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акты, што рэгулююць гасп. i шш. дзей-
насць, якая аказвае негатыуны уплыу 
на навакольнае асяроддзе. Уяуляе удас-
каналенне юнуючых i распрацоуку но-
вых законау у адпаведнасш з аб'ектыу-
ным1 патрабаванням1 аптымальнага уза-
емадзеяння грамадства i прыроды, якое 
адлюстроуваецца у механизме дзеяння 
прававых норм. Сутнасць Э.з. — уклю-
нэнне экалапчных нарматывау у юную-
чыя законы ш канкрэтнае прымяненне 
заканадауства у выпадках парушэння 
юрыд. i ф!з. асобам1 законау аб ахове 
навакольнага асяроддзя i нетрау. 

В. В Маурышчау. 

ЭКАЛАГ13АЦЫЯ ТЭХНАЛбГШ, э к а -
л а г i з а ц ы я в ы т в о р ч а с ю , рас-
працоука i укараненне у вытв-сць, ка-
мунальную i шш. галшы гаспадарю, 
паусядзённае жыццё людзей тэхналогш, 
яюя пры макс, атрыманш прадукцьи 
высокай якасш забяспечваш б захаван-
не раунавагi экалагЫнай у навакольным 
ас я ролл si i природным кругавароце рэ-
чывау, энерги, не дапускаш б забру-
джвання асяроддзя. Наюравана на мак-
амальна эканомнае расходаванне сыра-
В1НЫ, комплекснае выкарыстанне пры-
родных рэсурсау, стварэнне новых тэхнал. 
cicT3M з мэтай забеспячэння малаадход-
ных або безадходных вытворчасцей 
(замкнутыя цыклы водаабароту, утыл1-
зацыя адходау i IHIU), аптымпацыю 
узаемаадносш грамадства i прыроды. 
На Беларуа найб. эфект ад Э т. дасяг-
нуты у галшах з вял. спажываннем 
энергет. i водных рэсурсау: цеплаэнер-
гетыка, xiM., нафтаперапрацоучая, мя-
са-малочная прам-сць i шш. 

Прыниып безадходнай вытв-сш дзейшчае 
у прыродзе, якая працуе гт замкнутей схеме, 
дзе жыииё узнауляецца ва ycix яго разнастай-
ных формах пры поунай утыл]зацьп адходау. 
Асн. KipyHKi развщця Э.т.: выкарыстанне 
природных экалапчна бясшкодных крынщ 
энергп i сыравшы (энерпя сонца, ветру, б|Я-
пал1ва i шш.); распрацоука i укараненне без-
адходных тэхналогш i пераход да замкнутых 
ныклау вытворчасш. У M H o r i x выпадках для 
Э т. неабходна стварэнне прынцыпова новых 
працэсау атрымання традыц. вщау прадукцьп 
i Л1квшацы1 адходау. В.В.Маурышчау. 

ЭКАЛАНЧНАЕ ВЫХАВАННЕ I АС-
ВЁТА, элементы сютэмы агульнага вы-
хавання i асветы, звязаныя з авалодан-
нем навук. асновам1 узаемадзеяння пры-
роды i грамадства (чалавека). Мэта — 
фар.шраванне сктэмы ведау, поглядау i 
перакананняу, наюраваных на выхаван-
не маральнай адказнасш асобы за стан 
навакольнага асяроддзя, усведамленне 
неабходнасщ пастаяннага клопату аб iM 
ва ycix вшах дзейнасщ. 

Асновы Э.в. i а. закладваюцца у сямЧ, по-
тым у навуч. установах. Праз засваенне асн. 
паняццяу i навук. фактау аб прыродзе выз-
начаюцца аптымальныя формы уздзеяння ча-
лавека на прыроду, фарм1руецца разумение 
шматбаковай каштоунасш прыроды, разв1ва-
ецца патрэбнасць свядомага выканання норм 
паводзш на прыродзе, актыунай дзейнасш па 

паляпшэнш навакольнага асяроддзя i экала-
пчнай аптым!зацьп адносж чалавека i прыро-
ды. 

На Беларуа мэтанаюраваныя Э.в. i а. 
вядуцца у шэрагу лщэйскзх класау эка-
лапчнага профшю у MiHCKy i абл. цэн-
трах, Домжарыцкай еярэдняй школе 
Лепельскага р-на. Працуюць гурт к i юн-
натау, школьных ляенщтвы, праводзяцца 
экскурсы на прыроду i шш. Для пад-
рыхтоую спецыялктау-эколагау з вы-
шэйшай адукацыяй у 1974 на б1ял. ф-це 
БДУ адкрыта 1-я у СССР кафедра 
агульнай экалогп (з 1984 рыхтуе спецы-
ялютау па экалогн i ахове навакольнага 
асяроддзя). 3 1982 у Гомельсюм ун-це 
рыхтуюць спецыялгстау па заалогп i 
ахове навакольнага асяроддзя. Прабле-
мы Э.в. i а. даследуюць НД1 Нац. АН 
Беларуси мЬкнар. экалапчны ун-т шя 
А.Дз.Сахарава, БСГА i шш. 

Jlim:. З а х л е б н ы й АН Экологическое 
образование школьников. М., 1983; Д е -
ря б о С.Д., Я с в и н В.А. Экологическая 
педагогика и психология. Ростов н/Д, 1996. 

В.В.Грычык. 

ЭКАЛАГ<ЧНАЕ ДУБЛ1РАВАННЕ, за-
мена у экаастэме адных вщау друпм1 
таго ж трафЫнага узроуню. Дазваляе 
падтрымшваць экалапчную устойль 
васць i надзейнасць згуртаванняу, за-
бяспечвае бесперапыннасць траф\чных 
ланцугоу. Напр., зшклыя капытныя жы-
вёлы могуць замяняцца грызунам! щ 
насякомым1-ф1тафагам1, драпежнш — 
параз1там1 i хваробатворным! мжраарга-
шзмамь На Беларуа месца зубра у 
харч, ланцугах заюш лось i зайцы; у 
вышку скарачэння папуляцый буйных 
драпежнжау ( pb ic i , мядзведзя) коль-
касць зайцоу стрымлшаепца шш. дра-
пежнжамй (ваую, люы), эпщэм1ям1 ту-
лярэм11, м!Ксаматозу i шш. 

ЭКАЛАГ(ЧНАЕ Г1ЛАНАВАННЕ, уста-
науленне патэнцыяльна магчымых пра-
порцый гасп. выкарыстання экологичных 
рэсурсау i дапушчальных ве.ичынь ан-
трапагенных уздзеянняу на ix. Разл1К 
эксплуатацьп прыродных рэсурсау або 
тэрыторый праводзщца з мэтай пазбег-
нуць прыкметнага парушэння payHaeaei 
экалаг1чнай i прычынення icTOTHaii 
шкоды адной гасп. галшой 1ншым у 
выпадку сумеснага выкарыстання iMi 
прыродных рэсурсау. Вырашае пэуныя 
эканам. задачы i падтрымл1вае экалапч-
ны дабрабыт тэрыторьп. 

ЭКАЛАГ1ЧНАЕ ПРАГНАЗ/РАВАННЕ, 
навуковае прадказанне змен у прырод-
ных с1стэмах, яюя вызначаюцца нату-
ральным! працэсам! i уздзеяннем на ix 
чалавека. Паводле маштабау Э.п. падзя-
ляюць на глабальнае (б1ясфернае), рэп-
янальнае (у межах некалыах KpaiH, ад-
наго мацерыка, аияна i iHm ), нацыя-
нальнае (у межах крашы) i лакальнае 
(для невял. тэр ). Можа быць каротка-
тэрм1новым (да 1 года), еярэднетэрм!-
новым (1—-5 гадоу), доугатэрм!новым 
(больш за 5 гадоу). Гл. таксама Экала-
гЫнае планаванне. 

ЭКАЛА11ЧНАЙ АДПАВЁДНАО U П 
ЦЫП, прынцып, паводле якога ( 
]снавання арган1зма заусёды адш 
умовам яго жыцця. Арган1зм можа 
ваць у пэуных умовах да таго час 
куль навакольнае асяроддзе адш 
генет. магчымасцям прыстасавань 
тага вшу да яго ваганняу i змен. 
кцыянальна дапауняючы адз1н aj 
жывыя аргашзмы выпрацоувающ 
гэтага адпаведныя прыстасаванн1, 
ардынаваныя з умовам! абшты 
асяроддзя, у значнай ступеш пере 
ранага тым! ж аргаьпзмам1 (61якл 
1нш.). B.B.Maypi 

ЭКАЛАГ/ЧНАЯ В АЙНА, наум! 
парушэнне экаастэм як асяроддзе 
харства чалавека у ходзе ваен. дзея 
Вядзе да прычынення страт n p a u i 
шляхам уздзеяння на асяроддзе ж) 
ства чалавека (забруджванне або 
жэнне паветра, вады, глебы, вынш 
не флоры i фауны). У шэрагу вып. 
пры вырашэнж ваен. задач став 
спец. задачы парушэння асяроддзя 
харства насельнштва прашушка в 
рыстаннем экалаг/чнай зброi. Элем 
Э.в. упершыню выкарыстаны у 1н 
Tai (1961—75), дзе распылена боль 
100 тыс. т гербщыдау i дэфаш; 
як1я уздзейн1чал1 пераважна на pai 
насць. Э.в. можа выкл1каць ката< 
ф1чныя змены б|ясферы Забаро 
м1жнар. правам, што адлюстравш 
Канвенцьп ААН (1977). В.В.Мауры 

ЭКАЛАПЧНАЯ ВАЛЁНТНАСЦЬ, э 
л а г 1 ч н а я п л а с т ы ч н а с ц ь , 
пень прыстасавання вщу да змен ; 
асяроддзя. Колькасна выражаецца j 
пазонам змен асяроддзя, у межах я 
вш захоувае нармальную жыццяд 
насць. Можа разглядацца у аднос 
рэакцьп вщу на асобныя фактары 
роддзя i на комплекс фактарау. В 
ЯК1Я вытрымл1ваюць значныя зм 
фактарау, наз. эурыб/ёнтам/', вшы, г 
стасаваныя да невял. змен фактарау 
стэнаб/ё'нтам/. Гэтыя 2 групы жыв 
раслш наз. адпаведна эурытопнымi а 
шзмам1 i стэнатопнымi аргшшмали. 
рыб1ёнтнасць дае магчымасць засш 
разнастайныя ландшафтныя ui ф1з 
геагр. раёны, а стэнаб1ёнтнасць ix р: 
звужае. В.В.Маурыи 

ЭКАЛАГЙНАЯ ДАКТРЫНА, кан! 
траванае выражэнне аф1ц. поглядг 
палажэнняу, выпрацаваных паля. 
раун1цтвам дзяржавы, унесеных у зг 
над. акты, якiя абвяшчаюць асн. мг 
прынцыпы, KipyHKi i формы яго д: 
H a c u i па забеспячэнш рацыянальь 
узаемадзеяння пам1ж грамадства^ 
прыродай, захаванн1 я каст асярод 
жыцця жывых icTOT, у т.л. чапав( 
Вызначае дзярж. экологичную палть 
сютэму дзярж. паля, прынцыпау i п 
лядау на прыродаахоуную дзейнасц 
прыродакарыстанне. Г1алажэнн1 5 
заснаваны на фундаментальных нав 
ведах у r an iHe экологи i сумежных 


