кра і не вы зва ліц ца ад смец ця, да-

сы лаць фо та сва іх эка ла гіч ных ак цый «да» і 

«пас ля» з не вя лі кім апо ве дам пра ся бе, а так-

са ма пра мес ца, да ту і ака ліч нас ці пры бор-

кі на элект рон ны ад рас ча со пі са рrуrоdа@

zvіаzdа.bу ці ў на шы гру пы УКан так це і 

Fасеbооk. Най леп шыя з іх бу дуць апуб лі ка-

ва ныя на ста рон ках «Род най пры ро ды».

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Ад хо ды: вы ка рыс тоў ваць ці за хоў ваць?Ад хо ды: вы ка рыс тоў ваць ці за хоў ваць?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 7-й стар.)

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

З 1 жніў ня на па лі го не «Пру дзі шча» 
спы ні ла ся за ха ван не ад хо даў.

Гра мад скі эко лаг 
Дзміт рый МА ГІ ЛЕЎ СКІ 
ву чыць ін шых не толь кі 

сплаў ляц ца на бай дар ках, 
але і бе раг чы пры ро ду.

Пад час за бе гаў пло ге ры са бра лі 769 кг смец ця, 
з іх ка ля па ло вы не пе ра пра цоў ва ец ца.

Пра беж кі па... смец цеПра беж кі па... смец це
Як пло ге ры пры бі ра юць ста лі цу

На ступ ны за бег пло ге раў 

прой дзе 7 ве рас ня. За рэ-

гіст ра вац ца мож на па спа-

сыл цы httр://рlоggіngbу.

tіldа.ws/#rес99127970. Да-

лу чай це ся!

А вы спра ба ва лі ка лі-не будзь бе гаць і збі раць смец це 

ад на ча со ва? Ка лі так, він шу ем: вы — пло гер! Не? Мо жа, 

са мы час па чаць? Зу сім ня даў на ў на шай кра і не стар та-

ваў пра ект Рlоggіng Bеlаrus, які пра па нуе ўсім ах вот ным 

су мяс ціць ка рыс ныя за ня ткі і за біць ад ра зу двух зай цоў — 

ума ца ваць сваё зда роўе і да па маг чы пры ро дзе.


