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Тэма 22 верасня 2021 гады - "Бяспека і здароўе з устойлівай мабільнасцю". 

Пандэмія змяніла звыклы рытм жыцця гарадоў. Нягледзячы на ўсе складанасці, з якімі мы сапхнуліся, 

арганізатары акцыі зважаюць і на дадатныя моманты: на вуліцах стала менш транспарта, ачысцілася 

паветра, людзі сталі больш задумвацца пра сваё здароўе, асабліва пра органы дыхання. Досвед 

выдаленай працы, атрыманы шматлікімі, яшчэ раз паказаў, што аўтамабіль - не такая ўжо і 

неабходнасць. Важна не проста пераадолець праблемы, выкліканыя пандэміяй, але і вынесці з яе 

ўрокі. Не проста вярнуцца да звычайнага жыцця, але і зрабіць яе лепш, устойлівей і здаравей. 

Еўрапейскі тыдзень мабільнасці праходзіць штогод 16-22 верасня. Задача акцыі - звярнуць увагу 

людзей на праблемы перасоўвання ў горадзе. Пры праектаванні гарадоў ніхто не чакаў, як вырасце 

насельніцтва, і якіх маштабаў дасягне аўтамабілізацыя. Планоўка вуліц і кварталаў, асабліва ў цэнтры 

горада, проста не разлічана на тую колькасць людзей і транспарта, якія цяпер там кожны дзень 

знаходзяцца. Недастаткова развітая ці няўдала арганізаваная сістэма грамадскага транспарта толькі 

пагаршае гэту праблему. Свой негатыўны ўнёсак уносяць і самі жыхары: далёка не заўсёды 

выкарыстанне асабістага аўта - надзённая неабходнасць. Залішняя колькасць машын не проста 

шкодзіць навакольнаму асяроддзю, на дарогах утворацца коркі, і часта скарыстацца грамадскім 

транспартам, а то і зусім дайсці да сваёй мэты пешшу ці даехаць на ровары становіцца не толькі 

здаравей і экалагічней, але і хутчэй і зручней. 

Усе ўдзельнікі тыдня мабільнасці, няхай гэта будзе гарадская адміністрацыя, грамадскія арганізацыі ці 

проста неабыякавыя грамадзяне, вольныя самі вырашаць, як менавіта звярнуць увагу атачальных на 

праблемы свайго горада. Але кульмінацыя акцыі 22 верасня - Дзень без аўтамабіля, які і завяршае 

тыдзень. 

Летась да тыдня мабільнасці далучыліся 53 краіны свету. Беларусь упершыню прыняла ўдзел у акцыі ў 

2008 году, і ўжо 84 гарады краіны ўдзельнічаюць у штогадовай ініцыятыве. Традыцыйны элемент 22 

верасня - гарадскія велапрабегі, у Менску і шэрагу іншых гарадоў кіроўцам у гэтым дзень прапануюць 

бясплатны праезд у грамадскім транспарце. 

Дзень без аўтамабіля патрэбен не толькі для таго, каб выказаць сваю заклапочанасць экалогіяй 

гарадоў ці ж праблемамі гарадской інфраструктуры. Гэты дзень дае нам магчымасць па-іншаму 

паглядзець на свой штодзённы распарадак. Аўтамабіль, незаменны ў далёкіх паездках, можа 

апынуцца не так ужо і патрэбен для простага паходу ў краму, ці, каб дабрацца да працы. 

Абмежаванні для аўтамабілістаў уводзіліся з тых самых пор, як асабістая машына стала 

распаўсюджанай з'явай. Справа не абмяжоўвалася аднымі заклікамі - у канцы трыццатых гадоў па 

ўсёй Еўропе ўводзіліся законы, прама забараняльныя карыстацца асабістым аўта. Зразумела, пра 

экалогію ніхто тады не думаў. На парозе сусветнай вайны войска ўсіх краін востра мелі патрэбу ў 

паліве. 

У наступным падобныя ініцыятывы былі выкліканы эканамічнымі чыннікамі. Перыядычныя паліўныя 

крызісы і скокі коштаў на нафту змушалі ўрады розных краін усімі магчымымі шляхамі змяншаць 



спажыванне паліва, у тым ліку заклікаючы жыхароў да эканоміі. Паваротным момантам стаў 1994 год, 

калі палітолаг і актывіст Эрык Бриттон прапанаваў праводзіць такія акцыі штогод. Ініцыятыва знайшла 

падтрымку на міжнародным узроўні, а пасля Еўрапейская камісія развіла гэту ідэю да комплекснага 

тыдня мабільнасці. 

Які ж унёсак транспартных сродкі ў забруджванне паветра? 

У Беларусі больш 3 мільёнаў асабістых легкавых аўтамабіляў. У сярэднім на 1 тысячу чалавек 

даводзіцца 320 машын. Па насычанасці легкавымі аўта лідыруюць Гарадзенская і Менская вобласці - 

363 і 342 машыны на тысячу жыхароў адпаведна. 

Менавіта аўтатранспарт - адзін з асноўных крыніц забруджвання гарадскога паветра. Да 99 адсоткаў 

усіх аэразоляў ці шкодных газаў у паветры - прадукты працы рухавікоў унутранага згарання.  

Шкодныя выкіды прынята дзяліць на першасныя і другасныя. Першасныя ўтворацца непасрэдна 

падчас спальванні паліва. Найвялікую небяспеку ўяўляюць угарны газ, аксіды азоту і розныя 

вуглевадароды - этан, метан, этылен, бензол і інш. Гэтыя злучэнні рэагуюць адзін з адным і 

атмасферным паветрам, у выніку чаго ўтворацца новыя, часцяком таксічныя другасныя 

забруджвальнікі. Менавіта яны складаюць вялікую частку шкодных прымешак у паветры. Акрамя 

непасрэднай небяспекі, гэтыя староннія прымешкі дапамагаюць утрымліваць у ніжніх пластах 

атмасферы цвёрдыя часціцы пылу і сажы. 

Відавочна, што пагаршэнне экалагічнага становішча пагражае здароўю насельніцтва. Удасканаленне 

паліўных сістэм, укараненне транспарта, які выкарыстоўвае больш экалагічнае паліва - першыя крокі 

да паляпшэння сітуацыі. Аднак нават электрамабілі ў сучасным свеце не могуць сур'ёзна паўплываць 

на выкіды вуглякіслага газу. 

Паводле дадзеных, прыведзеным инжиниринговой кампаніяй Ricardo, якая займаецца 

даследаваннямі і распрацоўкамі ў аўтамабільнай прамысловасці, пры вытворчасці аднаго 

электрамабіля выкід эквівалента СО2 у атмасферу нават вышэй, чым пры вытворчасці традыцыйнага 

аўтатранспарту - 8,8 тоны супраць 5,6 адпаведна. Амаль палова шкоды экалогіі даводзіцца на 

вытворчасць батарэй. 

Акрамя таго, у большасці краін Еўропы значная дзель электраэнергіі выпрацоўваецца за кошт 

выкапнёвага паліва. Такім чынам, нават пасля поўнага пераходу на электратранспарт рэальнага 

паляпшэння сітуацыі не дасягнуць без выкарыстання "зялёных" крыніц энергіі. 

Паказальны прыклад Нарвегіі. Краіна не проста плануе да 2025 году перайсці на электратранспарт, 

больш 90% энергіі ў ёй выпрацоўваецца на гідраэлектрастанцыях, што робіць электракары ў Нарвегіі 

сапраўды экалагічнымі. 

Па гэтых чынніках у дзень без аўтамабіля можна задумацца пра папулярызацыю іншых тыпаў 

транспарта, такіх, напрыклад, як ровар. 

Ровары падаюць цэлы шэраг пераваг, пра якія шматлікія нават не задумваюцца. Першым чынам, гэта 

выдатны спосаб захаваць здароўе і заняцца спортам. Змяніўшы машыну на ровар, напрыклад, па 



дарозе на працу, вы зможаце дадаць у свой распарадак дня трохі практыкаванняў і падыхаць свежым 

паветрам. 

Лепшы спосаб адзначыць Сусветны дзень без аўтамабіля - проста не карыстацца сваім 

аўтатранспартам. Калі вам трэба кудысьці пайсці, прагуляйцеся ці пракаціцеся на ровары. Калі ў вас 

ёсць скейтборд ці электросамокат, выкарыстоўвайце яго. Ці ж проста скарыстайцеся грамадскім 

транспартам. 

  

Дзень без аўтамабіляў арганізаваны ў розных гарадах свету па-рознаму, але з агульнай мэтай - 

паменшыць колькасць аўтамабіляў на вуліцах. Выгада для грамадства ў цэлым - гэта дзень без коркаў 

на дарогах, дапамога навакольнаму асяроддзю, а таксама зніжэнне попыту на бензін. 


