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 шчы 1870,1 ты ся чы гек та раў (адзін за-

 па вед нік, чатыры на цы я наль ныя 

пар кі, 381 за каз нік, 911 пом ні каў 

пры ро ды). З 2016 да 2019 го да 

пло шча ААПТ па вя лі чы ла ся на 

71,4 ты ся чы гек та раў і да сяг ну ла 

9 % ад агуль най пло шчы кра і ны.

Важ на ра зу мець, што пры род-

нае ася род дзе змя ня ец ца — гэ та 

звя за на як з ін тэн сі фі ка цы яй гас-

па дар чай дзей нас ці, так і са зме-

най клі ма ту. Та му і сіс тэ му ААПТ 

трэ ба раз ві ваць і ўдас ка наль ваць, 

зра зу ме ла, з улі кам за ха ван ня 

эка ла гіч ных сіс тэм і пры род ных 

кам па не нтаў, важ ных для пад тры-

ман ня бія ла гіч най раз на стай нас ці і 

фар мі ра ван ня на цы я наль най эка-

ла гіч най сет кі. На прык лад, вар та 

пра соў ваць эка ла гіч ны ту рызм на 

ААПТ.

Ка лі ка заць пра рэд кія ві ды, то 

ме ра пры ем ствы па ахо ве, ста бі лі-

за цыі і па ве лі чэн ні коль кас ці ві даў 

дзі кіх жы вёл, якія зні ка юць на гла-

баль ным уз роў ні, так са ма да юць 

доб рыя вы ні кі.

На прык лад, коль касць еў ра пей-

ска га зуб ра ў Бе ла ру сі ўвесь час 

рас це — за 29 га доў яна па вя лі-

чы ла ся больш чым у 6,2 ра за і па 

ста не на 1 са ка ві ка 2020 го да скла-

 дае 2043 асо бі ны. У на шай кра і -

не ство ра на 10 мік ра па пу ля цый

зуб ра. У 2018—2019 га дах па ча ла 

фар мі ра вац ца 11-я Дзят лаў ская 

мік ра па пу ля цыя, якая ўжо да ла 

пер шае па том ства. Сён ня Бе ла-

русь зай мае пер шае мес ца ў све це 

па коль кас ці зуб роў, што жы вуць 

воль на, пры гэ тым до ля па га лоўя 

ві ду скла дае 35 % ад су свет най 

коль кас ці і га ран туе доў га тэр мі-

но вае вы жы ван не яго бе ла рус кай 

па пу ля цыі.

Зай ма ец ца Мінп ры ро ды і пы-

тан ня мі мі ні мі за цыі не га тыў на га 

ўплы ву ін ва зій ных чу жа род ных 

ві даў дзі ка рос лых рас лін на эка-

ла гіч ныя сіс тэ мы. Нам не аб ход на і 

да лей ска ра чаць пло шчы, за ня тыя 

пад та кія рас лі ны, як бар шчэў нік 

Са сноў ска га і су мнік ка над скі, — 

сё ле та гэ тыя ра бо ты бу дуць пра-

ве дзе ны на 4615,7 і 2848,0 гек та ра 

ад па вед на.

Важ на так са ма ўцяг ваць у гас-

па дар чы аба рот бія ла гіч ныя рэ-

 сур сы. Толь кі за мі ну лы год

Бе ла русь экс пар та ва ла больш за

23 ты ся чы тон пра дук цыі рас лін-

на га све ту (све жыя пла ды, яга -

ды і пра дук ты іх пе ра пра цоў кі) 

і гры боў кош там ка ля 60 міль ё наў 

до ла раў ЗША. Рас туць на рых тоў кі 

ві на град на га смаў жа, даў га па ла-

га ра ка, лі чы нак хі ра на мід. Па-

ступ лен ні ва лют ных срод каў ад 

экс пар ту ві на град на га смаў жа

за апош нія пяць га доў скла лі ка ля 

4 міль ё наў до ла раў.

— Як у Бе ла ру сі вы кон ва ец ца 

План ме ра пры ем стваў па рэа лі-

за цыі па ла жэн няў Па рыж ска га 

па гад нен ня?

— Скі ра ва насць Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь на ўстой лі вае раз віц-

цё не маг чы мая без вы ра шэн ня 

праб ле мы зме ны клі ма ту. Па Па-

рыж скім па гад нен ні на ша кра і на 

ўзя ла на ся бе аба вя за цель ствы да 

2030 го да змен шыць вы кі ды пар ні-

ко вых га заў на 28 % у па раў на нні 

з 1990-м. Па ацэ на чных звест ках, 

за 2019 год вы кі ды ска ра ці лі ся 

ўжо не менш чым на 30 %. Та му 

мы ма ем на мер па вя лі чыць свае 

на цы я наль ныя аба вя за цель ствы 

па ска ра чэн ні вы кі даў пар ні ко вых 

га заў да 2030 го да не менш чым 

на 35 % у па раў на нні з 1990 го-

дам вы ключ на за кошт улас ных 

рэ сур саў.

Бе ла русь мае адзін з са мых вы-

со кіх па каз чы каў ля сіс тас ці ў Еў-

ро пе (39,8 % тэ ры то рыі) і вя лі кія 

пло шчы не асу ша ных ба лот (ка ля 

7 % тэ ры то рыі), якія звяз ва юць і 

вы вод зяць з ат мас фе ры вуг ля кіс-

лы газ.

Па вод ле ацэ нак ву чо ных, у 

ляс ным фон дзе кра і ны на за па-

ша на 3,5 міль яр да тон вуг ля ро ду, 

з якіх тры чвэр ці прад стаў ле на 

ар га ніч ным вуг ля ро дам гле бы, у 

тым лі ку больш за 60 % — вуг ля-

ро дам тор фу. У ба ло тах аку му-

ля ва ны 0,5 міль яр да тон вуг ля ро-

ду, а за ха ва ныя ў на ту раль ным 

ста не ба ло ты што год вы вод зяць 

з ат мас фе ры ка ля 900 ты сяч тон 

дыя ксі ду вуг ля ро ду і вы дзя ля юць 

у ат мас фе ру 630 ты сяч тон кіс-

ла ро ду.

Важ ным кро кам у спра ве змяк-

чэн ня на ступ стваў ад зме ны клі ма-

ту ста ла пры няц це ле тась За ко на 

«Аб ахо ве і вы ка ры стан ні тар фя-

ні каў».

Бе ла русь — адзін з су свет ных 

лі да раў па ад наў лен ні па ру ша ных 

ба лот ных эка сіс тэм. Та кія ме ра-

пры ем ствы ўжо пра ве дзе ны на тэ-

ры то рыі звыш 60 ты сяч гек та раў.

У 2020 го дзе ў рам ках пра ек та 

ПРА АН/ГЭФ «Вет ландс» пра цяг -

ва юц ца ра бо ты па эка ла гіч най рэ а-

бі лі та цыі тар фя ні каў у Смар гон-

 скім, Ві лей скім, Шар каў шчын скім, 

Мёр скім, Лід скім ра ё нах. У дру гой 

фа зе пра ек та ўра да Рэс пуб лі кі Ка-

рэя і Кан вен цыі ААН па ба раць бе 

з апус тынь ван нем «Ад наў лен не 

асу ша ных тар фя ні каў у Бе ла ру сі» 

бу дуць паў тор на за ба ло ча ны тар-

фя ні кі ў Хой ніц кім і Ка лін ка віц кім 

ра ё нах пло шчай не менш за дзве 

ты ся чы гек та раў.

У раз віц цё на цы я наль на га Пла-

на ме ра пры ем стваў па рэа лі за цыі 

Па рыж ска га па гад нен ня на ша кра і-

 на пра цуе не толь кі над зні жэн нем 

вы кі даў пар ні ко вых га заў, але і над 

ме ра мі па адап та цыі і па ве лі чэн ні 

па глы нан ня гэ тых га заў.

На прык лад, Мі ніс тэр ствам ляс-

 ной гас па дар кі за цвер джа ны 

На цы я наль ны план дзе ян няў па па-

 ве лі чэн ні аб сорб цыі па глы наль ні-

ка мі пар ні ко вых га заў на пе ры яд 

да 2030 го да, Стра тэ гія адап та цыі 

ляс ной гас па дар кі Бе ла ру сі да 

зме ны клі ма ту да 2050 го да і На-

цы я наль ны план дзе ян няў па адап-

та цыі ляс ной гас па дар кі Бе ла ру сі 

да зме ны клі ма ту да 2030 го да. 

Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі

і хар ча ван ня су мес на з НАН Бе-

ла ру сі рас пра ца ва на і за цвер джа-

на Стра тэ гія адап та цыі сель скай 

гас па дар кі да зме ны клі ма ту да 

2050 го да. Шэ раг га ра доў і ра ё-

наў пры ня лі пла ны па змяк чэн ні 

на ступ стваў зме ны клі ма ту і адап-

та цыі да змен клі ма ту на мяс цо-

вым уз роў ні.

Для рэа лі за цыі па ла жэн няў 

Па рыж ска га па гад нен ня і Мэт 

устой лі ва га раз віц ця ў кра і не рас-

пра цоў ва ец ца Стра тэ гія ніз ка вуг-

ля род на га раз віц ця на пе ры яд да 

2050 го да. Яна бу дзе пра ду гледж-

ваць шы рэй шае вы ка ры стан не ад-

наў ляль ных кры ніц энер гіі, бу даў-

ніц тва энер га эфек тыў на га жыл ля, 

раз віц цё элект ра транс пар ту, ука-

ра нен не ў эка но мі ку ніз ка вуг ля-

род ных і без вуг ля род ных тэх на-

ло гій.

Ад нак не аб ход на пры маць да 

ўва гі, што доб ра сум лен на га вы ка-

нан ня Бе ла рус сю па вы ша ных аба-

вя за цель стваў, узя тых на ся бе ў 

рам ках рэа лі за цыі Па рыж ска га па-

гад нен ня, не да стат ко ва для пе ра-

адо лен ня з'яў, вы клі ка ных зме най 

клі ма ту ў рэ гі я наль ным і гла баль-

ным маш та бах. Не аб ход на кан са-

лі да цыя на ма ган няў усіх дзяр жаў, 

а так са ма спра вяд лі вае раз мер ка-

ван не тэх ніч най і экс перт най да па-

мо гі кра і нам, здоль ным пры маць 

мак сі маль на эфек тыў ныя ме ры ў 

гэ тай сфе ры.

Су пра цоў ніц тва 
на ка рысць пры ро дзе

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра 

між на род ныя кан так ты ве дам-

ства.

— Ак тыў нае су пра цоў ніц тва ў 

га лі не ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя на ла джа на ў рам ках СНД, 

ЕА ЭС, Са юз най дзяр жа вы. Адзін 

з клю ча вых парт нё раў Бе ла ру-

сі ў гэ тай сфе ры — Еў ра пей скі 

са юз.

Ву чо ныя і спе цы я ліс ты Бе ла ру сі 

і кра ін-су се дак пра вод зяць су мес-

ныя да сле да ван ні ў га лі не транс-

гра ніч на га за брудж ван ня па вет ра, 

ахо вы вод на-ба лот ных угод дзяў, 

ба раць бы з апус тынь ван нем і дэ-

гра да цы яй зя мель, міг ра цыі дзі кіх 

жы вёл, ра цы я наль на га вы ка ры-

стан ня рэ сур саў транс гра ніч ных 

рэк, раз віц ця эка ту рыз му і ў ін шых 

важ ных кі рун ках пры ро да ахоў най 

дзей нас ці.

Што год рэа лі зу ец ца шэ раг пра ек-

 таў між на род най тэх ніч най да-

 па мо гі ў га лі не за ха ван ня бія раз-

на стай нас ці, ад наў лен ня вод на-

ба лот ных эка сіс тэм і ўстой лі ва га 

кі ра ван ня прэс на вод ны мі эка сіс тэ-

ма мі, раз віц ця элект ра ма біль на га 

транс пар ту і на цы я наль най сет кі

за рад ных стан цый, а так са ма вет ра-

 э нер ге ты кі, эка ла гіч на га ту рыз -

му і ін ша га. Толь кі ў 2019 го дзе ў 

рам ках рэа лі за цыі дзе вя ці пра ек-

таў бы ло пры цяг ну та 28,8 міль ё на 

до ла раў ЗША і 5,4 міль ё на еў ра 

срод каў між на род най тэх ніч най 

да па мо гі.

Нам ці ка вы су час ны до свед і 

най леп шыя прак ты кі па шэ ра гу 

кі рун каў па лі ты кі ў га лі не ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя, а так са-

ма абы хо джан ня з пра мыс ло вы мі 

і бы та вы мі ад хо да мі, па вы шэн-

ня энер га эфек тыў нас ці. Гэ та дае 

маг чы масць вы бі раць най больш 

эфек тыў ныя ін стру мен ты рэа лі за-

цыі на цы я наль най па лі ты кі. У сваю 

чар гу, мы так са ма прад ста ві лі 

парт нё рам на шы на пра цоў кі па 

рэа лі за цыі па лі ты кі ў га лі не за ха-

ван ня бія раз на стай нас ці, ахо вы 

транс гра ніч ных вод ных рэ сур саў, 

раз віц ця асаб лі ва ахоў ных пры-

род ных тэ ры то рый.

Раз ві ва ю чы ся, пра мыс ло васць 

час та не га тыў на ўплы вае на на-

ва коль нае ася род дзе. Але ад на-

ча со ва з гэ тым ва ўсім све це імк-

нуц ца пе ра хо дзіць на «зя лё ныя» 

тэх на ло гіі. Я ду маю, што сі ту а цыя 

ста бі лі зу ец ца праз не каль кі га доў 

і мы прый дзем да та го, што ча-

ла вец тва бу дзе на но сіць мен шую 

шко ду пры ро дзе.

Ця пер кра і ны рэа лі зу юць ме ры 

па па ляп шэн ні ста ну на ва коль на-

га ася род дзя пры рас пра цоў цы 

пла наў вы ха ду з кры зі су, вы клі-

ка на га COVІD-19. У гэ тай су вя зі 

не аб ход на ўзмац ніць між на род-

нае су пра цоў ніц тва, у тым лі ку ў 

га лі не аб ме ну во пы там пе ра адо-

лен ня на ступ стваў кры зі су і яго 

ўплы ву на эка ла гіч ную па лі ты ку 

дзяр жаў. Ме ры па вы ха ду з кры-

зі су па він ны стаць ас но вай для 

струк тур най эка ла гі за цыі і пе ра-

хо ду да «зя лё на га» раз віц ця. Бо 

на ва коль нае ася род дзе — адзін з 

ін ды ка та раў зда роўя і даб ра бы ту 

на сель ніц тва.

На ша пла не та за над та ма лая, 

каб за ха ваць даб ра быт ад ных 

дзяр жаў, іг на ру ю чы праб ле мы ін-

шых. І ка лі кож ны з нас бу дзе лі-

чыць сва ім аба вяз кам збе раг чы 

тое, што да дзе на нам пры ро дай, 

а так са ма пры знае ся бе ад каз ным 

за бу ду чы ню пла не ты Зям ля, мы 

да б'ём ся пос пе ху ў за ха ван ні на-

ша га агуль на га до ма для на ступ-

ных па ка лен няў.

— Як вы ацэнь ва е це су пра-

цоў ніц тва Мінп ры ро ды з гра мад-

скі мі ар га ні за цы я мі эка ла гіч на га 

про фі лю?

— Гра мад скія аб' яд нан ні — 

асноў ныя парт нё ры Мінп ры ро ды 

на роў ні са срод ка мі ма са вай ін-

фар ма цыі, ор га на мі дзяр жаў на га 

кі ра ван ня, рэ лі гій ны мі ар га ні за цы-

я мі, ма ла дзёж ны мі ва лан цёр скі мі 

эка ла гіч ны мі атра да мі, гра мад скі мі 

эко ла га мі. 27 гра мад скіх эко ла гаў 

ува хо дзяць у склад Гра мад ска га 

ка ар ды на цый на га эка ла гіч на га са-

ве та мі ніс тэр ства.

Ха чу пад крэс ліць важ насць 

су мес най дзей нас ці ва ўсіх кі рун-

ках — па ўдас ка на лен ні пры ро да-

ахоў на га за ка на даў ства, рэа лі за-

цыі эка ла гіч ных пра ек таў, удзе ле 

ў асвет ніц кай ра бо це. Асаб лі ва 

ўдзяч ны прад стаў ні кам гра мад-

скас ці за ўдзел у кам па ніі «Доб-

ра ўпа рад ку ем ма лую ра дзі му».

Гра мад скія эко ла гі — а гэ та 

415 не абы яка вых, ад каз ных лю-

дзей — аказ ва юць іс тот ную да-

па мо гу на мес цах у спра ве на вя-

дзен ня па рад ку на зям лі. Вы нік 

на шай су мес най пра цы па ві нен 

быць ад чу валь ным, ён па ві нен 

сты му ля ваць шы ро кае вы ка ры-

стан не «зя лё ных» тэх на ло гій, па-

вы сіць эка ла гіч ную куль ту ру на-

сель ніц тва.

Не аб ход на ма бі лі за цыя ўсіх уз-

роў няў ула ды, а так са ма гра мад-

ства і біз не су на су мес ныя дзе ян ні, 

на кі ра ва ныя на тое, каб па вет ра 

і ва да бы лі чыс тыя, каб за ха ва-

лі ся ля сы, рас лі ны і жы вё лы, каб 

пей за жаў, якія нас акру жа юць, не 

пса ва лі звал кі бы та вых і пра мыс-

ло вых ад хо даў.

Спа дзя ём ся на плён нае су пра-

цоў ніц тва з усі мі за ці каў ле ны мі 

дзярж ор га на мі і ар га ні за цы я мі.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА,

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

«Каб эфек тыў на ахоў ваць 
бія ла гіч ную і ланд шафт ную 
раз на стай насць, у на шай 
кра і не ство ра на і дзей ні чае 
сіс тэ ма асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый 
(ААПТ). У ме жах ААПТ жы ве 
ка ля 80 % ві даў рэд кіх і тых, 
што зна хо дзяц ца пад па гро зай 
знік нен ня, дзі ка рос лых 
рас лін і ка ля 90 % ві даў дзі кіх 
жы вёл».
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