


Вы трымаеце агляд экалагічнага руху на Гро
дзеншчыне ў 2014м годе. 

Ніжэй мы прадстаўляем толькі некаторыя 
вынікі працы таварыства «Зялёная сетка» 
і грамадскіх аб’яднанняў і ініцыятываў, якія 
працавалі ў сферы аховы навакольнага 
асяроддзя і экалагічнай адукацыі ў нашым  
рэгіёне.

Аўтары агляду не ставілі сабе за мэту ахапіць 
усе экалагічныя падзеі і мерапрыемствы за 
мінулы год або прааналізаваць вынікі актыў
насці гродзенскіх экалагічных арганізацый. 
Агляд хутчэй дапаможа даць уяўленне пра 
найбольш яркія і значныя падзеі і праекты, 
якія вылучыліся ў сродках масавай інфарма
цыі ці атрымалі водгукі ад жыхароў рэгіёну.

У Гродзенскай вобласці ў экалагічным 
накірунку працуюць адзінкавыя грамадскія 
аб’яднанні, таму іх роля ў ахове наваколь
нага асяроддзя і далучэнні насельніцтва да 
экалагічнага руху вельмі важная і не можа 
застацца незаўважанай. Дзякуючы арганіза
цыям, ініцы ятывам і актывістам праводзяцца 
не толькі забаўляльныя акцыі, але і кампаніі 
па ахове прыроды і захаванні біяразнастай
насці, адбываюцца змены ў інфраструктуры 
гарадоў у кірунку да больш камфортнага 
і ўтульнага ў іх пражывання. 

Адна з галоўных роляў экалагічных грамад
скіх аб’яднанняў — навучанне і асвета на
сельніцтва. Другая важная роля заключаецца 
ў кантролі за выкананнем прыродаахоўна
га заканадаўства дзяржаўнымі структурамі, 
суб’ектамі бізнэсу і жыхарамі.

Робяцца заўважнымі і вынікі асветы і наву
чання насельніцтва ў экалагічным накірунку. 
Людзі больш упэўнена кажуць пра наяў  насць 
тых ці іншых экалагічных праблем, больш 
актыўна далучаюцца да акцыяў па эканоміі 
электраэнергіі, прыборцы тэрыторый і інш. 
Аднак працы ў гэтым кірунку яшчэ патрабу
ецца вельмі шмат. 

Пазітыўныя змены былі б немагчымыя без 
падтрымкі дзяржаўных структур. Усё больш 
адкрытымі на дзейнасць эколагаўактывістаў 
робяцца камітэт і інспекцыя прыродных рэ
сурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, ка
мунальныя арганізацыі горада. 

Ад аўтараў
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Экалагічная адукацыя і асвета рэалізоўвала
ся на Гродзеншчыне як праз нефармаль  ныя 
доўга тэрміновыя курсы і разавыя адукацый
ныя мерапрыемствы, гэтак і ў межах дзяржаў
ных навучальных установаў — універсітэта і 
сярэдніх школ. 

Школа экалагічнага актывіста
Сёлета ўпершыню ў Гродне быў рэалізаваны 
адукацыйны праект у сферы экалогіі «Школа 
экалагічнага актывіста» (ШЭА).

ШЭА (ecoschool.by) — гэта штогадовая шко
ла, якую праводзіць таварыства «Зялёная 
сетка» з 2007 года, каб падтрымліваць уз
ровень экаадукацыі і даць магчымасць яе 
навучэнцам пазнаёміцца з праектнай дзейна
сцю ў сферы экалогіі. 

Навучанне ў ШЭА падзелена на некалькі 
этапаў. Падчас першага, які ўяўляе з сябе 
двухдзённы трэнінг, удзельнікі знаёмяцца з 
асновамі прыродаахоўнай дзейнасці. Другі 
этап — інтэнсіўны практычны курс за гора
дам, на які запрашаюцца замежныя і бела
рускія эксперты ў сферы экалогіі. На гэтым 
этапе ўдзельнікі адпрацоўваюць уменні, не
абходныя для самастойнай працы і дасле
даваннях у сферы экалогіі. Падчас трэцяга 
этапу удзельнікам ШЭА даецца магчымасць 
рэалізаваць уласны экапраект у тэрмін ад 2 
да 6 месяцаў.

У Гродзенскай «Школе экалагічнага акты
віста» ўзяло ўдзел 12 чалавек.

«Школе экалагічнага актывіста» ў Гродне па
пярэднічала дзейнасць экаклубу, які право
дзіла з 2013 года ініцыятыва «Зялёны Гродна» 

сумесна з таварыствам «Зялёная сетка». 
Экаклуб рэалізаваўся ў выглядзе штотыднё
вых тэматычных сустрэч, каб павысіць узро
вень экаадукаванасці дарослых і пазнаёміць 
усіх ахвотных з зялёным рухам. У сярэднім на 
сустрэчу прыходзіла каля 10 чалавек.

Прававая школа маладога 
эколага
Грамадскае аб’яднанне «ВІТ» (г. Гродна) су
месна з міжнародным грамадскім аб’яднан-
нем «Цэнтр устойлівага развіцця» з красавіка 
па лістапад праводзілі Прававую школу ма-
ладога эколага. Навучанне адбывалася ця
гам пяці сесій, тры з якіх былі арганізаваны ў 
Мінску, а дзве ў Гродне. Школа была скірава
на на маладзёнаў з ліку студэнтаў біялагічных 
і юрыдычных факультэтаў, а таксама акты
вістаў экалагічных арганізацый. Кожная сесія 
мела сваё тэматычнае поле экалагічнага пра
ва: прававыя аспекты выдалення аб’ектаў 
расліннага свету, планаванне правядзення 
экалагічных мерапрыемстваў і адказнасць 
за парушэнне экалагічнага заканадаўства. 
Адзін з семінараў у Гродне аб’яднанне «ВІТ» 
праводзіла сумесна з Гродзенскім камітэтам 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя. Кожную сесію ў Гродне наведала 
каля 25 чалавек. 

Экалад
Упершыню ў гэтым годзе ў межах аду-
кацыйнай праграмы для сталых лю
дзей «Універсітэт залатога веку», якую 
рэалізуе ГА «Цэнтр «Трэці сектар»  
(uzv.by), запрацавала секцыя, на якой сту

Экалагічная адукацыя і асвета

http://ecoschool.by
http://uzv.by/
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дэнты вучацца «зялёнаму спажыванню» і 
змяняюць свае бытавыя звычкі, каб жыць 
больш экалагічна. Секцыя «Экалад» («Эка
лагічны лад жыцця») праводзіцца адзін раз на 
тыдзень, заняткі праходзяць у інтэрактыўнай 
форме. Хатнія заданні маюць практычны ха
рактар: адключаць лішняе святло, сартыра
ваць смецце і г.д.

Кансультацыі для бацькоў
Цягам года экалагічная ўстанова з Мінску 
Цэнтр экалагічных рашэнняў (ЦЭР) пра
водзіла ў Гродна шэраг бясплатных семіна-
раў-кансультацый па экалагічна прыязным 
ладзе жыцця для маладых бацькоў і будучых 
маці. 

Падчас семінараў прадстаўніца ЦЭР Дар’я 
Чумакова дапамагала ўдзельнікам разабрац
ца ў пытаннях, на што арыентавацца пры вы
бары цацак, якая цацка бяспечная і карысная 
для дзіцяці, а якая можа быць небяспечнай, 
якія цацкі садзейнічаюць творчаму развіц
цю, а якія цалкам бессэнсоўныя, як абраць 
максімальна карысную ежу для дзіцяці і якіх 
кампанентаў у складзе прадуктаў трэба паз
бягаць, а таксама якім парашком лепей мыць 
дзіцячыя рэчы, навошта мыць посуд содай і 
чаму трэба забыць пра бытавую хімію ў дзі
цячым пакоі.

Гадзіна зямлі
Да асветніцкіх мерапрыемстваў можна ад
несці і штогадовую міжнародную акцыю «Га
дзіна Зямлі» («Earth Hour»), якая адбылася ў 
гэтым годзе 29 сакавіка з 20:30 да 21:30 па 
мясцовым часе. 

Дзякуючы намаганням гродзенскіх акты
вістаў таварыства «Зялёная сетка» да акцыі 
актыўна далучаюцца камерцыйныя ўстановы, 

дзяржаўныя структуры і навучальныя ўстано
вы па ўсім рэгіёне. «Гадзіна Зямлі» — добрая 
нагода для інфармацыйных мерапрыемстваў 
у сферы энергаспажывання і энергаэфек
тыўнасці. Адключэнне лішняй электраэнергіі 
на адну гадзіну — сімвалічны знак клопату аб 
навакольным асяроддзі і практычная магчы
масць эканоміі. 

Па дадзеных Гродзенскага абласнога 
ўпраўлення па наглядзе за рацыянальным 
выкарыстаннем топліўнаэнергетычных рэ
сурсаў, было адключана асвятленне ад
міністрацыйных будынкаў ва ўсіх раённых 
цэнтрах і ў Гродне, а таксама — шэрагу офі
саў і ўстаноў адукацыі. У выніку акцыі Гро
дзеншчына зэканоміла каля 40 тыс. кВт/г 
электраэнергіі. Для параўнання: прыкладна 
столькі электраэнергіі спажывае за месяц 
200кватэрны шматпавярховы дом. 

Эка-дзейнасць  
у ГрДзУ імя Янкі Купалы
Экалагічная дзейнасць ў Гродзенскім дзяр
жаўным універсітэце імя Янкі Купалы сфа
кусаваная галоўным чынам на біялагічным 
факультэце. Дзесяць год запар тут пра
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ходзіць міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Актуальныя экалагічныя 
праблемы». Сёлетняя канферэнцыя была 
прысвечана 50годдзю факультэта біялогіі 
і экалогіі ГрДзУ. Да канферэнцыі было па
дрыхтавана 190 дакладаў, якія ўвайшлі ў 
2 навуковыя зборнікі. Цягам 3 дзён працы 
канферэнцыі навукоўцы з некалькіх краін 
абмяркоўвалі актуальныя экалагічныя пы
танні, звязаныя з захаваннем біяразнастай
насці і аховай расліннага свету, экалагічнай 
біяхіміяй, фізіялогіяй і медыцынай, экалагіч
ным маніторынгам і кіраваннем прырода
ахоўнай дзейнасцю і інш.

Ва ўніверсітэце дзейнічае некалькі экалагіч-
ных студэнцкіх клубаў, напрыклад, «EcoLex» 
(юрыдычны факультэт) і «Green Sun» (біяла
гічны факультэт). Дзейнасць апошняга раз
віваецца ў накірунках энергазберажэння, 
устойлівага развіцця, зялёнага спажывання. 
Адным з мерапрыемстваў «EcoLex» было 
экападарожжа, якое ўдзельнікі экаклубу ар
ганізавалі для студэнтаў з іншых гарадоў у 
выглядзе экскурсіішпацыру па цікавых мес
цах Гродна. Студэнты пазнаёміліся з гісторы
яй, ландшафтам і флорай горада. Таксама 
студэнцкія клубы бралі ўдзел у міжнародных 
экалагічных акцыях, да якіх далучалася Гро
дзеншчына: акцыі «Зробім!», «Гадзіна Зямлі», 
«Дзень без аўтамабіля».

Па актыўнасці ў сферы экалагічнай адукацыі 
гродзенскіх школьнікаў у гэтым годзе можна 
вылучыць сярэднюю школу №12 і гімназію 
№1 імя Я. Карскага ў Гродне.

Эка-дзейнасць у СШ №12
Сёлета ў СШ №12 адбылося адкрыццё аду
кацыйнага музеялабараторыі «Школа дбай
ных гаспадароў». Настаўнікі і школьнікі ўжо 
некалькі год працуюць у кірунку вывучэння і 

ўкаранення ў жыццё энергаэфектыўнасці. У 
2014 годзе школьны музейлабараторыю пад
трымаў праект ШПИРЭ/SPARE «Адукацыя ў 
сферы энергаэфектыўнасці і зменаў клімата 
ў Рэспубліцы Беларусь. Школьная праграма 
выкарыстання рэсурсаў і энергіі» і Нарвеж
скае аб’яднанне аховы прыроды. Тады сярод 
16 навучальных установаў Беларусі гродзен
ская СШ №12 перамагла і атрымала 3,5 тыс. 
еўра на адкрыццё музея. У ім прадстаўленыя 
розныя мадэлі для вывучэння энергаэфек
тыўных тэхналогій і літаратура па пытан
нях энергазберажэння. На адкрыццё музея 
Цэнтр экалагічных рашэнняў прадставіў у 
СШ №12 перасоўную выставуэкспазіцыю па 
энергазберажэнні.

Праект ШПИРЭ/SPARE у Беларусі працуе 
з вясны 2009 года і праводзіцца штогод. За 
гэты час да яго далучылася 17 гродзенскіх 
школ з 38. 

Школьнікі цягам году ўдзельнічалі ў роз
ных экалагічных акцыях — «Гадзіна Зямлі», 
«Дзень Зямлі», «Зробім!», «Чысты горад», 
«Школьны двор» і інш., перамаглі ў конкурсе 
«Спраўны ровар» («Деловой велосипед»), які 
праводзіўся сярод установаў Мінска і Гродна. 

Эка-дзейнасць у гімназіі №1
Яшчэ адной гродзенскай школай, дзе эка
лагічнаму кірунку надаецца асаблівая ўва
га, з’яўляецца гімназія №1 імя Я. Карскага. 
У школе дзейнічае экалагічная арганізацыя 
«Экасвет», мэтамі якой з’яўляецца павышэн
не ўзроўню экалагічнай самасвядомасці 
школьнікаў, бацькоў, жыхароў мікрараёна, 
дапамога гарадскім структурам ў рэалізацыі 
сацыяльна значных праектаў, а таксама пры
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цягненне школьнікаў да грамадскай прыро
даахоўнай дзейнасці. Цягам году арганізацыя 
«Экасвет» праводзіла самыя розныя экала
гічныя мерапрыемствы: рэалізоўвала адука
цыйныя праекты «Зялёная школа», «Азбука 
Румлёва», працавала над стварэннем му
зейнай экспазіцыі музейнага пакоя лесапар
ку «Румлёва», удзельнічала ў міжнародным 
праекце «Вада — крыніцы жыцця», ладзіла 
вясновыя і восеньскія Дні экалогіі, выпуска
ла газету «Віват, гімназія», прысвечаную эка
логіі. У межах «Экасвету» пастаянна працуе 
група па грамадскім маніторынгу экалагічна
га стану лесапарку Румлёва, ладзіцца пра
цоўны дэсант у парк «Чысты лес». 

«Экасвет» удзельнічаў у многіх мерапры
емствах аб’яднання «Ахова птушак Баць
каўшчыны»: падлікі і назіранні за птушкамі, 
акцыя «Птушкі на кармушцы», прымалі фота
выставы АПБ і інш. Сумесна з таварыствам 
«Зялёная сетка» школьнікі з «Экасвету» пра
водзілі і ўдзельнічалі ў розных экалагічных 
акцыях. 

Партнёрская сетка школ УР
Актыўную адукацыйную дзейнасць у Гро
дзенскай вобласці праводзіць таксама Парт
нёрская сетка школ устойлівага развіцця 
(agendaschools.net). Партнёрская сетка 
аб’ядноўвае адукацыйныя ўстановы, людзей і 
ініцыятывы, якія дзейнічаюць у адпаведнасці з 
каштоўнасцямі і прынцыпамі ўстойлівага раз
віцця і аб’яднаныя ідэямі паляпшэння якасці 
жыцця ўсіх і кожнага. 

Гродзенская вобласць з’яўляецца найбольш 
актыўным удзельнікам інавацыйнай дзейна
сці, якая здзяйсняецца на аснове Міністэр
ства адукацыі. На базе гімназіі Шчучына 
дзейнічае Гродзенскі абласны рэсурсны 
цэнтр комплекснай падтрымкі адукацыі ў ін
тарэсах устойлівага развіцця і Школьнай мяс
цовай павесткі21. Гэта адзіны ў краіне цэнтр 
такой тэматыкі, які мае не толькі грамадскую 
падтрымку, але і дзяржаўную. У Шчучынскай 
гімназіі дзейнічае комплексная праграма 
«Экалогія жыцця — экалогія душы», прагра
ма па энергазберажэнні, праграма «Спадчы
на» і інш.

Шэраг адукацыйных установаў Гродзен
шчыны, удзельнікаў Партнёрскай сеткі, 
удзельнічаюць у інавацыйным праекце па вы
значэнні і распрацоўцы механізмаў укаранен
ня ў адукацыйны працэс мадэлі экалагічнага 
менеджменту: гімназія Шчучына, СШ №2 імя 
Масонава Свіслачы, Жалудоцкая СШ імя Уру
блеўскага. 

Удзел у экалагічным руху — важны прыярытэт 
і для іншых удзельнікаў сеткі, напрыклад: гім
назія №2 і СШ №8 Ваўкавыска, гімназія №1 
Ліды, СШ №4 Слоніма і інш.

http://agendaschools.net
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Новыя магчымасці сартыроўкі 
адкідаў
У 2014 годзе на «Зялёнай мапе» Гродзенскай 
вобласці стала больш на адзін горад. Інфар
мацыю для «Зялёнай мапы» Ваўкавыска па
дрыхтавалі навучэнцы і выпускнікі мясцовай 
гімназіі №2, якія сабралі і нанеслі 30 пунктаў 
збору розных адкідаў.

«Зялёная мапа» (greenmap.by) — гэта інтэ
рактыўны грамадскі праект, які ўяўляе сабой 
карту ў інтэрнеце з нанесенымі на яе пунктамі 
збору другаснай сыравіны, шкодных адкідаў 
і непатрэбных рэчаў. Праект быў створаны 
Цэнтрам экалагічных рашэнняў і тавары
ствам «Зялёная сетка» у 2012 годзе. Тады 
былі распрацаваныя карты для Гродна і Мін
ска. Гродзеншчына пакуль найбольш актыў
ная па колькасці нанесеных гарадоў. Акрамя 
Ваўкавыска і Гродна, на «Зялёнай мапе» на
несеная інфармацыя аб пунктах збору дру
гаснай сыравіны у Шчучыне, Слоніме, Лідзе 
і Навагрудку.

Значнай падзеяй для Гродна стала з’яўленне 
паслугі па вывазе бытавой тэхнікі. Пункт збо
ру непрацоўнай бытавой тэхнікі адкрылі на 
базе Гродзенскага аддзялення ААТ «Брест
ВТИ». Прадпрыемства працуе ўжо 10 год з 
арганізацыямі, але толькі з пачатку студзеня 
пункт збору другаснай сыравіны адкрылі для 
фізічных асобаў.

У пункце збору бытавая тэхніка разбіраец
ца: дастаюцца элементы, якія ўтрымліваюць 
каштоўныя металы, шкло і пластык ад
праўляюцца на перапрацоўку, элементы са 
шкоднымі рэчывамі адсартыроўваюць для за
хавання. 

Прыкладам сістэматызаванай працы ў галіне 
абыходжання са смеццем стаў раённы цэнтр 
вобласці — горад Масты. У канцы 2013 года 
тут адкрылі станцыю сартыроўкі адкідаў. 
Грошы на яе інвеставаў сумесны праект ЕС 
і Праграмы развіцця ААН, які доўжыўся з 
2011 па 2013 год. Праект мусіў удасканаль
ваць сістэму абарачэння цвёрдых бытавых 
адкідаў у Мастах і раёне. Мастоўскай ЖКГ 

Абыходжанне з адкідамі

http://greenmap.by
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перадалі 150 кантэйнераў для раздзельнага 
збору смецця і больш за 900 кантэйнераў для 
арганічных адкідаў, смеццевозы і бульдозер. 
Акрамя раздзельнага збору смецця, укараня
ецца практыка хатняга кампаставання ў раё
нах прыватнай забудовы. 

Вынікам праекта сталі пазітыўныя змены: 
раздзеленыя шкло, пластык і макулатуру 
мясцовая ЖКГ здае на перапрацоўку і атрым
лівае грошы для горада. З экалагічнага пун
кту гледжання таксама ёсць эфект: адкідаў 
на звалку трапляе ў 1,52 разы менш. 

Каб дасягнуць такога выніку, супрацоўнікі 
мясцовай ЖКГ метадычна інфармавалі 
мастаўчан пра перавагі раздзельнага збо
ру смецця: вешалі абвесткі, арганізоўвалі 
сустрэчы ў школах і ўстановах, змяшчалі ін
фармацыю на «жыроўках». 

У 2014 годзе стала больш заўважнай праца 
па прапагандзе раздзельнага збору смецця і 
ў Гродне: артыкулы ў СМІ, сацыяльная рэкла
ма на бігбордах і «жыроўках». Таксама знач
на павялічылася колькасць кантэйнераў для 
паасобнага збору смецця, у раёнах горада 
з’явіўся перасоўны пункт збору смецця. 

Размовы пра неабходнасць будаўніцтва заво
да па сартыроўцы і перапрацоўцы смецця ў 
Гродне ідуць даўно. Але толькі ў 2014 годзе 
былі вырашаныя пытанні з крэдытам Сусвет
нага банка і быў знойдзены выканаўца бу
даўніцтва.

Калі казаць пра інфармаванне і адукацыю 
людзей на тэму смецця і адкідаў, то варта ад
значыць мерапрыемствы ў Гродзенскай воб
ласці ў межах Тыдня эканоміі і беражлівасці. 
Да міжнароднай акцыі ў першую чаргу да
лучыліся сярэднія школы з розных гарадоў 
вобласці. 

Напрыклад, у Свіслацкай гімназіі №1 школь
нікі правялі некалькі акцый на тэмы бераж
лівасці і эканоміі: «Мінус 60 Ватт», «Кніжкіна 
бальніца», «Падары бібліятэцы новую дзіця
чую кнігу» і інш.

У Жалудоцкай сярэдняй школе, у якой эка
лагічнаму выхаванню і адукацыі надаецца 
асаблівая ўвага, праводзілі акцыю па зборы 
макулатуры, акцыю «Уладар батарэек», кон
курс хэндмэйд работ з пластыкавых бутэлек 
і інш.

У Свіслацкай СШ №4 сярод школьнікаў пра
вялі конкурс на лепшыя вырабы з адкідаў і 
смецця «Прыгожае з непатрэбнага». 

Акцыя «Зробім!»
Акрамя асветніцкіх мерапрыемстваў для ба
рацьбы са смеццем ў вобласці праводзяцца 
і акцыі па прыборцы. Самай масавай грамад
скай акцыяй ужо не першы год з’яўляецца ак
цыя «Зробім!» («Let’s Do It!»).

Падчас акцыі, якая ў гэтым годзе праводзіла
ся з 13 верасня па 12 кастрычніка, валанцёры 
15 ініцыятыўных груп па ўсёй Гродзеншчыне 
прыбіралі лес, берагі вадаёмаў, паркі і зоны 
адпачынку ў Гродне, Шчучыне і Жалудку. 
Агульную каардынацыю валанцёрскіх груп 
у Гродна трымала прадстаўніца таварыства 
«Зялёная сетка» Юля Каляда. Стварэнне ва
ланцёрскіх групаў ініцыянавалі школьнікі, сту
дэнты, грамадскія экаактывісты, раварысты, 
слінгамамы, супрацоўнікі Орхускага цэнтра, 
рыбакі. Вялікую дапамогу ў арганізацыі акцыі 
аказаў Гродзенскі абласны камітэт прырод
ных рэсурсаў і аховы наваколля. Гродзенскае 
прадпрыемства «Спецаўтагаспадарка» дапа
магла вывезці смецце з зонаў адпачынку. 

Тыдзень без пластыку
Эколагі ўсяго свету б’юць трывогу, што 
празмернае выкарыстанне пластыку моцна 
шкодзіць навакольнаму асяроддзю, забрудж
ваючы вялізныя тэрыторыі на доўгі час.

Маючы на ўвазе праблемы празмернага ўжы
вання пластыку, таварыства «Зялёная сетка» 
абвясціла апошні тыдзень лістапада «Тыд-
нем без пластыку». Чытачам «Беларуска
га зялёнага парталу» (grodno.greenbelarus.
info) прапанавалася тыдзень абыйсціся без 
пакупак пластыку ў любых яго формах. Ура
жанні ў тэкстах і здымках чытачы накіроўвалі 
рэдакцыі парталу. Таксама ў межах «Тыдня 
без пластыку» журналісты парталу наведалі 

http://grodno.greenbelarus.info
http://grodno.greenbelarus.info
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гіпермаркеты Мінска і Гродна з мэтай набыць 
набор прадуктаў для вячэры, не набываючы 
нічога ў пластыку. 

Фрымаркет
Паказаць яшчэ адзін прыклад беражлівага 
стаўлення да рэсурсаў і паўторнага выкары
стання рэчаў вырашылі гродзенскія ўдзельнікі 
таварыства «Зялёная сетка», арганізаваўшы 
пры дапамозе ініцыятывы «Зялёны Гродна» 
і самвыдат часопіса «LO_ok» першы Фры-
маркет («FreeMarket») у Гродне. Бясплатны 
кірмаш адбыўся 7 снежня і сабраў некалькі 
сотняў гараджан. Падчас фры маркету гро
дзенцы прыносілі непатрэбнае, але ў добрым 
стане адзенне, абутак, дзіцячыя рэчы, аксэ
суары, кнігі, часопісы, дыскі. Узамен можна 
было забраць любую ўпадабаную рэч бяс
платна. Акрамя абмену рэчамі, падчас фры
маркету праводзіліся бясплатныя хэндмэйд 
майстэрні. 

З кожным годам праблема смецця і адкідаў 
для Беларусі робіцца ўсё больш вострай. 
Па статыстыцы, на кожнага гродзенца што
год прыпадае 500 кілаграмаў смецця. Агулам 
у вобласці штогод захоўваюцца 1,5 мільёны 
тон вытворчых і 1 мільён куб. м камунальных 
адкідаў. Таму гэтая тэма можа стаць адной з 
найбольш актуальных у дзейнасці грамадскіх 
арганізацый у наступным годзе.
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Усё больш людзей адчувае патрэбу ў экала
гічна чыстых прадуктах харчавання, а такса
ма ў экалагічным і актыўным адпачынку далей 
ад горада. Гэта добрая падстава для развіцця 
арганічнай гаспадаркі і аграэкатурызму ў рэ
гіёне.

Зялёны абярэг Гародні
Калі кірунак аграэкатурызму на Гро
дзеншчыне прадстаўлены шматлікімі агра
турыстычнымі гаспадаркамі, то ў сферы 
ўстойлівага землекарыстання і пермакульту
ры пакуль працуюць літаральна адзінкавыя 
гаспадаркі.

У канцы 2013 года ў Гродзенскай воблас
ці атрымала развіццё турысцкая дэстына-
цыя «Зялёны абярэг Гародні». Ініцыятыва па 
яе стварэнні атрымала падтрымку праекта 
USAID/ПРААН «Мясцовае прадпрымальні
цтва і эканамічнае развіццё». Турыстычны 
аб’ект аб’ядноўвае галоўным чынам тэрыто
рыі Гродзенскага, Мастоўскага і Шчучынска
га раёнаў.

Турыстычная дэстынацыя была створаная з 
мэтай падвышэння прыбытковасці суб’ектаў 
аграэкатурызму і прадпрыемстваў турысц
кай індустрыі за кошт кааперацыі высілкаў. 
У «Зялёны абярэг Гародні» ўваходзяць прад
стаўнікі агратурыстычнага бізнесу, фермер
скіх гаспадарак, мясцовых уладаў і грамадскіх 
арганізацый, заказнікаў, навучальных уста
ноў, тураператараў. 

У ліку дзейнасці дэстынацыі варта адзна чыць 
праект «Школа этна-экалагічных святаў».  
На аграсядзібах Гродзеншчыны было пра
панавана адзначаць восем розных трады

цыйных святаў, сярод якіх Каляды, Купалле, 
Багач, Сёмуха і інш. У межах праекта пашы
тыя касцюмы, максімальна набліжаныя да 
Гродзенскага рэгіёну, набыты посуд — чор
ная кераміка і іншыя атрыбуты. Адным з пер
шых мерапрыемстваў Школы стаў трэнінг 
для ўладальнікаў гродзенскіх аграсядзібаў па 
этнаграфічнай анімацыі. 

ВерміЭкапрадукт
У сакавіку 2014 года экалагічная ўстано
ва «Агра-эка-культура» (г. Мінск) пры пад
трымцы Рэгіянальнага экалагічнага цэнтра 
«Венгрыя» анансавала конкурс «Устойлівая 
гаспадарка», перамога ў якім давала маг
чымасць гаспадарупераможцу стаць пля
цоўкай для рэалізацыі «Пілотнага праекта 
ўстойлівай гаспадаркі». Па меркаванні журы 
фермерская гаспадарка «ВерміЭкапрадукт» 
у Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці 
аказалася лепшай з 17. За паўгады фермер
ская пермакультурная гаспадарка паказала 
добрыя вынікі. На сёння гаспадарка «Вер
міЭкапрадукт» з’яўляецца адзінай у Гродзен
скай вобласці сертыфікаванай арганічнай 
гаспадаркай.

Зялёная гулянка
У верасні на сядзібе «Верас», якая знахо
дзіцца ў Зэльвенскім раёне, аб’яднанне «Ад-
пачынак у вёсцы» зладзіла Organic party 
«Зялёная гулянка». Філасофію свята аргані
затары змясцілі ў дэвізе «Жыві арганічна!». 
На свяце прапаноўвалася некалькі тэматыч
ных блокаў, у тым ліку «Еш арганічна!», «Пра
цуй арганічна!» і «Адпачывай арганічна!»

Агра-экатурызм і ўстойлівае землекарыстанне 
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У экаімпрэзе ўдзельнічалі вытворцы прадук
таў харчавання, рамеснікі, прадаўцы экапра
дуктаў, будаўнікі экадамоў і інш. У праграме 
былі майстэрні і трэнінгі па чыстай ежы, энер
газберагальных тэхналогіях, экастандартах у 
будаўніцтве і інш. 

Простыя рэчы
У канцы 2014 года былі падведзеныя вынікі 
інфармацыйнаадукацыйнай кампаніі «Про-
стыя рэчы», якую ў 20132014 гадах право
дзіла грамадскае аб’яднанне «Адпачынак 
у вёсцы» сумесна з Міністэрствам спорту і 
турызму Беларусі. Асноўныя мерапрыемст
вы кампаніі праводзіліся на тэрыторыі Грод
зенскай і Брэсцкай абласцей. У яе межах 
больш за 60 аграсядзібаў Гродзенскай воб
ласці ўзялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі 
Дзень адчыненых дзвярэй, якая ладзілася з 
24 па 31 мая. Гаспадары сядзібаў запрашалі 

патэнцыйных турыстаў, экскурсаводаў, жур
налістаў пазнаёміцца з прапанаванымі паслу
гамі. Галоўнае мерапрыемства гэтай акцыі 
— адкрыццё сезону агратурызму — адбыло
ся на тэрыторыі сядзібы «Фальварак у Рыся» 
ў Свіслацкім раёне Гродзенскай вобласці.
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Зялёны форум
На падставе інфармацыі, знойдзенай у СМІ, 
і зваротаў грамадзян, экаактывісты сёлета 
стварылі карту экалагічных праблем Гродна 
і вобласці. Гэтая праца стала адным з вынікаў 
першага «Зялёнага форуму», які аб’яд
наў экалагічныя арганізацыі Гродзеншчыны 
27 верасня.

Па словах прадстаўніцы таварыства «Зялё
ная сетка» ў Гродне Юлі Каляды, людзі ў ас
ноўным звяртаюць увагу на смецце ў парках, 
лесе, берагах вадаёмаў. Пры гэтым не заўва
жаюць больш глыбокіх і важных экапраблем, 
якія ёсць і патрабуюць вырашэння.

Дзейнасць прыродаахоўных арганізацый на 
тэрыторыі Гродзеншчыны ў гэтым годзе была 
накіравана і на захаванне шэрагу заказнікаў 
у іх натуральным стане. 

На тэрыторыі заказнікаў размяшчаюцца 
каштоўныя балоты, якія цалкам ці частко
ва захаваліся ў натуральным стане. Такія 
месцы каштоўныя, папершае, з пункту гле
джання захавання біяразнастайнасці, таму 
што значная колькасць «чырвонакніжных» 
відаў у Беларусі пражывае менавіта на ба
лотных экасістэмах. Падругое, балоты, якія 
захаваліся ў натуральным стане, акумулююць 
вялізную колькасць прэснай вады. 

Праблема палягае ў тым, што ў выніку рас
працоўкі радовішчаў торфу, лясной і сель
скагаспадарчай меліярацыі колькасць балот, 
захаваных у натуральным стане, зменшылася 
ў разы. Таму адзін з кірункаў прыродаахоўнай 
дзейнасці палягае ў захаванні і аднаўленні 
балотных тэрыторый. Таксама дагэтуль ёсць 
небяспека перадачы пэўных балотных тэры
торый пад торфаздабычу. 

Абарона беларускіх балот
Ужо 2 гады ў Беларусі дзейнічае кампанія 
«У абарону беларускіх балот» (bezbolot.net). 
У яе межах удзельнікі кампаніі займаюцца 
актыўнай абаронай 8 беларускіх балот ад 
асушэння, два з якіх размешчаны на тэры
торыі Гродзенскай вобласці — балота «Свя-
тое» і балота «Дакудаўскае».

Вынікамі рэарганізацыі біялагічнага заказніку 
«Дакудаўскі» ў Лідскім раёне абаронцы балот 
засталіся незадаволенымі. Паводле Паста
новы Савета Міністраў РБ ад 23 ліпеня 2014 
года №716, яго плошча зменшылася больш, 
чым у 3 разы. Намеснік міністра прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя 
Ігар Качаноўскі патлумачыў рашэнне тым, 
што тэрыторыя заказніка зменшылася за 
кошт участкаў, якія ўжо дэградавалі і трапілі 
пад пажары. Абпаленыя ўчасткі аддаюць пад 
торфаздабычу Лідскаму торфабрыкетнаму 
заводу, які абавязваецца ўкласці грошы для 
захавання жывой, цэнтральнай часткі.

Эколагі сумняюцца, ці зможа невялікі кавалак, 
які застаецца пасля рэарганізацыі, функцыя
наваць як балота і выконваць сваю функцыю: 
захоўванне і рацыянальнае выкарыстанне 
каштоўных лесабалотных экалагічных сістэм, 
месцаў вырастання і збору журавін, своеаса
блівага асяроддзя пражывання для жывёлаў і 
раслінаў, уключаных у «Чырвоную кнігу».

Ахова прыроды і навакольнага асяроддзя

http://bezbolot.net
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На думку абаронцаў балот, асушэнне бало-
та «Святое» зменіць усю сістэму заказніка 
«Азёры».

Паводле Пастановы Савета Міністраў №794 
мелася адбыцца рэарганізацыя асабліва 
ахоўнай прыроднай тэрыторыі заказніка 
«Азёры», у выніку якой 250 га яго плошчы 
павінны адыйсці пад торфаздабычу мясцова
му заводу «Верцялішкі».

Удзельнікі кампаніі «У абарону беларускіх ба
лот» актыўна ўключыліся ў працу па абароне 
заказніка: маніторылі стан выканання ўрада
вай пастановы, інфармавалі мясцовых жыха
роў, супрацоўнічалі з дырэкцыяй заказніка.

У маі 2014 года стала вядома, што пытанне 
зменаў межаў заказніка «Азёры» застаецца 
адкрытым, рашэнне пра яго пераўтварэнне 
будзе прынятае пасля правядзення ў 2014
2015 гадах інвентарызацыі балот і тарфяных 
радовішчаў Беларусі і зацвярджэння Стратэ
гіі па захаванні балот і рацыянальным выка
рыстанні радовішчаў торфу. 

Фільм «Подых балот»
У гэтым годзе ініцыятары кампаніі «У абаро-
ну беларускіх балот» Косця Чыкалаў і Воля 
Каскевіч знялі дакументальны фільм «Подых 
балот». Для здымак фільма аўтары наведалі 
і Гродзеншчыну — аб’ездзілі 12 вёсак Гро
дзенскага і Лідскага раёнаў. У фільм увай
шлі гісторыі жыцця людзей на гэтых балотах, 
меркаванні наконт асушэння. 

Паказаць фільм «Подых балот» у Гродзен
скай вобласці плануецца на пачатку на
ступнага году. Публічны прагляд у Гродне 
дакументальнай стужкі нямецкага рэжы-
сёра Яна Хафта «Балота», прыурочаны да 
Сусветнага дня воднабалотных тэрыторый, 
адлюстраваў цікавасць да гэтай тэмы нават 
гарадскога насельніцтва.

Ландшафтны заказнік «Котра»
Для яшчэ аднаго заказніка Гродзенскай воб
ласці сёлета быў распрацаваны план кіра
вання. Ландшафтны заказнік «Котра» мае 
міжнародны статус Рамсарскіх тэрыторый і 
з’яўляецца адзіным транспамежным прырод
ным комплексам «КотраЧапкяляй». Боль
шую частку тэрыторыі заказніка займаюць 
нізінныя балоты. 

Да ліку праблем заказніка адносяць наступ
ствы гідрамеліярацыі: у 19641979 гадах былі 
асушаныя практычна ўсе буйныя балоты на 
яго тэрыторыі, былі зробленыя працы па ляс
ной гідрамеліярацыі, выраўненыя руслы ўсіх 
рэк, акрамя «Котры». Негатыўныя наступст
вы мела таксама здабыча торфу у паўднёвай 
частцы заказніка. Зніжэнню біялагічнай раз
настайнасці паспрыяла маштабная вырубка 
лесу.

У 2014 годзе супрацоўнікі біялагічнага фа
культэта Гродзенскага дзяржаўнага ўнівер
сітэта ім. Янкі Купалы распрацоўвалі План 
кіравання ландшафтным заказнікам «Котра» 
і працавалі над стварэннем агульнага плана 
кіравання беларускалітоўскім рамсарскім 
угоддзем «ЧяпкяляйКотра». 

Па словах кіраўніка праекта, загадчыка ка-
федры батанікі ГрДзУ ім. Янкі Купалы Алега 
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Созінава, галоўнай мэтай стварэння плана 
кіравання было захаванне заказніка ў яго 
натуральным стане як эталона прыродных 
ландшафтаў, а таксама развіццё рэкрэацый
най і турысцкай дзейнасці на ўстойлівай ас
нове.

З мэтай збору навуковай інфармацыі для 
распрацоўкі плана кіравання заказнікам у 
красавіку і маі 2014 года выкладчыкі біялагіч
нага факультэта ўдзельнічалі ў экспедыцыях 
па вывучэнні фауны і флоры ўсходняй часткi 
заказніка «Котра».

Грамадскае абмеркаванне плана кіравання 
заказнікам «Котра» адбылося ў кастрычніку 
ў Шчучынскім раёне. Пасля ўнесеных правак 
па выніках грамадскага абмеркавання план 
кіравання заказнікам перададзены ў Мінпры
роды. Такога кшталту дакументы ў Беларусі 
пачалі распрацоўваць упершыню — у ме
жах дзяржаўнай праграмы развіцця сістэмы 
асабліва ахоўных прыродных тэрыторый на 
20152019 гады. У краіне мусяць быць распра
цаваныя планы кіравання для 13 заказнікаў. 

Заказнік «Нёманская Свіслач»
Дзякуючы падрыхтоўцы Гродзенскім ад-
дзяленнем «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
навуковага абгрунтавання стварэння на 
тэрыторыі даліны ракі Свіслач заказніка гэ
тая тэрыторыя была ўключаная ў дзяржаўную 
праграму па развіцці асабліва ахоўных тэры
торый Беларусі на 2015 год.

Папярэдне сябры Гродзенскага аддзялен
ня «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) са 
студзеня па жнівень 2014 года маніторылі і 
збіралі навуковую інфармацыю ў сферы за
алогіі і батанікі тэрыторыі, важнай для пту
шак «Гродзенская Свіслач» і ўсёй даліны ракі 
Свіслач у Бераставіцкім і Гродзенскім раёнах. 
За гэты час былі праведзены некалькі су
стрэчсемінараў і мінілекцый для школьнікаў 
мясцовых школаў, палявы летнік для студэн
таў біяфаку з удзелам канюхоўскіх старша
класнікаў, надрукаваныя і распаўсюджаныя 
сярод мясцовай грамадскасці буклеты, пла
кат, налепкі і ўрачыста адкрытыя інфарма
цыйныя шыльды.



16grodno.greenbelarus.info

Новы заказнік «Нёманская Свіслач» бу дзе 
ўключаць у сябе папярэдніка — заказнік 
«Свіслач» у Бераставіцкім раёне, а таксама 
даліну Свіслачы ў Гродзенскім раёне, агуль
ная яго плошча складзе каля 5000 га.

Назіранні за птушкамі
Гродзенскія арнітолагі займаюцца не толь
кі навуковай дзейнасцю, але і актыўна па
пулярызуюць сярод насельніцтва любоў да 
прыроды, прымаюць удзел у сусветных на
зіраннях за птушкамі, да якіх шырока далуча
юцца нават не сябры арганізацыі. 

Увесну гэта агульнаеўрапейская кампанія 
«Жывая вясна» («Spring Alive») па вясно
вым назіранні за птушкамі, што вяртаюцца ў 
краіну пасля зімоўкі. Галоўныя мэты кампаніі 
— сабраць дадзеныя аб тым, як пералётныя 
птушкі вяртаюцца ў Еўропу і далучыць як мага 
больш людзей да назірання за птушкамі і 
прыродай увогуле. 

Улетку арнітолагі ўдзельнічалі ў назіраннях за 
бусламі. Міжнародны перапіс буслоў право
дзіцца адзін раз на дзесяць год па ўсім све
це па ініцыятыве Сусветнай прыродаахоўнай 
асацыяцыі «BirdLife International». 

У першыя выходныя кастрычніка гродзенскія 
арнітолагі запрасілі гараджан паўдзельні
чаць ў назіраннях за восеньскай міграцыяй 
птушак, якія ў гэтыя дні адбываліся па ўсёй 
Еўропе «EuroBirdWatch». У гарадскім парку 
імя Жылібера і каля вадасховішча на Нёмане 
арнітолагі ўсталявалі біноклі, праз якія гро
дзенцы маглі паназіраць за жыццём птушак.

У межах нацыянальных зімовых падлікаў 
птушак сябры аб’яднання АПБ прапаноўвалі 
вызначыць, якая колькасць птушак зімуе ў гэ
тай мясцовасці, правесці ўлік вадаплаваючых 
птушак і прыняць удзел у акцыі «Птушкі на 
кармушцы». 

У межах агульнанацыянальнай кампаніі «Зя-
зюля — птушка 2014 года» Гродзенскае 
аддзяленне АПБ арганізавала тры фотавы
ставы, прысвечаныя птушцы году. Здымкі 
экспанаваліся ў Гродзенскім дзяржаўным 
універсітэце імя Янкі Купалы, гімназіі №10 
г. Гродна і ДУА Вялікаэйсмантаўкай СШ.

Ахова ласосевых відаў рыб
Яшчэ адна мясцовасць на Гродзеншчыне, 
якая патрабавала пільнай увагі ахоўнікаў 
прыроды, знаходзіцца ў Астравецкім раёне. 
Сюды ўвосень у раку Вілію і яе прытокі пры
плывае на нераст атлантычны ласось. Гэта 
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адзінае месца ў Беларусі, дзе водзяцца ласа
сёвыя — кумжа і сёмга. На нераст прыплы
вае зусім невялікая колькасць асобінаў. Да 
таго ж рыбу пільнуюць браканьеры, прабле
мы ствараюць перакаты бабровых запрудаў, 
якія перашкаджаюць праходу рэдкай рыбе. 

Таму з мэтай патрулявання і аховы месцаў не
расту ласося на Астравеччыну прыязджаюць 
валанцёры і грамадскія актывісты з аб’яднан
няў «АПБ», «Экадом», іншых арганізацый та
варыства «Зялёная сетка» і інш.

Тыдзень лесу
У межах дзейнасці па ахове прыроды варта 
адзначыць штогадовую акцыю па пасадцы 
лесу, якая ладзіцца па ўсёй краіне. На пачатку 
красавіка Гродзеншчына таксама паўдзель

нічала ў агульнабеларускай акцыі «Тыдзень 
лесу 2014». Ініцыятыва «Зялёны Гродна» 
разам са студэнтамі Гродзенскага медычнага 
ўніверсітэта высадзіла амаль гектар соснаў і 
елак у Скідзельскім лясгасе. Агулам па Грод
зеншчыне падчас гэтай акцыі высадзілі каля 
600 гектараў новага лесу. 
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Адной з праблемных кропак Гродна з’яўля
ецца перанасычанасць аўтамабільным 
транспартам. Па статыстычных дадзеных 
Гродна лідыруе сярод абласных гарадоў Бе
ларусі па колькасці аўтамабіляў на чалавека. 
Гэтае «лідарства» актуалізуе шэраг праблем 
у самых розных гарадскіх сферах. Найперш 
гэта негатыўна выяўляецца на якасці паветра 
— выхлапныя газы разам з выкідамі гродзен
скіх прадпрыемстваў стабільна ўтрымліва
юць Гродна у шэрагу беларускіх гарадоў з 
самым брудным паветрам. Таксама інтэн
сіўная транспартная плынь праходзіць праз 
шчыльна і кампактна забудаваны цэнтр гора
да — пастаянная вібрацыя спрычыняецца да 
трэшчын у сценах і фундаменце гістарычных 
будынкаў. Вузкая пешаходная зона не спры
яе развіццю турызму. Да гэтага дадаюцца 
коркі ў гадзіны пік.

Дзень без аўтамабіля
«Аўтацэнтрызм» гродзенцаў адлюстраваў
ся і ў адсутнасці падтрымкі сусветнай акцыі 
«Дзень без аўтамабіля» (World Carfree Day), 
які праходзіць 22 верасня.

Нягледзячы на актыўны піяр у інтэрнеце і 
заклікі супрацоўнікаў ДАІ адмовіцца на гэты 
дзень ад аўто, выразна меншай колькасці 
машын на гарадскіх вуліцах не назіралася. У 
2014 годзе падчас акцыі аварыяў было зафік
савана нават болей, чым у звычайныя дні — 
44 за суткі, што амаль удвая больш за сярэдні 
паказчык. У каментарах онлайн выданняў 
кіроўцы спасылася на кепскае надвор’е ў 
гэты дзень, зза якога многія вырашылі не 
перасядаць на грамадскі транспарт ці ро
вар. Таксама як прычыну няўдзелу ў акцыі 

пазначалі адсутнасць бясплатнага праезду 
ў грамадскім транспарце ў гэты дзень для 
аўтакіроўцаў. 

Адным з вырашэнняў перанасычанасці аўта
транспартам можа быць пераход на ровар 
як на экалагічны, мабільны і танны від гарад
скога транспарту. Аднак развіццю і масаваму 
пашырэнню роварнага руху перашкаджае 
амаль поўная адсутнасць належнай інфра
структуры ў Гродне, якая зарыентаваная 
галоўным чынам на кіроўцаў аўто. З гэтай 
праблемай ужо не адзін год змагаюцца гро
дзенскія велаактывісты.

Для развіцця роварнага руху ў Гродне шмат 
зрабілі актывісты ініцыятывы «ВелаГрод-
на», якая ў канцы 2013 года аформілася ў 
зарэгістраванае грамадскае аб’яднанне 
веласіпедыстаў «ВелаГродна». Асноўным 
і прыярытэтным кірункам сваёй дзейнас
ці гродзенскія раварысты лічаць развіццё 
велаінфраструктуры Гродна, а таксама ар
ганізацыю спартыўных спаборніцтваў для 
аматараў.

Тыдзень мабільнасці
У межах «Тыдня мабільнасці» ў Гродне 19 
верасня адбылася працоўная сустрэча па 
пытаннях паляпшэння велаінфраструктуры 
ў Гродне. На сустрэчы прысутнічалі каар
дынатар Мінскага роварнага таварыства Па
вел Гаўруноў, польскі эксперт па стварэнні 
велаінфраструктуры Барташ Скаршэўскі, 
гродзенскія раварысты з аб’яднання «Вела
Гродна» і прадстаўніца Гродзенскага гарвы
канкама.

Веласіпедная інфраструктура
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Працоўнай сустрэчы ў Гродне папярэдні
чаў воркшоп у Мінску па тэме «Як спраек
таваць зручную роварную інфраструктуру ў 
гора дзе». Занятак па такой тэме ў Беларусі 
праводзіўся ўпершыню. Яго арганізатарамі 
выступілі Мінскае роварнае таварыства і та
варыства «Зялёная сетка». 

На сустрэчы ў Гродне былі агучаныя акту
альныя пытанні роварнай інфраструктуры 
ў Гродне, былі прадэманстраваныя розныя 
прыклады стварэння веладарожак. Удзель
нікі сустрэчы абмяркоўвалі, як дамагчыся 
рэалізацыі веладарожак у горадзе.

У кастрычніку 2014 года «ВелаГродна» па
дрыхтавала рэкамендацыі і прапановы па 
развіцці транспартнай сістэмы і, у прыват-
насці, велаінфраструктуры, для ўключэння 
іх у рэгіянальную стратэгію ўстойлівага раз
віцця гродзенскага рэгіёна 2014, якая рас
працоўваецца ў межах праекта Міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі «Падтрымка рэгіянальна
га і мясцовага развіцця ў Рэспубліцы Бела
русь». 

Новыя веламаршруты
З кожным годам набірае папулярнасць у рэ
гіёне велатурызм, чаму спрыяе і адкрыццё 
новых веламаршрутаў.

Першы веламаршрут у Шчучынскім раёне 
быў адкрыты ў жніўні. Маршрут «Сцяжына по
спеху», працягласцю 16 кіламетраў, паўстаў 
дзякуючы намаганням жаночага аб’яднання 
«Сялянка» пры падтрымцы праекта USAID/ 
ПРААН «Мясцовае прадпрымальніцтва і эка
намічнае развіццё». 

У кастрычніку 2014 года ва ўрочышчы Пыш
кі Гродзенскае аддзяленне ГА «Рэспублікан
скі турысцкаспартыўны саюз» адкрыла 
новы веласіпедны маршрут працягласцю 8 
км, створаны ў межах праекта міжнароднай 

тэхнічнай дапамогі «Экалагічны транспарт, 
які аб’ядноўвае суседзяў» у рамках Прагра
мы трансгранічнага супрацоўніцтва Літва – 
Латвія – Беларусь.

Аматарскі веламарафон 
«Суседзі»

Да самых масавых папулярных веламера
прыемстваў у Гродне варта аднесці міжна-
родны аматарскі веламарафон «Суседзі», 
які адбыўся 19 ліпеня. Яго траса пралягае 
па ваколіцах Аўгустоўскага канала ўздоўж 
мяжы з Польшчай і Літвой. Арганізатарамі ве
ламарафону з’яўляюцца аб’яднанне «Вела
Гродна» і аддзел адукацыі, спорту і турызму 
Гродзенскага райвыканкаму. Сёлета агуль
ная колькасць удзельнікаў на старце была 
690 чалавек. 

Актыўны ўдзел аматары веласпорту прыма
юць і ў спаборніцтвах па крос-кантры «Три 
версты», што адбываецца на працягу года ў 
лесапарках горада. 
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Спраўны ровар
Калі працягваць тэму папулярызацыі ровару 
як экалагічнага транспарту, то сёлета ўпер
шыню ў Беларусі праводзіўся конкурс на са
мую веласяброўскую арганізацыю Мінска і 
Гродна «Спраўны ровар2014» («Деловой ве
лосипед2014»). Конкурс праводзілі «Цэнтр 
экалагічных рашэнняў», «Мінскае роварнае 
таварыства», «ВелаГродна» і група кампаній 
«А100 Девелопмент».

Для ўдзелу ў конкурсе маглі заяўляцца аргані
зацыі рознай формы ўласнасці, кіраўніцтва 
якіх падтрымлівае супрацоўнікаў, якія кары
стаюцца роварамі, стварае для іх велаінфра
структуру. Заяўкі на ўдзел у конкурсе падалі 
200 арганізацый.

Па выніках конкурсу гродзенцы атрымалі 2 
прызавыя месцы і спецыяльны прыз журы.

Велапрабегі і крытычная маса
Традыцыйна штогод на пачатак веласезо
ну ў Гродне з мэтай прапаганды здаровага 
ладу жыцця і бяспечнага дарожнага руху ад
бываецца гарадскі велапрабег. У сёлетнім 
велапрабегу, арганізаваным «ВелаГродна», 
прынялі ўдзел больш за 300 чалавек. Па на
зіраннях арганізатараў, у велапрабегу ўсё 
часцей можна заўважыць цэлыя сем’і, што 
кажа пра рост папулярнасці ровару. 

Варта адзначыць, што пасля доўгага пера
пынку ў Гродне аднавілася Крытычная маса. 
Кожную апошнюю пятніцу месяца велапра
бег збіраў каля 50 чалавек. 

Асноўныя мэты Крытычнай масы — звяр
нуць увагу гараджан на тыя праблемы, з 
якімі пастаянна сутыкаюцца раварысты, 
прыцягнуць увагу кіроўцаў аўтатранспарта 
да ўсё большай колькасці раварыстаў на да
розе і прапагандаваць ровар як экалагічны 
транспарт. 

Першая Крытычная маса ў Гродне прайшла 
ў маі 2006 года, аднак па шэрагу прычын у 
2011 годзе масавыя велапрабегі па вуліцах 
Гродна былі спыненыя.
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Юрысты таварыства «Зялёная сетка» пры 
ўдзеле юрыстаў ГА «Экадом» і экспертаў 
Цэнтра прававой трансфармацыі Lawtrend 
цягам паўгода праводзілі даследаванне таго, 
як сайты выканкамаў па ўсёй Беларусі інфар
муюць грамадзян аб правядзенні грамадскіх 
слуханняў. Вынікі даследавання былі прэзен
таваныя ў Мінску 5 снежня падчас круглага 
стала «Ад доступу інфармацыі да паўнавар
таснага ўдзелу». 

Вынікі даследаванняў сведчаць пра тое, што 
большая частка выканкамаў не належным 
спосабам паведамляе грамадзянам пра гра
мадскія слуханні ў горадзе. Інфармацыю, 
прадстаўленую на сайтах, цяжка знайсці, 
таксама інфармацыя размешчана практычна 
толькі на рускай мове і часта ў недаступнай 
форме. 

Прааналізаваныя дадзеныя былі надрука
ваныя ў выглядзе брашуры «Ад доступу ін
фармацыі да паўнавартаснага ўдзелу». У 
апублікаваным рэйтынгу выканкамаў, сыхо
дзячы з ацэнкі інфармавання пра грамадскія 
абмеркаванні, змешчаны 28 пазіцый. Сярод 
выканкамаў, на сайтах якіх ёсць неабходная 
інфармацыя  сайты 4х райвыканкамаў Гро
дзенскай вобласці: Іўеўскі, Лідскі, Ваўкавыскі 
і Мастоўскі. Гродзенскі гарвыканкам знахо
дзіцца на 12 пазіцыі рэйтынгу.

З верасня на сайце Гродзенскага абвыкан
кама запрацавала новая інфармацыйная ста
ронка, на якой можна даведацца пра вынікі 
грамадскіх слуханняў, а таксама можна знай
сці інфармацыю пра тое, што плануецца аб
мяркоўваць з гарадзенцамі. 

На думку Марыны Дубінай, каардынатаркі 
прававой службы таварыства «Зялёная сет
ка», тэма інфармацыі аб правядзенні гра
мадскіх абмеркаванняў з’яўляецца першым і 
самым важным этапам на шляху належнага 
ўдзелу грамадскасці ў прыняцці экалагічна 
значных рашэнняў.

У выданне па выніках даследавання сай
таў выканкамаў на прадмет інфармавання 
пра грамадскія слуханні аўтары ўключылі 
рэкамендацыі па адладжванні выканкамамі 
механізму доступу грамадзянаў да прыняц
ця экалагічна важных рашэнняў, а таксама 
ўніфікацыі падыходаў да пытання інфарма
вання сярод усіх выканкамаў Беларусі.

Іншая праблема ў сувязі з грамадскімі слу
ханнямі палягае ў тым, што аднаго анан
савання пра грамадскія абмеркаванні, якія 
маюць адбыцца, недастаткова. Справаздачы 
па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асярод
дзе ўяўляюць сабой складаныя для чытання 
і разумення дакументы, таму інфармацыю 
аб праектах варта даваць на зразумелай  
і даступнай мове, і з тлумачальнай дакумен
тацыяй.

Правядзенне грамадскіх слуханняў рэгулю
ецца шэрагам заканадаўчых актаў Беларусі, 
а таксама і міжнароднымі дамовамі, у тым ліку 
Орхускай канвенцыяй, якую Беларусь падпі
сала ў 1999 годзе, у 2001 годзе яна набыла 
моц, калі яе падпісалі першыя 16 краін. 

Падчас пятай сустрэчы бакоў Орхускай кан
венцыі, якая прайшла ў галандскім Маастрых
це ў верасні, беларуская дэлегацыя атрымала 
рэкамендацыі, звязаныя з парушэннямі пры 
прыняцці рашэнняў аб будаўніцтве Астравец
кай АЭС. На маастрыхцкай сустрэчы былі 
паўтораны рэкамендацыі па справе Нёман
скай ГЭС, якія Беларусь атрымала тры гады 
таму і якія не выканала. Калі Беларусь не вы
канае рэкамендацый да наступнай сустрэчы 
бакоў Орхускай канвенцыі, то рызыкуе атры
маць папярэджанне, пра што дэлегацыя ЕС 
зрабіла адмысловую заяву.

Заўвагі камітэта адпаведнасці Орхускай кан
венцыі ў дачыненні да Беларусі тычацца не
належнага ўдзелу грамадскасці ў прыняцці 
экалагічна значных рашэнняў, атрымання 
інфармацыі, а рэкамендацыі — змянення 

Грамадскія абмеркаванні
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некаторых нормаў права і іх выкарыстан
ня. У цяперашні час у выкананне дадзеных 
рэкамендацый распрацоўваецца Праект За
кона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні да
паўненняў і змяненняў у некаторыя законы 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях аховы нава
кольнага асяроддзя і ўдзелу грамадскасці ў 
прыняцці рашэнняў», якія тычацца наваколь
нага асяроддзя».

У ліку беларускай дэлегацыі ў сустрэчы ба
коў у Маастрыхце ўдзельнічала каардынатар 
рэгіянальнага Орхускага цэнтра ў Гродне  
Іаланта Рамановіч. 

Рэгіянальны Орхускі цэнтр у Гродне пра
цуе больш за 2 гады. Яго галоўная мэта 
— забяспечыць доступ да інфармацыі па на
вакольным асяроддзі, а таксама прыцягваць 

грамадскасць да абмеркавання і вырашэння 
экалагічных праблем. Так, большасць грамад
скіх абмеркаванняў у Гродне і Гродзенскай 
вобласці праводзяцца пры кансультацыйнай 
падтрымцы Орхускага цэнтра. Таксама Ор
хускі цэнтр у Гродне займаецца прававой 
падтрымкай зацікаўленай грамадскасці пры 
прыняцці экалагічна значных рашэнняў.

У межах інфармацыйнага кірунку Орхускі 
цэнтр распаўсюджвае інфармацыю пра Ор
хускую канвенцыю і сваю дзейнасць. У гэтым 
годзе супрацоўнікі цэнтра перавялі ўвесь 
бібліятэчны фонд, які ўключае больш за 200 
найменняў крыніц прававой і экалагічнай тэ
матыкі, у электронны фармат і запісалі на 
DVDдыскі. Літаратуру са свайго бібліятэч
нага фонду цэнтр прадастаўляе ўсім зацікаў
леным.

У 2014 годзе ў Орхускі цэнтр паступіла 142 
зварота ад грамадзян і юрыдычных асоб.
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Стратэгія ўстойлівага развіцця
З лета гэтага году Гродзенская вобласць да
лучылася да праекта Міжнароднай тэхнічнай 
дапамогі «Падтрымка рэгіянальнага і мяс
цовага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь», у 
межах якога ўпершыню ідзе распрацоўка 
Мясцовых павестак — 21 для абласных цэн
траў Беларусі.

Мясцовая павестка21 — гэта стратэгія, 
накіраваная на павышэнне якасці жыцця на 
месцах. 

Акрамя стратэгічнага плану ў 2015 г. Гро
дзенская вобласць атрымае ад Еўрасаюзу 
0,9 мільёнаў еўра на рэалізацыю інавацыйна
га праекта ў вобласці. Праект можа тычыц
ца розных сфер рэгіёна, аднак гэта павінен 
быць інфраструктурны праект вытворчай 
скіраванасці, накіраваны на ўстойлівае раз
віццё рэгіёна.

З мэтай павысіць узровень інфармаванасці 
і ўдзелу грамадскіх арганізацый у падрых
тоўцы Мясцовай павесткі21 у кастрычніку ў 
Гродне адбыўся інфармацыйны семінар аб 
ролі грамадскіх арганізацый у распрацоўцы 
Мясцовай павесткі-21. 

Па выніках супольнага абмеркавання тры 
гродзенскія грамадскія аб’яднанні — «Цэнтр 
«Трэці сектар», «ВелаГродна» і «Гродзенскі 
дзіцячы хоспіс» — падрыхтавалі рэкамен
дацыі ў сферы сваёй дзейнасці да Мясцо
вай павесткі21 для Гродзенскай вобласці і 
накіравалі іх у працоўную групу пры аблвы
канкаме.

Удзел больш шырокага кола грамадскіх 
аб’яднанняў вельмі важны, бо ў горадзе дагэ
туль застаецца шмат праблемаў, якія немаг
чыма вырашыць без комплекснага падыходу. 

Напрыклад, у горадзе застаецца нявыраша
най праблема бадзялых жывёлаў. Адзі ны 
прытулак для жывёлаў арганізаваны высіл
камі грамадскага аб’яднання «Адданае сэр-
ца». У мініпрытулку сябры арганізацыі і 
валантэры лечаць хворых і пацярпелых катоў 
і сабак. Сродкі на ўтрыманне прытулку збіра
юцца з добраахвотных ахвяраванняў і аса
бістых сродкаў валантэраў. Пасля лячэння 
жывёлаў аддаюць у новыя сем’і. 

Лекцыі Свята Мурунава
Важным мерапрыемствам сталі адкрытыя пу
блічныя лекцыі расейскага ўрбаніста Свята 
Мурунава, які прыехаў у Гродна ў красавікумаі 
па запрашэнні таварыства «Зялёная сетка». 
Падчас лекцыяў на тэму «Прыкладная урбані
стыка» Свят падзяліўся думкамі, як зрабіць 
Гродна больш зручным для жыцця. 

Падчас свайго прыезду расейскі ўрбаніст 
правёў для гродзенцаў воркшоп па ўрбані
стыцы, падчас якога ўдзельнікі зладзілі 
праектперфоманс. З дапамогай вулічных 
мастакоўграфіцістаў на белыя прасціні былі 
нанесеныя малюнкі з адметнымі будынкамі і 
старымі назвамі вуліц, пераіменаванымі за 
савецкім часам. Прасціні ўдзельнікі перфо
мансу развесілі ў дварах старых вуліц горада.

Фотаконкурс «Экакульт»
У 2014 годзе Гродна быў абвешчаны куль
турнай сталіцай Беларусі. Для экаактывістаў 
гэта стала нагодай высветліць, якая сітуацыя 
з экалагічнай культурай у жыхароў Гродна ў 
час, калі горад абвясцілі культурнай сталіцай.

З гэтай мэтай таварыства «Зялёная сетка» 
і самвыдатчасопіс «LO_ok» абвясцілі фо
таконкурс «Экакульт», здымкі на які можна 
было дасылаць цягам усяго лета. Арганіза
тары ставілі на мэце звярнуць увагу жыхароў 
Гродна на асяроддзе, у якім яны жывуць, і 
прыцягнуць увагу да экалагічных праблем. 

Жыхарам Гродна і Гродзенскага раёна было 
прапанавана дасылаць здымкі, дзе адлю
стравана беражлівае стаўленне да ўсяго 

Устойлівае развіццё і інфраструктура горада
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жывога, да свайго асяроддзя, або наадварот 
— экалагічна бескультурныя адносіны да на
ваколля. 

У конкурсе ўдзельнічалі 128 фотаздымкаў, 
адно відэа і адна мультымедыйныя праца. На 
здымках, дасланых удзельнікамі, пераважала 
тэма засмечанасці горада і месцаў адпачын
ку ў лесапарках, тэма азелянення гарадской 
прасторы, паўторнага выкарыстання ўжыва
ных рэчаў і інш.

Пікнік «Экакульт»
Адным з мерапрыемстваў па падтрымцы 
фотаконкурсу стала арганізацыя ў Гродне  
гарадскога пікніка «Экакульт». 

Вікторыя Бохан. Прызёр фотаконкурса «Экакульт», г. Гродна 2014 год.

Падчас пікніку ў дворыку галерэі «Крыга» 
праводзіліся экамайстэрні па вязанні кітоў і 
дэльфінаў, па майстраванні лялектраўніц, 
прапаноўвалася месца для абмену кнігамі і 
часопісамі, наведнікам прапаноўвалі травя
ную гарбату з мёдам, экалагічныя пачастункі.

За прынесеную на экапікнік макулатуру мож
на было атрымаць кветкі ці парасткі суніц.

У дворыку галерэі можна было паглядзець 
здымкі, дасланыя на конкурс «Экакульт».

Акрамя развіцця экалагічнай гарадской куль
туры, арганізатары экапікніку ставілі за мэту 
пазнаёміць гарадзенцаў з рознымі ініцыяты
вамі, якія дзейнічаюць у Гродне. 



25grodno.greenbelarus.info

1. Найперш важна адзначыць правядзенне 
ў верасні першага для Гродзенскага рэгіёна 
«Зялёнага форума», які арганізавала тава
рыства «Зялёная сетка». Яго ўдзельнікі аб
меркавалі найбольш значныя экалагічныя 
праблемы вобласці і акрэслілі важныя эка
лагічныя падзеі Гродзеншчыны. Па выніках 
працы форуму паўстала «Карта экалагічных 
праблем» Гродна і Гродзенскай вобласці, 
якая змяшчае спіс найбольш актуальных для 
рэгіёна экалагічных праблем.

2. Гродзенскае грамадскае аб’яднанне 
«Вела Гродна» стала сябрам таварыства «Зя
лёная сетка», якое аб’ядноўвае экалагічныя 
арганізацыі, ініцыятывы Беларусі, а таксама 
асобных экспертаў і актывістаў.

3. Аб’яднанне «Гродзенскі рыбалоўны клуб» 
стала адным з заснавальнікаў Асацыя
цыі ахоўнікаў рэк «ЭкоКронес». Сузасна
вальнікамі асацыяцыі сталі 10 арганізацый 
з Бела русі, Літвы, Малдовы і Калінінградскай 
вобласці Расіі. Аб’яднанне было створана 
з мэтай каардынацыі дзейнасці арганізацый 
сябраў асацыяцыі ў сферы паляпшэння эка
лагічнага стану басейна ракі Нёман і іншых 
транспамежных вадатокаў, а таксама прад
стаўніцтва і абароны агульных інтарэсаў.

Дакументы аб стварэнні асацыяцыі былі 
падпісаны ў Гродне падчас правядзення 
ў кастрычніку семінара на тэму «Удзел гра
мадскасці ў кіраванні транспамежнымі рач
нымі басейнамі». 

4. У Гродзенскім раёне зарэгістраваны 
першы ў Беларусі Саюз пчаляроў «Бел-
АпіЮніан». Яго заснавальнікамі сталі 7 
арганізацый. У саюз увайшлі прыватныя кам
паніі, грамадскія арганізацыі, індывідуальныя 
прадпрымальнікі Гродзенскага раёна, Мін
ска, Салігорска, Пінска і Астраўца. 

5. Сёлета ў Беларусі паўстала экалагічная іні
цыятыва «Зялёны Дазор». Гэты рух аб’яднаў 
веды і вопыт тых экалагічных арганізацый, 
якія мелі досвед працы з грамадскімі экала
гічнымі інспектарамі: ГА «Ахова птушак Баць
каўшчыны», «Цэнтр экалагічных рашэнняў», 
таварыства «Зялёная сетка», рух абаронцаў 
жывёлаў і некалькі велаарганізацый. Задача 
«Зялёнага Дазору» палягае ў стварэнні інсты
туту грамадскаэкалагічных інспектараў, якія 
будуць здольныя самі фіксаваць парушэн
ні прыродаахоўнага заканадаўства, ідэн
тыфікаваць парушэнні з пункту гледжання 
права, рабіць папярэджанні парушальнікам, 
звяртацца ў дзяржаўныя органы. На сёння 
зарэгістраваныя 26 грамадскіх экалагічных 
інспектараў. 

6. У Гродзенскім аддзяленні «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» ў верасні быў абраны новы 
дырэктар — Таццяна Смыкоўская. 

7. Для павелічэння інфармаванасці насель
ніцтва Гродзенскага рэгіёну ў экалагічнай 
сферы ў 2014 годзе быў запушчаны партал: 
grodno.greenbelarus.info

Інстытуцыянальныя змены і развіццё 

http://grodno.greenbelarus.info/
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Гродна
Гродзенскае абласное аддзяленне грамадcкай 
арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
230023, Гродна, а/с 197 
вул. Леніна, 13, оф.4
Тэлефон: +375 29 2300736
Пошта: APB_Hrodna@tut.by
Сайт: ptushki.org 

Грамадскае аб’яднанне веласіпедыстаў «ВелаГродна»
230025, Гродна, вул. Маставая, 39
Тэлефон: +375 29 7830845
Пошта: velogrodnoby@gmail.com
Сайт: velogrodno.by

Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага 
аб’яднання «Рэспубліканскі турысцкаспартыўны 
саюз»
230024, Гродна, вул. Ажешка, 38
Тэлефон: +375 29 6324366
Пошта: grodnortss@tut.by
Сайт: tourgrodno.by

Грамадскае аб’яднанне «Гродзенскі рыбалоўны клуб» 
231753, д. Азёры, вул. Завадская, д. 1
Тэлефон: +375 29 1702216
Сайт: grodnoclub.com

Гродзенскае грамадскае аб’яднанне аховы жывёл  
«Адданае сэрца» 
Тэлефон: +375 29 8837183 
Пошта: predannoeserdce@yandex.by  
Сайт: predannoeserdce.org

Гродзенскае абласное грамадскае аб’яднанне 
маладых навукоўцаў «ВІТ» 
230025, Гродна, вул. Будзёнага, 48/А12
Тэлефон: +375 15 2967473
Пошта: vit_hrodna@yahoo.com 
Сайт: vitngo.org

Грамадскае аб’яднанне «Цэнтр інфармацыйнай 
падтрымкі грамадскіх ініцыятыў «Трэці сектар»
230023, Гродна, вул. Будзёнага, 48/А11
Тэлефон: +375 15 2757172
Пошта: 3sektar@gmail.com
Сайт: 3sektar.by 

Орхускі цэнтр г. Гродна
230003, Гродна, вул. Касманаўтаў, 60 
Тэлефон: +375 15 2752068
Пошта: aarhuscentrehrodna@gmail.com 
Сайт: ohranaprirody.grodno.by/aarhus 

УА «ГрДзУ імя Я.Купалы», факультэт біялогіі і экалогіі
230015, Гродна, зав. Даватара, 3/1
Тэлефон: +375 15 2485064
Пошта: d2073@grsu.by
Сайт: fbe.grsu.by

Клуб «Green Sun»: +375 33 3741883 
Пошта: janinasidorenko@gmail.com 

Сярэдняя школа №12  
Школа рачительных хозяев 
230024, Гродна, ул. Паповіча, 32
Тэлефон: +375 29 7819044
Сайт: sch12grodno.schools.by/photoalbum/22608
vk.com/club77444455

ДзУА «Гімназія №1 імя акадэміка Е.Ф. Карскага»
230010, Гродна, прт. Я. Купалы, 82
Пошта: gymn1_oktroo@mail.grodno.by 
Сайт: gymn1.grodno.unibel.by

Мінск
Установа «Цэнтр экалагічных рашэнняў»
220029, Мінск, вул. Машэрава, 9317
Тэлефон: +375 17 3345323
Пошта: info@ecoidea.by 
Сайт: ecoidea.by

Установа «Аграэкакультура»
220029, Мінск, прт. Машэрава, 9, оф. 218 (2 этаж)
Тэлефон: +375 17 2860689
Пошта: agroecoculture@gmail.com
skype: agroecokonsultant
Сайт: agracultura.org

Грамадскае аб’яднанне «Чыстая вада»  
(каардынатар кампаніі «У абарону беларускіх балот»)
220053, Мінск, вул. Нававіленская, 38
Пошта: bahna.land@gmail.com 
Сайт: bahna.land

Грамадскае аб’яднанне «Экадом»
222394, Мядзельскі рн, д. Камарова, вул. Зяленая, 14
Тэлефон: +375 17 3354725
Пошта: ecohome.by@gmail.com 
Сайт: ecohomengo.by

Цэнтр прававой трансфармацыі Lawtrend
220053, Мінск, вул. Нававіленская, 3810 
Тэлефон: +375 17 3354486
Пошта: infolawtrend@gmail.com  
Сайт: lawtrend.org

Спіс кантактаў карысных грамадскіх аб’яднанняў 
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Таварыства «Зялёная сетка», г. Гродна
Тэл.: +375 33 6000230
grodno.greenbelarus@gmail.com
grodno.greenbelarus.info

Аўтары:
Алеся Седзянеўская
Юлія Каляда

г. Гродна, 2014 год.

Як відаць з агляду, апісаная дзейнасць у эка
лагічным кірунку канцэнтруецца ў асноўным у 
Гродне і Гродзенскім раёне. У пэўным сэнсе 
гэта адлюстроўвае і наяўную сітуацыю: эка
лагічная дзейнасць у абласным цэнтры і яго 
ваколіцах характарызуецца большай актыў
насцю ў параўнанні з рэгіёнамі. 

Падчас першага «Зялёнага форуму» ў Грод
не сярод іншага гучалі думкі пра неабходнас
ць большай кансалідацыі розных арганізацый 
для рашэння агульных экалагічных праблем. 
Ёсць добрыя прыклады таго, як аб’яднанне 
высілкаў працуе на лепшы вынік. 

Напрыклад, стварэнне «Зялёнай мапы» і спі
су экалагічных праблем Гродзеншчыны даз
воліла мець больш цэласнае ўяўленне пра 
рэгіён і яго праблемныя кропкі. Гэтую працу 
ўдалося зрабіць дзякуючы агульным нама
ганням розных удзельнікаў экалагічнага руху 
Гродзеншчыны. Як удалы прыклад варта на
зваць кампанію па абароне беларускіх балот.

Цікавым для больш актыўнага пераймання 
і развіцця бачыцца вопыт экалагічных арга
нізацый па прыцягненні мясцовага насельні
цтва ў прыняцце рашэнняў па пытаннях аховы 
навакольнага асяроддзя. Напрыклад, АПБ 
ужо некалькі год прасоўвае ідэю ахоўніцтва, 
ствараючы сетку ахоўнікаў прыроды з ліку 
мясцовых жыхароў. Прыцягваць людзей, каб 
фіксаваць парушэнні прыродаахоўнага зака
надаўства, плануе супольная экалагічная іні
цыятыва «Зялёны Дазор». 

Таварыства «Зялёная сетка» заўсёды адкры
тае на супольныя ідэі, прапановы супрацоўні
цтва, дапамогу.

Высновы
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