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Een luttele twintig jaar geleden nog
was de term 'ecologie' slechts bij een
betrekkelijk kleine groep specialisten
bekend. Thans zijn steeds meer mensen
gaan inzien: het gehele milieu dat de
mens omringt is ons tehuis, onze eeuwi-
ge woning. En het volstaat niet meer
als men alleen voor eigen hulpbronnen,
voor eigen wateren en voor de lucht
boven eigen land zorg draagt De ver-
ontreiniging die in de wateren en de
atmosfeer terecht komt, kent geen
staatsgrenzen. Het probleem van het
bestaan van de mens in de biosfeer is
op zichzelf al mondiaal van aard en is
niet binnen het bestek van afzonderlij-
ke landen op te lossen. Gegrond op de
stelling dat de ecologische sfeer inte-
graal en ondeelbaar is, en door de
stormachtige vooÍtgang van de bescha-
ving extra actueel gemaakt, heeft dit
probleem internationale dimensies ge-
kregen, nieuwe aspecten in de betrek-
kingen tussen staten doen ontstaan en
een plaats in de woordenschat van de
internationale politiek gekregen.

Voor bepaalde wetenschapsmensen
en publicisten in het Westen was dat
aanleiding om te gaan spreken van een
ramp die de mensheid zou dreigen. Het
proces van industriële ontwikkeling,



\\'at zijn maatschappelijke vormen ook
mogen zijn, werd verklaard tot de bron
van de opdoemende crisis van het mi-
lieu. Er werd o.a. medegedeeld dat
Amerikaanse vorsers begonnen waren
met het uitwerken van een model voor
mondiaal evenwicht met als vertrek-
punt de stelling dat de huidige ekono-
mische groei afgeremd moet worden.

Laten we de waarheid onder de osen
zien: het zal wel nauwelijks moge"lijk
blijken van onze planeet eèn natuurie-
sen'aat te maken. Want het streven om
technologische vooruitgang tot stil-
:Jand.te brengen is volslagèn zinloos.
Enerzijds oefenr de ontwi-kkelins van
\\'etenschap en produktie wel eeï be-
paalde invloed op het natuurlijk ecolo-
gisch evenwicht uit. Maar airderzijds
n'orden er dank zlj de verwezenlijkln-
gen van technologischwetenschap-
PelUke vooruitgang milieuvriendè-
l,j!g technologische procedés onr-
s'ikkeld.

Verschillende systemen vertonen ver-
schillende tendenties en wetmatigheden
van ontwikkeling, ook is hun houding
tegenover het natuurlijke milieu niet
identiek. De regeringen van de kapita-
listische landen moeten in hun natuur-
beschermingsactiviteiten tegenwerking
van particuliere ondernemingen en
concerns zien te overwinnen. De socia-
listische staat die de hulpbronnen en de
produktiemiddelen in handen heelt. be-
schikt over de mogelijkheid om in gelij-
ke mate zowel voor een wezenlijke
groei van produktie als voor een har-
monieuze ontwikkeling van het natuur-
lijke milieu te zorgen. Er worden ecolo-

-sische programma's ten uitvoer gelegd
die steunen op het systeem van de gelei-
de ekonomie en op het belang dat de

gehele samenleving heeft bij de be-
scherming van de gezondheid van de
mens en van alles wat haar omringt.

De overwinning van het socialisme
hoeft begrijpelijkerwijs nog niet te bete-
kenen dat alle schadelijke gevolgen van
de menselijke activiteiten ten opzichte
van het milieu ogenblikkelijk en van-
zelf worden opgevangen. Milieu-
vervuiling komt uiteraard ook in
de zich snel ontwikkelende socialisti-
sche huishouding voor maaÍ ze neemt
niet dermate dreigende afmetingen aan
zoals onder het kapitalisme. Is in de
Verenigde Staten van Amerika bijvoor-
beeld de kwestie van stabilisering van
het vervuilingsniveau actueel, in de
USSR is er sprake van voortdurende
verlaging van dat niveau.

Hoe bereikt men dat? In de eerste
plaats dank zij een weldoordachte
staatspolitiek op het gebied van het
milieubeheer. In de USSR functioneert
een systeem van waarneming en controle
op de milieuvervuiling waaronder meer
dan 450 steden, ongeveer 2000 waterpar-
tijen, alle binnenlandse en randzeeën en
tevens de bodem van de gebieden waar in
de land- en bosbouw chemische midde-
len worden toegepast, vallen.

Alleen al in de afgelopen vijfjaar van
1976 tot en met 1980 werden in de
USSR in staatsverband 9,3 miljard roe-
bel aan maatregelen voor milieube-
scherming besteed. Als resultaat is de
emissie van schadelijke stoffen in de
lucht van steden en industriecentra met
l3 pct. teruggelopen, daalde de vervui-
ling van de atmosfeer met stof, zwavel-
dioxyde en zwavelwaterstof in 70 pct.
van alle onder controle staande steden
en nam lozing van ongezuiverd afval-
water met 20 pct. af .



In het kader van het huidige vrjfia-
renplan ( l98l- 1985) worden tO,: mil-jard roebel voor milieubeschermins
uitgetrokken - I I pct. meer dan ií
de voorafgaande vijflaar.
.Dat zijn zo te zeggen rechtstreekse

uitgaven: middelen ïie besremd ziin
voor de bouw van zuiveringsinstallatiés
zonder welke geen enkel bèdnjf bij de
wet in werking mag worden gesteld, en
voor controle op de toestand van lucht,
water en bodem... Voegt men hier indi-
recte_ uit_gaven aan toe - reproduktie
van het bos, recultivatie van de bodem,
strijd tegen water- en winderosie -dan neemt het totaal aan de uitgaven
nog meer toe.

Maar het gaat uiteraard niet alleen
om het kostenciifer. Natuurbescher-
ming is in de USSR een niet weg te
denken bestanddeel van de staatspoli-
tiek geworden. Hierdoor wordt heCmo-
gelijk zonder dat het tempo van
technologischwetenschappelijké voor-
uitgang verslapt, de vèiworvenheden
ervan doelgericht aan te wenden voor
reproduktie van natuurlijke hulpbron-
nen, bescherming van het milieu en
onderhoud van het ecologische
evenwicht.

Aangezien in de Sovjet-Unie de in-
dustrie én de wetenschap én de natuur
onder één beheer staan, doet zich de
mogelijkheid voor om ecologische poli-
tiek integraal, binnen het raam van één
begroting te voeren. Kapitaalin-
vesteringen ten behoeve van het
milieubeheer zijn vervat in de financiële
plannen van de bedrijven waarvan de
administratie in dezelfde mate voor de
positieve resultaten ervan instaat als
voor de levering van produktie. Het is
voldoende tezeggen dat de bestedingen
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aan de zuiveringsinstallaties in de fa-
brieken van de Sovjet-Unie een derde
van het basiskapitaal bedragen.

Inderdaad, de uitgaven voor de na-
tuurbescherming zijn groot maar de
Sovjet-Unie aanvaardt ze welbewust
daar ze vooral zotg draagt voor het
scheppen van een gezond leefmilieu
niet alleen voor het huidige geslacht
maar ook voor de toekomstige genera-
ties. Want zuivere lucht, water en heel
de rijkdom en schoonheid van de na-
tuur hebben een eeuwige onverganke-
lijke waarde.

Naar de schattingen van UNO-
experts is de USSR in ecologisch op-
zicht er veel beter aan toe dan de mees-
te ontwikkelde kapitalistischflanden.
In de ontwikkelde industriegebieden
van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld is de
verontreiniging van de atmosfeer, het
water en de bodem ongeveer voor de
helft zo groot als in vergelijkbare gebie-
den van de Verenigde Staten.

Dat mag echter geen aanleiding voor
zelfgenoegzaamheid zijn. Er komen
steeds meer problemen bij die met na-
tuurbehoud te maken hebben. Zlj rij-
zen één voor één: telkens als er weer
zo'n olieveld of een ertsgroeve in ge-
bruik is genomen of een spoorweg ol
een elektriciteitscentrale tot stand
komt. Hun oplossing wordt al maar
ingewikkelder en duurder.

Op het gebied van milieubeheer kun-
nen geen investeringen zijn die niet
lonend zouden blijken. Daar twijfelt
men in de Sovjet-Unie niet aan.

In de USSR twijfelt niemand ook
aan de noodzaak eL de voordeligheid
van internationale samenwerking in het
kader van een programma voor ge-
zondmaking en beschermiqg van de



natuur. De Wereldoceaan behoort
evenals de dampkring in gelijke mate
aan alle volkeren toe. De ecólogische
problemen zijn wereldwijd en hébben
betekenis voor de gehele 

-mensheid. 
En

zo-er een gebied is waarop landen en
volkeren met elkaar moetèn wedijve-
ren, dan is dat in de eerste plaats wel
strijd voor het behoud van de oor-
spronkelijke schoonheid en reinheid
van de natuur. De natuur heeft haar
rechten en het is de plicht van de mens
om ze te beschermen en te respecteren.
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Een vrijgeleidebrief yoor de
natuur

Natuurbehoud werd in de USSR reeds in de eerstejaren na de revolutie tot staatspolitiek verheven. In de
rurm. zestlg 3aar werden in het land meer dan 200
specrale verordeningen over bescherming van de natuur
urtgevaardrgd .en strenge- normen voor het gebruiken
]'g.n ae natuur ingevoercl. Men is thans in de Sö.et-Unie
pUna geheel gereed gekomen met het opbouwen van een
mtegraal systeem. van wetgeving dai de scheppende
actrvltelten van de maatschappij in combinatié met
harmonische ontwikkeling van-de natuur regelt

Bij de wet geregeld

De rechtsnormen van het natuurbehoud die het
ecolo.gische gsdrag van de bevolking en de activiteiten
yan_{g_o_rganisaties regelen, stoelen op de Grondwet van
de USSR. Deze beschrijft bescherming van het omrin-
pnde milieu als een staàtszaak van uitórst groot belang.
. De Grondwet Iegt het exclusieve eigendómsrecht va-n
de SovJet-staat op de grond, de bodemschatten, het
\r-ater en de bossen vast. En dat houdt in dat hierop
artikel l0 van de Grondwet der USSR over de verplÈÉ
ting van de staat het socialistische eigendom te beËchei_
nren en tevens artikel 6l over de vérplichting van de
b.urgers dit eigendom in stand te houdeï van töepassing
aJn.

_De constitutionele wetgeving van de USSR die de
rectrtspositie.van de staatslícharíen en de burgeÀ ;éÉ"tt,
stelt tevens de voor allen geldende ecologischï eise;;Ë
h9t gebied van de natuur6escherming ,urt. O. belang_
rijkste bepalingen die op afzonderlijkË aspecten van hetnatuurbehoud betrekking hebben, zijn'vastg"l.Cd lï

speciale juridische actes - de Grondslagen van de wet-
geving over grond, water en bos, de wetgeving over de
bodemschatten en andere sl"ukken.

Zo zijn in de Grondslagen van de wetgeving over de
grond de algemene beginselen van grondgebruik en
bodembescherming omschreven. Daarin wordt bijzon-
dere aandacht geschonken aan behoud van produktieve
landbouwgronden. Voor de bouw van bedrijven en
aanleg van autowegen en hoogspanningslijnen schrijft
de wet toewijzing van percelen die voor de landbouw
ongeschikt zijn of gronden van minderwaardige kwali-
teit voor. De wetgeving stelt schending van deze vereis-
ten straÍbaar.

Bepalingen over natuurbehoud en verantwoordelijk-
heid wegens schending ervan zijn ook vervat in rechts-
stukken die op het eerste gezicht niet rechtstreeks met
bescherming van het milieu te maken hebben. De
Grondslagen van de wetgeving over arbeid verbieden
bijvoorbeeld dé ingebruikneming van nieuwe dan wel
gereconstrueerde bedrijven waaÍ geen doeltreffende zui-
vering en opvanging van schadelijk afval is verzekerd.
Zij die zich schuldig maken aan het verontreinigen van
de binnenwateren met aardolie of andere schadelijke
produkten, krijgen grote geldboetés of zelfs vrijheids-
straffen opgelegd.

Het is tekenend voor de Sovjet-wetgeving dat ze er
op is gericht om de natuur niet alleen te behouden maar
ook waar mogelijk te verbeteren. De staatsinstellingen
zij n bijvoorbeéld "verplicht 

maatregelen ter kunstmaiige
verbetering van de natuur - bosaanplant, droogleg-
ging en bevloeiing van gronden, rivierenregulatie, vérrij-
king van de dierenwereld en aanleg van sanitaire groen-
stroken om bevolkingscentra - te verwezenlijken.

De Sovjet-wetten op het gebied van het natuurbe-
lroud bevestigen de rechtskundige prioriteit van de
Sovjet-Unie met betrekking tot een àantal belangrijke
problemen van milieubeheer. Ons land werd de èeiste
staat ter wereld waar de grenswaarden van schadelijke
stoffen in de lucht werden vastgelegd, normen ter beper-
king van industriële geluidshinder werden ingevoerd en
de ingebruikneming van bedrijven hangende de vol-
tooiing van de bouw van zuiveringsinstallaties werd
verboden.
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Een aangelegenheid voor het gehele volk

De uitvaardiging van wetten is nog half werk, er
moet ook voor worden gezorgd dat daar wel degelijk de
hand aan wordt geho-udenI Hiervoor bestaaï ií de
Soriet-Unie een systeem van staatsinstellingen voor be-
sr-herming van de natuur en van haar hulpbronnen: de
staatscomité's voor natuurbehoud bij de 

-Ministerraad

van elke constituerende republiek, sanitair toezicht, bos-
bescherming en waterbesóherming en andere organisa-
tres die de nodige bevoegdheden e-n volmachten h"ebben.
Zu _senreten ruime steun van de bevolking bij controle
op de naleving van de wetten en bij bescherming van de
planten- en dierenwereld tegen strópers.

\atuurbehoud is niet alleen een uiterst belangrijke
staatstaak maar ook een aangelegenheid voor het §"elielevolk en voor iedere staatsbJrgeï. Overal te landè ziin
uerenigingen voor natuurbesclierming actief. Zij leidén
alle activiteiten van de samenleving óp het gebied van
het natuurbehoud. De verenigingeí vérleneímedewer-
king aan de staatsinstellingeà bï1 fret doorvoeren van
m il ie ulrie nde I ij ke maatregelen en werken voorstellen uit
voor bescherming..van hét omringende milieu en zijn
verbetering. Vrijwillige helpers hóuden niet alleen óe
wacht maar planten zelf heesters en bomen. redden
kleine rivieren van het ondiep worden, strooien voer
voor bosdieren en verzameleà zaad van in het wild
groeiende kruiden.

Het Roodboek van de USSR

Tientallen soorten zoogdieren, vogels en planten die
bijzondere zorg nodig heb6en, zijn in 

-het Roódboek van
de USS.R opgenomen. De kleui van de bladzijde geeft
aan g'elk lot het bewustb diersoort te wachtén siaat.
Rood betekent dat dit soort in ernstig gevaar verkeert
en dat de mens de meest ingrijpende màatregelen voor
zijn.redding dient te nemen- Dè dieren die op de witte
pagina's staan, lopen noA geen groot sevaai maar zii
3jq ngqrgliek zo klein dàt-hun -positie" ieder ogenblili
bedenkelijk kan worden

Het is in de hele wereld een ramp voor de wilde
dieren dat de mens onzorgvuldig met hun woondomein
omspringt- ondoordachte houtkap, drooglegging
van moerassen, uitbreiding van weidegronden voor het
vee en toepassing van allerhande chemische middelen
voor verdelging van schadelijke insecten hebben soms
nare gevolgen.

Er wordt een belangrijke rol gespeeld door de na-
tuurreservaten. In deze ongerepte stukjes natuur hand-
haven zich waardevolle soorten planten en dieren. Het is
aan die natuurbeschermingsgebieden te danken dat men
zeldzame diersoorten als de flamingo, de kraanvogel, de
zilverreiger, de oeros, de saiga, de damhert, de watermol
en de bever heeft weten te redden. Het natuurbescher-
mingsgebied van Woronezj werd bijvoorbeeld het reser-
vaat waarvandaan bevers over heel het land worden
luitgezet. Vanuit het natuurbeschermingsgebied van
Chopjor komen watermollen, uit het gebied van
Bargoezien komen sabeldieren en uit dat Ían Badchyz
koeianen.

Er zijn in het land 137 natuurreservaten en jachtdo-
meinen die onder staatsbeheer staan benevens zeven
nationale parken. Zlj liggen in verschillende aardrijks-
kundige gebieden - in de toendra, tajga, in het ge-
mengde woud, in de steppen en bossteppen, in de
bergwouden van de Kaukasus en de woèstijnen van
Centraal Azië.

_Aan d9 aanleg van natuurreservaten als wetenschap-
pelijke laboratoria ter bestudering van verschillende
natuurgebieden werd reeds in de eerste dagen van de
Sovjet-macht een enorme betekenis gehecht. Zlj werden
ook gesticht in tijden toen het land het bijzonder moei-
lijk had: in 1919 toen de burgeroorlog woedde, werd in
de Wolga-delta het natuurreservaat van Astrachan ge-
sticht; in l94l toen de Grote Vaderlandse Oorlog begon,
kwam het unieke reservaat van Badchyz in Toerkmenië
tot stand. Er komen er ook nu nieuwe bij, o.a. het
betrekkelijk jonge natuurreservaat op het Wrangel-
eiland dat het behoud van de dierenwereld van de
Poolgebieden dient. Het Wrangel-eiland staat bekend
als eén van de belangrijkste haarden van de vermenig-
vuldiging van ijsberen, het wordt niet voor niets 'de
kraamkamer' van deze dieren genoemd. Vandaag de
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dag is de-ijsbee_r tot_een'dier van internationaal belang,
verklaard. Sinds 1972 staat de ijsbeer onder de bescheï-
rying van een overeenkomst tu§sen de USSR, de USA,
Canada, Denemarken en Noorwegen.

In het begin van de twintigsté eeuw was de oeros
bijna geheel door de mens uitgèroeid. Er moesten geen
geringe krachtsinspanningen van liefhebbers en méde-
werkers van reservaten (zoals Bialoweska Ptszcza, het
Terras-reservaat aan de Oka of het Kaukasische reser-
vaat) aan te pas.komen om van enkele oerossen die nog
in dierentuinen in leven waren, een populatie van in heï
wild levende dieren te doen ontstaair. 

^

In de jaren 20 van onze eeuw was het aantal saisa's
in Kazachstan door de Sovjet-geleerden op slechts eíke-
le.honderden stuks. geschaf en-men was vàn mening dat
11 w-el{ra helemaal zogden verdwijnen. De maatre§elen
9i. 4. Sovjet-staat ter bescherming van deze diereítrof
leidden er echter toe dat het aantal saiga,s tot twee
miljoen steeg.

Aan het Bajkal-meer werd het reservaat van
Fargoezien tot stand gebracht dat mede tot taak kreeg
het sabeldier van Bargoezien in stand te houden en té
bestuderen: men teldeèr destijds slechts ongeveer dertig
stuks van. De dolzige diertjes die in het tai=ga-reservaaï
waren uitgezet. begonnen 2ich buiten zijrigrenzen te
verspreiden en al gauw genoeg bevolkten-ze àl het hele
gebred achter het Bajkal-meer.

Midden in een vàn de inhammen van de Witte Zee
ligt op. eila_nden het staatsreservaat van Kandalaksja
verspreid. _Hier leven en broeden tientallen vogelsoortën
onder de bescherming van de wet. Het meesï bekende
soort is wel de eidereend. Tegen de tijd dat het reservaat
tot stand kwam waren sleChts enkèle nesten van dit
vogelsoort bekend, thans zijn het er duizenden.

Zorgen yoor zijn Étehuis,

In de USSR is duidelijk de tendentie naar een
grotere verantwoordelijkheid van de administratie der
bedrijv.en en bedrijfstakken wegens schending van Àet
ecologische evenwicht merkbaarl

De praktijkervaring van vele ontwikkelde landen

*t
,,:-ii,.. .€Cf,

Het cnder staatsbeheer staande natuuidomein, Yan het I't iàïtoe{-
eiÈnd wordt in de herÍst de kraamkamer vooFijsberinnen. Tegen d
lente kruipen de berenjongen'uit hun winterhtilèíiin de sneeuw en
gaat de berenÍa m i I ie da"1 

;em 
idden,.v'a n ijsvelden zwerven.
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De vrijwillrgersvereniging van natuurvrienden in de USSR telr
miljoenen leden - volwassenen en kinderen. De natuurliefheb_
bers planten heesters en bomen, voeren bosdieren, verzamelen
zaad van in het wild groeiende kruiden en houden zich met
natuurwaarnemingen bezig.
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Zeven natuurgebieden in de Sovjet-Unie hebben de status van
biosÍeer-reseriaten, zij werden obgericht in het kàder van het
UNESCO-programma'Mens en biosfeer'.

É wiJ,1:ï.
l: -SSR telt ruim honderd natuurbeschermingsgebieden en jacht-

* ''' ,I*'t

':se.vaten die onder staatsbeheer staan. ln deze stukjes ongerepte
-::uur handhaven zich zeldzame soorten van planten en dieren en
s' ,.,,ordt gezorgd voor de vermeerdering van de populatie.
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De maatregelen op het gebred van het natuurbehoud staan in de
USSR in nauw verband met het wetenschappelijk onderzoek op
het. vlak van de biologie, de ichtyologie, de aàrdrijkskunde eh
andere aanverwante disciplines.
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wijst uit dat milieuvervuiling naast morele en esthetische
schade, naast achteruitgang van de gezondheid van de
mens ook tot enorme ekonomische verliezen leidt. Een
verdubbeling van de vervuiling van de lucht doet bij-
voorbeeld de standtijd van de industrieinstallaties an-
derhalve keer teruglopen. De oogstopbrengst van tarwe
in een gebied dat aan uitwerking door bedrijven van de
non-ferrometallurgie blootstaat, is 40 tot 60 pct. minder
dan buiten die werkingssÍ'eer. Volgens ramingen van
specialisten overtreft de winst door het wegwerken van
de aan verontreiniging ontspruitende schade in de regel
de uitgaven die hieraan verbonden zijn.

In ons gesprek van nu mogen we de zeer belangrijke
waarheid niet vergeten dat in het natuurbehoud net als in
de geneeskunde voorkomen beter is dan genezen. Vandaar
dat véle maatregelen die in de USSR op milieugebied
worden getroffen, preventief karakter hebben.

In dit opzicht spelen opvoeding en propaganda van
ecologische kennis dan ook een grote rol. 'Wij blijven
nog steeds- onkundig in ecologisch opzicht, wij voelen
ons niet als een schakel in de ingewikkelde keten van de
natuur. Dit gevoel moet worden ontwikkeld en daarmee
dient men al van kindsbeen af te beginnen', meent het
lid van de Academie van Pedagogische Wetenschappen
van de USSR professor Iwan Zwerev.

In de USSR wordt gewerkt aan een afgeronde con-
ceptie van ecologisch onderwijs - van de preschoolse
leeftijd tot aan de universiteit. Het gaat erom om een
mens op te voeden die zijn houding ten opzichte van de
natuur weet te regelen, om bij de jonge staatsburger
besef van verantwoordelijkheid voor behoud en verbete-
ring van het omringende milieu te kweken en zulke
houding tegenover de natuur een onderdeel van zijn
wereldbeschouwing te doen zijn.

Ecologie is de laatste tijd een van de actuele onder-
werpen in de werken van Sovjet-schrijvers geworden,
o.a. in de boeken van Wiktor Astafev. Hij stamt uit
Siberië en beschrijft in zijn verhalen met kennis van
zaken de Siberische natuur. De natuurrijkdommen,
vindt hij, zijn het waardevolste bezit van dè mens dat
met geen vooruitgang weer goed te maken is. 'Het is in
onze dagen voor velen duidelijk geworden, aldus Wiktor
Astafiev: om te leven, te denken en te werken dient men
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in de eerste plaats voor'zijn eigen tehuis' te zorgen, voor
onze oude moeder-aarde die óoor de oorlogeí, téchn!
sfhe vooruitgang en eenvoudig door de menséli.jke onbe-
dachtzaamheid danig is toegeiakeld.'

De hoofdgedachíe in hët meest bekende boek van
Astafiev 'De Vissentsaar' waarvoor de auteur met de
Staatsprijs van de USSR werd onderscheiden. luidt
aldus: door onbedachtzaam op de natuur roofbouw te
plegen berooft de mens ook zièhzelf in zedelijk opzicht.

Opgelet: Lucht! Water!
Bodem!

De hedendaagse mens die in de tweede helft van de
twintigste eeuw leeft, krijgt dagelijks zowel in de pro-
duktie als thuis te maken met een groot aantal chemi-
sche en fysische factoren waar,an de invloed op het
organisme niet of nauwelijks bestudeerd is.

De dampkring van de Aarde krijgt jaarlijks ruim 2fl)
miljoen ton koolmonoxyde, meer dan 50 miljoen ton
koolwaterstofverbindingen, ongeveer 146 miljoen ton
zwaveldioxyde en 53 miljoen ton stikstofoxyde als 'af-
zetting'. De energetische installaties alleen al stoten
meer dan 200 miljoen ton as en ongeveer 60 miljoen ton
zwaveldioxyde in de lucht uit.

Een van de grootste luchtvervuilers in de steden b
het autoverkeer. De grote verliezen die bedrijfstakken
als de landbouw, de bosbouw en de visserij lijden. da
tevens te wijten aan de gevolgen van de verontr€iniging
van de bodem en van het water. Dit leidt er toe dat in
vele grote steden van de wereld geen bomen, heesters en
gras meer groelen.

Daarom is het milieuprobleem een uiterst actued
probleem, van de oplossing ervan hangt het voortbe-
itaan van de natuur en dus ook het leven van de mens af-

De mens in de atmosfeer

Welke invloed heeft de vervuilde lucht namehjk op
de mens? Het lid van de Academie van Mediscb
Wetenschappen der USSR Pjotr Boergasov geeft daar
het volgende antwoord op: 'ln de eerste plaats wordcn
de longen en de ademhalingswegen aangetast, de ogen
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worpen ontstoken, de luchtverontreiniging bevordert
snelle vermoeidheid, verlaagt de produlitivïteit van de
arbeid en maakt de mensed-priklielbaar en opvliegend
door het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden.
Bovendien is vastgesteld dat vervuilde lucht in combina-
tie met andere oorzaken longkanker stimuleert. Er
wordt tevens opgemerkt dat §tijging van het aantal
gevallen van bronchitis in rechtstreeks verband staat
met de mate van de luchtvervuiling.'

Maar vervuilde lucht heeft niet alleen negatieve
uitwerking op de mens. Er wordt onherstelbare ichade
toegebracht aan kunstvoorwerpen en kunstmonumen-
ten, de vervuilde lucht vreet bouwonderdelen aan, leidt
tot intensieve metaalcorrosie, heeft een verwoestende
uitwerking op glas, maakt verf kleurloos en papier
broos.
_ De Sovjet-Unie introduceerde reeds in de jaren der-

tig als eerste ter wereld het begrip van greiswaarden
voor,$e concentratie van schadeliike chemische stoffen
in de atmosfeer. Zij hebben betrekking op meer dan 400
chemische stoffen en hun verbindingen. 

-

Datzlin maximaal toelaatbare hoeveelheden van een
bep_aalde verontreinigende stof per volume- of gewichts-
eenheid die nog geen invloed op de gezondheià van de
mens hebben. De in de USSR geldende grenswaarden
zijn in een aantal gevallen lager dan de normen die in de
Westerse landen zijn aanvaard. De grenswaarde van de
concentratie van zwaveldioxyde per cubieke meter lucht
bedraagt in de Sovjet-Unie bijvóorbeeld 0,05 milligram
tegen ruim 0,3 milligram in de kapitalistische landen.

In de strijd voor zuivere lucht bleek het begrip van
grenswaarden van schadelijke concentraties onvoldoen-
de te zijn. Waarom onvoldoende? Laten we veronder-
stellen dat de controleJichamen in de ene of andere stad
bijvoorbeeld een groter gehalte van zwaveldioxyde, am-
qoni,ak, kooloxyde en koolzuurgas hebben va§tgesteld.
Hoe kan men te weten komen wat het 'aandeel'van het
ene of andere bedrijf in de vervuiling van de atmosfeer
is?

Voor dit doel werd in de Wet van de USSR over
bescherming van de atmosfeer die in 1980 werd aange-
nomen, het begrip 'maximaal toelaatbare emissie' opge-
nomen. De nieuwe normen bepalen welke hoeveelhèid

emissies een bedrijf mag laten plaatsvinden zodat het
milieu in de omgeving nog steeds aan de hygiënische
normen blijft beantwoorden. Op die manier kwamen er
objectieve criteria tot stand om de werkzaamheden van
elk bedrijf te evalueren en werd het mogelijk om letter-
lijk elke fabrieksschoorsteen onder controle te plaatsen.

Zoeken naar een schone technologie

De natuur heeft een gesloten kringloop van de
stoffen. In de ekonomische systemen echter wordt
slechts een onbeduidend deel van de natuurlijke stoffen
benut en gaat een overgroot deel ervan naar de biosfeer
terug in d"e vorm van lroduktieafval. Juist dit gedeelte
vormt dan ook de 'last' die op de natuur drukt.

Van hieruit vloeit de taak voort waar wetenschap en
technologie voor staan - de technologische procédé's
als geheel en de zuiveringsmethoden in het bijzonder
moeten worden geperfectioneerd. Er zijn heel wat geval-
len bekend waaruit de bezorgdheid van de Sovjet-Unie
en de andere staten van het socialistische gemenebest
over dit probleem blijkt. Op 200 kilometer van Moskou
bevindt iich een groot chemisch bedrijf - de fabrieks-
combinatie van Sjekino. Tien jaar geleden nog had de
omgeving, o.a. het beroemde Jasnaja Poljana, het als
museum ingerichte landgoed van de schrijver Leo
Tolstoj dat in de buurt ligt, veel te lijden van zijn
rookwalm. De administratie van het bedrijf stelde teza-
men met wetenschapsmensen een ontwerp op dat de
emissies in wezenlijke mate onderdrukte. De verwezen-
lijking ervan kwam op vijf miljoen roebel te staan.
Thans verontreinigt het bedrijf de omgeving niet meer.
Een prachtig park dat in de buurt van het bedrijf tot
stand is gekomen, is het symbool van 'het vreedzaam
naast elkaar bestaan' van chemie en natuur geworden.

Ekonomische ramingen wijzen daarbij in de praktijk
uit dat de kosten die aan de maatregelen voor gezond-
making van het milieu vastzitten, lager zijn dan de
schade die door de vervuiling van de atmosfeer wordt
toegebracht. Zo werden in de stad Berezniki (gebied
Perm van de Russische Federatie), het grootste centrum
van chemische industrie, 260 miljoen roebel voor werk-
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zaamheden voor gezondmaking van de lucht uitgegeven.
Aangezien de sc-hadelijke emïssie terugliep, #eit tret
mogelijk de sanitaire beschermingsgordel vàn 5 kilome-
ter tot 2,5 kilometer te verminderen. Dat leverde een
bezuiniging van250 miljoen roebel op, de enorme bezui-
niging als gevolg van het benutteir van waardevolle
chemische stoffen die tot dan toe in de atmosfeer
terechtkwamen, niet meegerekend. Wat vroeger letter-
lijk in rook opging, wor-dt thans voor een,[oed doel
benut.

In het gebied Swerdlowsk is op een asbestfabriek een
van de krachtigste zuiveringsinstallaties opgesteld. Ze
zuivert volledig de afgewerkte lucht en doet die terug
naar de bewuste fabrieksafdeling stromen. Op zijn te-
rugweg wordt de lucht door een filtreerinrichting met
groot vermogen gevoerd. Hier zetten asbestdeeltjes zich
in een bunker af, ze worden verpakt en aan de verbrui-
ker geleverd. Na het filtreren houdt men in de lucht geen
150 à 200 milligram stof zoals vroeger, maar slecht§ 3 à
5 milligram over. Dat is ongeveer het stofgehalte in de
lucht op het platteland. De installatie leverieen bezuini-
ging van I 200000 roebel per jaar op.

De geleerden in de socialistische staten overwegen
twee in beginsel uiteenlopende manieren van bestrijding
van de vervuiling. De eerste bestaat in het zuiveren van
het schadelijke afval van de industrie- en landbouwbe-
drijven dat in het omringende milieu terecht komt. Deze
weg.biedt echter geen mogelijkheid om het probleem
ingrijpend op te loísen. Het-is 6ekend dat men àiet attiid
in staat is om met behulp van zuiveringsinstallaties het
in de biosfeer terechtkomen van schadèlijke stoffen te
doen ophouden. In de loop van het zuiveringsproces
gaat vaak het ene soort vervuiling in een ander óvèr. De
vervanging van droge stofvangers door natte bijvoor-
beeld maakt de zuiveringsgraàd wel hoger maar ver-
groot tegelijkertijd de vervuiling van het afvalwater. De
aanleg van doeltreffende zuivèringsinstallaties is zeer
duur. Bovendien nemen ze veel ruimte in beslag en door
hun bestaan zelf veroorzaken zij een nieuw probleem -dat van vernietiging van vast afval.

De andere weg komt als meer radikaal voor. De
kern ervan bestaat in het ontwikkelen van technologi-
sche procédé's die in de grootst mogelijke mate natuur-

liike processen nabootsen. Het gaat om technologische
plocédé's zonder afval, of in het beginstadium met
weinig afval, die het niet alleen mogelijk maken eerste
produkten, brandstoffen en materialen te bezuinigen
maar dragen ook aan het natuurbehoud bU.

In de visie van een particulier die op een winst van
het gegeven ogenblik uit is, ziet invoering van een
'scho-ne' technologie er als een in ekonomisch opzicht
onrendabele ondeineming uit aangezien de kosten die
eraanvastzitten vaak hoger uitvallen dan de waarde van
de extra produktie die uit het 'afval' betrokken wordt.
In de socialistische maatschappij waar de produktiemid-
delen eigendom van de staat zijn,pakt bezuiniging op de
technológie nadelig voor de maatschappij uit want zo'n
soort beiuiniging zou worden bereikt ten koste van de
natuur, ten koste van de mens.

Daarom is invoering van nieuwe technologische
proédé's die uitscheiding van gevaarlijke stoffen in het
ómringende rnilieu uitsluiten, de hoofdrichting bij
de ontwikkeling van de socialistische ekonomie.'Er zal
op grote schaal gebruik worden gemaakt (...) van tech-
nólogische procédé's met weinig of geen afval (...)',
wordt er geàegd in de 'Uitgangspunten voor ekonomi-
sche en sociale ontwikkeling van de USSR in de jaren
l98l-1985 en in de periode tot 1990', een stuk dat op
het 26e congres van de CPSU werd aangenomen en de
ekonomische strategie van de Sovjet-staat voor de jaren
'80 bepaalde.

Dé tot uiting gebrachte voornemens blijven niet bij
vrome wensen alleen. Zij steunen op de praktijkervaring
van de vooruitstrevende bedrijven. Het gaat om ver-
spreiding van hun ervaring binnen het gqhele ekonomi-
sche complex van het land.

Het reusachtige ijzer- en staalbedrijf Azowstal in het
Donetz-bekken maakt bijvoorbeeld van afval van
bouwstoffen ongeveer 1 miljoen ton slakkenzand,
950 000 ton slakkenbims, meer dan I miljoen ton slak-
kenkei enzovoorts per jaar. Eens deed dit bedrijf datziin
slakken regelrecht in de Zee van Azow dumpte, de
ecologen figuurlijk en letterlijk wakker liggen: een
stroom van vuur die in de nacht enorme uitgestrekthe-
den belichtte, had aan de kust een 2 kilometer brede
strook voor zich opgeëist. Mossels, visjongen, wieren en



plankton gingen.eraan. Thans weet het bedrijf Azowstal
het zonder stortberg_en van slak klaar te spélen. Het is
tekenend dat naast de winst voor het omringende milieu
op den duur ook ekonomisch voordeel behàald werd uit
de flinke_ {lgaven voor de technologie ter verwerking
van afval. Want het gaat niet om proà'uktie van minderl
waardige soort. De gebouwen van de luchthavens van
Kiëw en Sjeremetjewo (Moskou) ziin met slakkensital
bekleed - met afval van weleer. " r

Ongeveer een derde van alle zwavelzuur wordt in de
USSR vandaag de dag gemaakt van gas dat in de
industrie afgewerkt is. De koperfabrieken in de Sovjet-
Unie produceren dit zuur naast hun hoofdproduktie van
het afval dat vroeger in de atmosfeer werd uitgestoten
en al het levende doodde. In dit geval gaat het humane
effect aan het ekonomische gepaard: de produktiekosten
van zwavelztrur zijn een kwart lager dan op de chemi-
sche fabrieken.

De bedrijven van de non-ferroindustrie in de Sovjet-
Unie staan helemaal bovenaan waar het om intesraal
benutten van grondstoffen gaat. Van de 70 chemïsche
elementen die in die bedrijven verkregen worden, komt
bijna de helft als bijprodukt tot stand. Dat zijn o.a.
zilver, bismuth en platina en zeer vaak ook- goud,
aavel, zink, lood en koper. Dit 'toetje' is verantwoor-
delijk voor bijna een derde van de totale waarde van de
rerkregen produktie.

Fr is sprake van onmiskenbare prestaties bij het
opnieuw gebruiken van brandstoffen en energiehulp-
bnonnen. Zo hebben het ijzer- en staalbedrijf van
Magnitogorsk, de alluminiumfabriek van Wolchow (blj
kningrad) en de fabriekscombinatie Polimir te
Now_opolotsk in Bjellorusland door die hulpbronnen in
ftun fu'ilglsop weer op te nemen in de afgelopen vijfjaar
25 milj oen ton conventionele brandstofieneénhedön be-
aninigd, waarbij de algemene toestand van het milieu
merkbaar vooruit kwam.

In de USSR kent men goed de ervaring van de stad
Wolzjski. Dit industriecentrum met 200 000 inwoners en
grote petrochemische bedriiven aan de benedenloon van
Furopa's grootste rivier is 

"overgeschakeld 
op een leslo-

19n kringlo_op van watervoorziéning zodat geen e-nkele
liter vervuild water meer in de Wolga terécht komt.

Sterker.no^g, rond de vijvers die na de zuivering van het
industrieafval werden aangelegd, wist men het írilieu op
een peil te_brengen waarop het ontstaan van hengel-à
jach_tgebied mogelijk bteeli te zijn.
^ In__het ljzer en staalbedrijï van Werchne_Isset in
Swerdlowsk, de industriehoofdltad van de Oeral, is mÀ
er voor het eerst in de wereld in geslaagd in de rnetallur_
gische produktie waterkringloof zond"er waterlozins te
rntroctuceren. l)at scheelde de stad I60 miljoen cubieke
meter zuiver water.
. Er zijn in de USSR niet weinig gevallen van toepas_

sing van technologische proédéË "met *.inig uiuàïïf
helemaal zonder afval.te noemen en zij doen Ëegrijpelij_
kerwijs optimisme bij de 

".ótogé, 
-ó'nËtuur. 

At deze
h_oopgevende resultaten worden in de USSR evenwel
alleen als een eerste stap ervaren. In de eerstkomendé
tien jaar moeten procéàé's zonder afval tot ruiÀe.è
verspreiding komen.

Warmte-eilanden zweven boven de stad

Het klimaat en de ekonomische activiteiten van de
mens - men zou kunnen denken dat de mens met zijn
vooralsnog beperkte mogelijkheden de toestand van óe
atmosfeer maar moeilijk' lian beïnvloeden. De feiten
wijzen echter op het tegendeel.

_Nemen we bijvoorbeeld de invloed van de industriële
en huishoudelijke aë-rosols. Men heeft gemerkt dat zii in
een vochtige atmosfeer nevelvorming bevorderà, *àuï_
bU de concentratie van bijmengsels in de lucht en dus
het. percentage schadelijke" stofÉn toenemen. Smog àiè
onder..belaalde_omstandigheden ontstaat, is zeei ge-
vaarlijk. De stad verzinkt àls het ware in een wolk v"an
eigen afval. De Londense smog, de Los Angeles-smog,
de gmog van Tokio en thans óok in vele aidere groié
steden in de industrielanden staan echt in kwade géur.

Een ander verschijnsel houdt verband met het proces
vaí verbranding van brandstoffen waarbij aanvullende
hoeveelheden koolzuurgas in de atmosfeér terecht ko-
men. Als gevolg hiervan verandert het zogenaamde
stralingsregiem waardoor boven de steden-.warmte-
eilanden' ontstaan, waarin de luchttemperatuur 2,3 of
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meer graden hoger is dan in de aangrenzende 'suburbai-
ne' luchtlasen. Dat kan oo den duur tot een stiisins van
de tempera"tuur van de dàmpkring als geheel léídei.

De-wetenschap heeft tevens geconstateerd dat het
ozongehalte in de dampkring onder de invloed van de
ekonomische activiteiten van de mensen verandert. De
uitlaatgassen van de hoog vliegende vliegtuigen veroor-
zaken bijvoorbeeld fotochemische processen als gevolg
waarvan de ozonlaag aangetast wordt en de ozoncon-
centratie terugloopt. Dit kan zijn uitwerking hebben op
de biosfeer en op de mens voor wie ozon een soort schild
is dat de mensen tegen de verderfelijke inwerking van de
ultraviolete kortegolf-straling beschut.

De doortastende maatregelen die in de USSR en de
andere Comecon-landen in staatsverband worden ge-
troffen, beperken de concentratie van schadelijke bij-
mengsels in de dampkring. Onder de omstandigheden
van snelle ontwikkeling van de volkshuishouding is het
echter onmogelijk de schadelijke uitwerking van de
industriële activiteiten van de mens ten volle uit te
sluiten. Het is daarom yan zeer groot belang dat men de
gevolgen van deze uitwerking voor de samenstelling van
de atmosfeer, voor het microklimaat en het klimaat
weet.

Hiervoor moet er controle op de zuiverheidsgraad
van de lucht komen, men moet studie maken van de
weerkundige factoren van verspreiding van de bijmeng-
sels in de atmosfeer, de uitstraling van industriële emis-
sies vooruit ramen, de vervuiling van de lucht in de
steden prognoseren enz. De werkzaamheden van de
geleerden in verschillende landen vullen elkaar onderling
aar.. Zo is in Bulgarije en de DDR grote ervaring
opgedaan op het gebied van waarnemingen op het
neerslaan van stof, in Hongarije wordt de zwavelbalans
bestudeerd, Tsjechoslowakije ontwikkelt laser-materieel
voor meting van de luchtvervuiling.

Nabij de thermische elektriciteitscentrale Warna in
Bulgarije en de stoomcentrale Tisovu in de buurt van
Karlovy Vary werd een integraal experiment genomen
in de loop waarvan de bijzonderheden van de versprei-
ding van bijmengsels in de atmosfeer werden bestu-
deerd. Een internationaal team van geleerden nam met
behulp van speciale automatische toestellen een grote

hoeveelheid luchtmonsters en er werden honderden
foto-opnamen van een rookfakkel gemaakt. Als resul-
taat wèrden gegevens verkregen over de invloed van het
landschap op de spreiding van schadelijke stoffen en
over het karàkter van de grenslagen van de dampkring.

Met coördinatie bij de bestudering van de problemen
die met de meteorologie verband houden, is het
Wojeikov-observatorium te Leningrad - het overkoe-
pelénde weerkundige centrum van de USSR - belast.

Voor zuiYer en helder water

Wij hebben het nog niet over de waterbescherming
gehad. Intussen is dat éen terrein waar men heel weinig
óp eigen gelegenheid kan presteren. Wat voor nut heeft
hèt als een land de watervervuilers streng straft terwijl
zijn buurland, stroom opwaarts gelegen, het water mee-
dógenloos blijft verontréinigen? Wat kan men uitrichten
als-een staat een wet op bescherming van de wateren
aanneemt maar de overige staten die wet naast zich
neerleggen?

Of èen ander voorbeeld. Een van twee oeverlanden
loost een bepaald produkt zonder het water te verontrei-
nigen. Net zulke produktie in het naburige land gaat wel
mèt verontreiniging van de rivier gepaard. Daarbij komt
de produktie het eerste land duurder te staan dan het
andère. Er rijst dus de taak: het gevaar van vervuiling
moet worden weggewerkt en het andere land moet er toe
worden bewogen het ingewikkelder technologische pro-
cedé over te nemen of doeltreffende zuiveringsinstalla-
ties te bouwen. Dat is o.a. de bedoeling van bijvoorbeeld
de conventies over waterbescherming waarvan door
Europese socialistische landen ontwerpen zijn opgesteld.
In de partnerlanden geldt een uniform stelsel voor
controlè op de kwaliteit van het water, er zqn in
staatsverband normen van maximaal toelaatbare ve-
rontreiniging ingevoerd, zijn de onderzoekmethoden ge-
lijkgeschakeld en uniforme criteria voor de zuiverheid van
het water uitgewerkt.

Bescherming van het water zou begrijpelijkerwijs
heel gemakkelijker zijn als er zegmaar een wereldwijd
akkoord over waterbescherming tot stand was gebracht26
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waarmee allen zonder uitzondering rekening zouden
houden. Helaas zijn er door verschíte"àe oó.?ut.n-I
sociaal en politiek-nog steeds geen methoden van
internationale dwang gevonden diJverontreiniging van
het milieu op doeltrèffende_wijze zouden kunnö iËg"n_
gaan. Maar zo:u dat soms betèkenen dat men het írei_
gende gevaar wel kan vergeten? Integendeel, het punt ii
dat volkeren en staten toieen zorgzíme hoíai"giàgè"-
over de natuur moeten worden o gewekt en h-aar"on-
schatbare gaven welwillend moeten Leiegenen.

.D.e wereldpers maakt !og_steeds fte-t verontrusting
melding van gevallen van baibaarse houding t.g""àui?
water. Er werd niet zo lang geleden bijvoórbàeld als
g.rolg van een.scheepsrampbilAe noordël1ke kust v.an
het I'ranse schiereiland Bretagne onherstehare schade
aan de planten- en dierenwereió van de zee toegebraóht.
Rond een gestrande Amerikaanse mammóettanker
was een enoÍme olievlek ontstaan die zich over enkele
duizenden vierkante kilometers verspreidde. Of nemen
we het geval toen het Oostenrijksè gedeelte van dà
Donau.met 

.een grote hoeveelheid fenoi-werd vergiftigd
waar niet alleen Oostenrijk maar ook andere D"oníu_
landen van te lijden haddén.

Een illustratie van de invloed van een vuile zee op
zijn bewoners vindt men in foto,s die in de peis ;; àË
hele wereld hebben gestaan. Het onders"Ëdft bí à;
foto's luidde: Zelfmoórd van walvissen. 52 zeereízen
waarvan sommigen 

ryql_3,5 meter lang, stortten zich op
de kust van het eiland Morton niet veivan de havenstaà
Brisbane aan de oostkust van Australië te pletter. óà
geleerden gaven de volgende verklaring uooi dit orge_
Y^"j:_g:9{$-^u3: d,9, w-alvissen: het met aardotie of ïi1n
derlvaten verontreinigde-water dat in het organisme vàn
de dieren terecht koràr, heeft een s"t aàeiii[EïtiriËiH"Ë
op de oriëntatieorganen van de zeedieren.

De totale hoeveelheid aardolie die per jaar in de
Wereldoceaan terecht komt, bedraagt origerée, 15 mil_joen ton. De oorzaken hiervan zij; heai verschillènà:
lozing van afvalwarer door de oliéwinne"Oé irduriiiË,
lozing. van ballastwater door rankschepen, tecÀnisiÈË
onvolkomenheden op schepen en scheepirampen.

Er is berekend dàt de ramp met één inammoerranker
het water in een groteÍe mate^vervuilt dan een luttele 50
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jaar geleden van de gehele wereldvloot kwam. Als er
geet doortastende maatregelen komen, vindt de beken-
de Zwitserse oceanoloog Jacques piccard, zal heel hét
leven in de zeeën en océanen^over dertig jaar wel eens
ophouden te bestaan zoals het biivoorbeeld nu reeds
met de Japanse binnenzee het gevai is.

vervuiling_van de Poolzeeën is bijzonder gevaar-
lijk want als gevolg van lage temperaturén ontbirïden de
petroprodukten nagenoeg niet en worden ze als het u,are
door het ijs 'geconserveerd'. Daarom is in de USSR
lozing van ballastwater langs de hele Noordelijke
Zeepassage verboden.

Een ander probleem is waar het vervuilde water naar
toe 'migreert', hoe dat in zijn werk gaat en hoe de
atmosfeer en de diepzee hierdoor wordà beïnvloed.

Om op deze vragen een antwoord te vinden u.erd
door de Sovjet-Unie een integrale expeditie uitgerust.
. .. De omvang van dit grootscheepse experióent dat
brjna een maand duurde en zijn wel represenratie\-e
bezftting (aan boord van de §chepen .Wiljoeisk' 

en
'Atlas' bevonden zich toonaangevénde geléerden uir
meer dan tiel grootste instituten van het land) wijzen op
de enorme betekenis die in de Sovjet-Uníe aan hjt
zoeken naar betrouwbare middelen voor beschermins
van de Wereldoceaan tegen verontreiniging wordt ge--
hecht. Er bestaat geen twijlel aan dat beslrijàing u"o Ë.t
dreigende gevaar samenbundeling van de kiachísinspan-
nlngen van de zeemogendheden vereist. Zo heeft samen-
werking tussel de USSR en Finland op dit gebied al
tastbare resultaten opgeleverd: de kwàliteit'van hir
water in de Finse Golf gaat de laatste jaren steeds
vooruit. Veel hangt er echter ook af van elk land dat
gebruik maakt van de Wereldoceaan.

Vandaag de dag hebben alle tankschepen in de
Sovjet-Unie systemen voor chemisch-gemechaniseerde
schoonmaak m9t gesloten kringloop zonder lozing r-an
met olie bezoedeld water. Er zijn op de schepen bàzink-
tanks opgesteld waar resten van petropródukten en
waswater worden bewaard.

In de havens van de Sovjet-Unie wordt op _srore
schaal gebruik gemaakt van inrichtingen om óliehou-
dend water van de tankschepen weg tà pompen. Zulke
kuststations zijn gebouwd in Odessa, Noworossiisk-
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Toeapse, Batoemi, Klaipeda, Nachodka en andere
havensteden. Bouw van zuiveringsinstallaties aan de
kust is echter niet overal ekonomisch verantwoord.
Daarom worden in de USSR ook speciale schepen
gebouwd die bij een in de haven of op de rede liggend
schip aanmeren en petroprodukten, afvalwater en droog
vuil ophalen. Alle schepen die de belangrijkste havens in
de Sovjet-Unie aandoen, worden in de gelegenheid ges-
teld zich zonder oponthoud van vervuild water te
ontdoen.

In de USSR is wezenlijke vooruitgang geboekt bij
het zuiveren van afvalwater: er worden meer dan 1000
zuiveringsinstallaties per jaar in gebruik genomen.
Aangenomen wordt dat tegen 1985 lozing van ongezui-
verd afvalwater in de belangrijkste wateren waar be-
volkte gebieden aan liggen, stopgezet zal zijn. Dat
betreft o.a. de Wolga, de grootste rivier van Europa. Op
het grondgebied van het Wolga-bekken woont bijna een
derde van de totale bevolking van het land, daar liggen
500 steden en de daarin geconc.entreerde industrie levert
ongeveer een tiende van de totale industrieproduktie
van de wereld. Het ophouden met lozing van afvalwater
in de Wolga zal evenals de andere maatregelen die met
het op gang brengen van een watertoevoeÍ aan
de aan de Wolga gelegen bedrijven in verband staan, het
mogelijk maken zijn water zuiver en helder te houden.
Vandaar dat de Wolga, aldus de Sovjet-specialisten, het
lot van een'riool van het continent', zoals thans de Rijn
wordt genoemd, gespaard zal blijven.

Is er veel water in de USSR? Laten we naar de
landkaart kijken. Deze is bedekt met een drie miljoen
rivieren en beken. Hun totale jaarlijkse toevoer bedraagt
bijna 5 000 cubieke kilometer water.

De waterhulpbronnen van het land liggen echter wel
ongelijkmatig verspreid. De vier grootste rivieren - de
Jenissee, de Lena, de Ob en de Amoer - stromen door
noordelijke en oostelijke gebieden van de Sovjet-Unie
die onvoldoende zijn ontsloten. En slechts 14 pct. van
alle watervoorraden komt terecht in de beddingen van
de rivieren in de westelijke en zuidelijke gebieden, daar
waar de behoefte aan water bijzonder acuut is. Er wordt
ook in de zuidelijke republieken die een kwart van het
totale grondgebied van het land beslaan, een tekort aan

water ondervonden. Zt1 nemen slechts 2 pcÍ. van de
totale watervoorraad voor hun rekening.

Er zljn verschillende grootscheepse ontwerpen aan-
gedragen om de'fouten'van de natuur te herstellen. Een
ervan is ingespeeld op kering van een deel van de
watertoevoer van noordelijke en Siberische rivieren naar
het bassin van de Wolga, naar Kazachstan en Centraal
Azië. De uiteindelijke beslissing zal worden genomen na
een reeks van omvangrijke wetenschappelijke studies
over dit probleem.

De bodem Yoedt

De inwerking van de mens op de bodem die zoals
bekend de belangrijkste bron van levensmiddelen bli-iti.
neemt met het jaar verder toe. Een eenvoudig voorbeeld:
teneinde de bodemvruchtbaarheid te verhogen, tracht
men dieper en veelvuldiger te ploegen. Dat leidt echter
tot verwoesting van de bodemstructuur en tot verstui-
ving van bodemkorreltjes, er ontstaan extra omstandig-
heden die wind-en water-erosie bevorderen.

In de USSR zijn de akkers van de Centrale Z*'arte-
Aardegebieden van Rusland en het bouwland van de
Oekraïne, Moldavië, de Noord-Kaukasus en het Wolea-
gebied aan water-erosie onderhevig. Als gevolg lopen-de
bodemvruchtbaarheid en het rendement van de u'eide-
gronden terug. Wind.erosie komt voor in Kazachstan-
in het zuiden van de Oekraïne en in de Noord-
Kaukasus, in Centraal Azië, Boerjattië en Basjkirië. Een
stofstorm die in 1969 in de Noord-Kaukasus losbrak-
haalde in afzonderlijke plaatsen een bodemlaag van
zeven tot tien centimeter dik weg. Zoiets komt geu'oon-
lijk voor in de lente, als er geen vocht is in de bodem. ab
de bodem verdroogd en onvoldoende door vegetatie be-
schermd is.

Ongeveer twee derde van het totale ploegland in de
Sovjet-Unie heeft bescherming tegen water+rosie nodig-
Dertig tot veertig miljoen hectaren bouwland in de
droge gebieden van het land moeten tegen wind+rosÈ
worden beschermd. Wat wordt er hiervoor gedaan? Er
zijn het invoeren van een juiste vruchtwisseling. bebcE-
sing voor bescherming van de akkers, het vasthouden
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van.de sneeuw op de akkers en het aanleggen van
speciale systemen voor waterafvoer tijdens storï6uien en
tijdens het smelten van de sneeuw bij". Men bedient zich
tevens van een nieuwe methode van grondbewerking en
wel zonder omwoelen. Speciaal daarloe geconstrueörde
machines woelen de bodèmlagen niet oÀ maa, makenze alleen los. Met dit methöde van béwerkins ii de
bodem.zelfs bij hevige wind tegen versÉivi;g È".riurA.
K_ortgeleden nog richtten stofstórmen aan de íkk"., uun
West-Siberië en Noord-Kazachstan rampen aan. Thans
heeft men dank. zij de nieuwe merhode d" É;;;-;;;;met 

^2O0 
toÏ 400 tilogram p_er. hectare weten te"verhogín.Al beslaat de Sovjet-tJnie ook een enorme opper_

vlakte, er zijn maar weinig streken die voor de akter-
bouw_goed geschikt zijn. Grote oppervlakten worden hier
in beslag genomen doór de toendia, deÍajga door bergen,
ongeveer zes miljoen vierkante kilometer komen v:oor
rekenr ng van zandwoestij.nen. Er zij n in het land bij na geen
vrije_massieven meer die omgepioegd zoude"'tuínè"
worden. Daarom vormt zorg v-oór goled gebruik en voor
behoud van de grond - velden, wéiden'en grasland -een belangrijke schakel van het Voedselprogramma dat
in mei 1982 in de USSR werd aangenomen.

Wel heeft men een reserve voor uitbreiding van de
titzaaiarealen in de gronden met overvloed aan vocht inhet noorden van de Russische Federatie, in
Bjellorusland en de Oostzee-republieken. Er staan om-
vangrijke bevloeiingswerkzaamheden op het program-
ma voor woestijngebieden en bergweidèn. Eén enorm
gg.bl"É tussen Leningrad en de Oeral, het zogenaamde
Niet-Zwarte-Aarde-gebied van de Russische Federatie,
zaI in de eerstkomende decennia een nieuw bestaan
krijgen. De staat trekt grote middelen uit voor verede-
ling en verrijking van de gronden in dit gebied.

Het nut Yan een yerbod

Tot welke resultaten leiden de verscheidenaardige
stappen op het gebied van het natuurbehoud? In hoever-
re zijn zij effectieÍ? Hier is slechts één voorbeeld:

In 1969 werd de vangst van het in het Bajkal-meer
voorkomende houtingsoort, de omoel, verbodén.

Wat was de oorzaak hiervan?
In de laatste halve eeuw kwam de grootste vangst

van de beroemde Bajkal-omoel voor re-kening van ïe
jaren 1937-1942, toen er 6 tot 9000 ton pei seizoen
werd gehaald. Daarna begon de gemiddeldè vangst te
dalen hoewel het vistuig steeds volmaakter werd. ïn de
ja-r9n zestig schommeldè die vangst tussen de 1800 en
1000 ton. Verdere intensieve beviising dreigde met een
ram,p en de vangst van omoel werd stbpgezet.

Wat belooft het Bajkal-meer ons nu? Aan het einde
van de jaren zeventig werden zijn rijkdommen door de
wetenschapsmensen doorgelicht. De resultaten van de
experimentele vangst overtroffen alle verwachtingen. Er
werden bij_voorbeeld in één haal 183 ton vis gevangen.
Een record dat nooit eerder in de geschiedenls van de
omoel-vangst in het Bajkal-meer was voorgekomen.

Het verstoorde evenwicht wordt hersteld. Maar al-
vorens voor de vissersboten het sein op groen te zetten.
menen de specialisten, moet men zich er definitief van
hebben overtrigd dat de huidige visstand de hervatting
van grootschalige vangst mogelijk maakt.

De reproductie van de visstand is een goed voorte-
ken waaruit bhjkt d4! het Bajkal-meer geleideliik aan
zijn vroe,gere geíondheid heikrijgt. Heï pakkét van
maatregelen ter bescherming van Zijn natuurlijke rijk-
dommen en voor rationeel gebruik ervan heeft iel
gewerkt.

_ fr is veel ten goede veranderd aan het Bajkal-meer.
In de_ lajga in de omgeving is de houtkap aan srrense
beperkingen gebonden, er zijn natuurbeschermingsgé-
bieden tot stand gebracht, de fabrieken hebben-ról-
maakter zuiveringsinstallaties meegekregen die de rer-
vuiling van de in het Bajkal-meer uitmondende rivieren
tegengaan, over een afstand van tientallen kilometers
werden van de rivierbeddingen gezonken boomstammen
verwijderd.

Er komt een netwerk van visteeltbedrijven tot stand-
t^egen de stropers worden strengere maatregelen getrof-
fen. Zo heeft de Ministerraad van de Èoerjaitische
autonome republiek die aan de oostelijke oevei van her
Bajkal-meer is gelegen, de paaigebiedèn van de omoel
tot verboden terrein voor de roeiboten verklaard.

Het lot van de omoel heeft ergens iets gemeen mer32
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het lot van een andere vis, de kaloega, een soort huso,
die in de rivier de Amoer leeft. Dàze vis kan terechÍ
aanspraak maken op koninklijke titels onder de vissen
van Siberië en het Verre Oosten. Er was eens een tijd
waarin kanjerds van ruim een ton gewicht werdèn
gevangen. Uit de buik van zulke reuzen werd kaviaar
letterlijk met emmers geschept. Het record-hoge peil van
de vangst van kaloega en stèur in de Amoer [omt voor
het eind van de l9e eeuw - 1200 ton per jaar.

- \n-1923 werd bij besluit van de Sovjet-règering voor
de tijd_van zeven jaar verbod op de vangst vàn kàloega
en andere steurvissen in de Amoer opgelegd. Na óe
hervatting van de vangst werd tegen de ;a1en vijftig
andermaal het peil van de overbevissins bereikt en iÀ
1958 werd de steurvangst in de benedènloop van de
Amoer gestaakt. Ditkeer moest men dubbel zo lang
wachten.

Maar vangstverbod alleen is thans niet meer vol-
doende. Betogen van geleerden in de pers wijzen uit dat
een goed opgezet systeem voor reproduktie van de
visstand noodzakelijk is. Deze taak- wordt aangepakt
door een steurkwekerij aan de Amoer.

In de toekomst zal de vangst van kaloega 2000 tot
2500 ton en die van Amoer-steur 1000 tot l l00 ton
bedragen.

Moskou op drie
kurken

Het beeld van de natuurvriendelijke activiteiten die
in een van de grootste steden van de wereld, in Moskou,
worden ontplooid, roept in de gedachten de uitdrukking
'een kurk waarop iets drijft' op. De onschatbare rijk-
dommen van de natuur - lucht, water en bodem -ziehier de drie 'kurken' waarop de hoofdstad van de
Sovjet-Unie drijft. Het is geen gemakkelijke zaak ecolo-
gisch evenwicht te handhaven onder de omstandigheden
van een grote stad met een hoge concentratiegraad van
industrie, warmte- en energiebronnen en vervoermidde-
len. Geen gemakkelijke maar wel mogelijke zaak als
men de problemen van het milieubeheer in staatsver-
band oplost, integraal en op grote schaal modern mate-
rieel toepast en niet zuinig is met middelen voor bebos-
sing en aanleg van zuiveringsinstallaties.

Een klare hemel

In Moskou worden steeds meer middelen in het
milieubehoud gestoken. In 1980 waren de uitgaven
ongeveer vijf maal zo hoog als in 1975 en bedroegen ze
ongeveer tien miljoen roebel. Ongeveer een derde van dit
bedrag wordt besteed aan Íïnanciering van maatregelen
voor bescherming van de lucht in de stad tegen vervui-
ling. Voor deze middelen kregen bijna 300 bedrijven in
Moskou gaszuiveringsinstallaties en stofvangers waar-
van het totale aantal wel boven de 14000 liep. Met
behulp van deze installaties worden tot aan 800 000 ton
schadelijke bijmengsels per jaar opgevangen en onscha-
delijk gemaakt.

drijft
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Naar het unanieme oordeel van buitenlandse specia-
listen is Moskou wat de toestand van de lucht betrèft, er
het best aan toe onder alle grootste steden van de
wereld. En het gaat inmiddels om een stad met 8 miljoen
rnwoners.

De gegevens van de sanitair-hygiënische dienst die
de atmosfeer van Moskou voortdurend in het oog
houdt, wijzen uit dat het stof- en gasgehalte in de lucht
hier ver beneden het peil liggen waarop zich gevaar voor
de gezondheid van dè meníkan vooràoen. Ér is tevens
vastgesteld dat het percentage schadelijke stoffen in de
lucht met het jaar terugloopt.

Het beeld van de lucht in de hoofdstad wordt mede
bepaald door de rationele spreiding van de bedrijven
waarvan meer dan 300 buiten de stadsgrens liggen en
400 doeltreffende zuiveringsinstaltraties hebben. De
meeste kleine op steenkolen werkende ketelhuizen waar-
van er 5 000 waren, werden gesloten. Thans worden de
behoeften van de stad aan energie en warmte in hoofd-
zaak gedekt git grote gecentrallseerde bronnen die op
een rookloze brandstof - aardgas - zijnovergescha-
keld. Moskou staat bovenaan op de ranglijst van de
hoofdsteden van de wereld wat de graad van gecentrali-
seerde warmtevoorziening betreft, en wel ruim 85 pct.

Veel moeilijker staat het met het opvangen vàn de
uitlaatgassen vàn de auto's die voor bijna dË helft van
de totale atmosferische pollutie verantwoordelijk zijn en
80 pct. van de totale hoeveelheid koolmonoxyde voor
hun rekening nemen. Niettemin wordt er alles gedaan
wat gedaan kan worden. Er is in de eerste plaats voor
strenge controle op de toestand van de vervoermiddelen
gezorgd. In alle stedelijke autoreparatiewerkplaatsen en
vervoerbedrijven en tevens aan verkeerswegèn met een
intensief aanbod zijn vaste of mobiele posten voor
controle op het percentage schadelijke stoffen in de
uitlaatgassen tot stand gebracht. De auto's waarvan de
motor niet op het minimale percentage schadelijke stof-
fen is afgesteld, mogen niet rijden.

Fr dient op te worden gewezen dat in de USSR
harde normen gelden voor de keuring van de auto's op
het percentage schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.
Daarbij komt nog dat deze normen regelmatig worden
herzien in die zin dat het percentage koolmonoxyde

(CO) in de uitlaatgassen steeds minder moet worden. Zo
lieten de normen tot 1978 niet meer dan 3,5 pct. CO bij
een stationair lopende motor en 2 pct. bij het rijden-.
Sinds 1978 golden al andere noÍmen èn wel respeciieve-
lijk 2 en 1,5 pct. In 1980 werd een nog hardele nonn
ingevoerd, en wel 1,5 en I pct. Hierbrj mag wel worden
opgemerkt dat deze standaard 35 pct. harder is dan de
Europese norm.

Er moet verder wel rekening worden gehouden rnet
de enorme invloed die de groene tooi van de stad op de
zuiverheid van de lucht in Moskou heeft. Momenteel
zijn er gemiddeld 44 vierkante meter groen per iedere
inwoner van Moskou. Dat is enkele malen zo veel als in
welke andere stad van vergelijkbare grootte ook. en
bijna dubbel zo veel als de wetenschappelijk gefundeer-
de norm voor de groenaanplant. Volgens die norm
maken 25 vierkante meter groen per stadsbewoner het
mogelijk de zuurstofverliezen in dè lucht geheel goed r
maken.

De hoofdstad van de Sovjet-Unie is omgeven mer
een brede gordel van woudparken waar geen-industrÈ-
bedrijven en woonmassieven mogen worden gebouud-
Terloops zij opgemerkt dat ook in de stad zelf cen
fabriekèn vàn àé zwate, de chemische en de *a.Ère-
industrie meer worden gebouwd. De groene gordel zet
verder uit en voorziet àe hoofdstad àn zijn'bevolking
van zuurstof.

De toestand van de lucht in de stad en de nalevins
van de bestaande reglementen door de tredrijven st"ri
onder het toezicht van een sanitair-epidemiologir-bc
dienst die grote volmachten heeft. Hàar inspeèteurs
nemen geregeld luchtmonsters en zorgen er voor dat dc
concentratie van schadelijke stoffen op de autosnelse-
gen en rond grote industrieën niet stijgt. Er is en
speciale dienst die controleert hoe de gaizuiveringsin-
stallaties en stofvangers werken. Als een bedrrlf de ei-n
van de inspectie naast zich neerlegt en de lucht verd€r
vervuilt, worden er strenge administratieve en strat-ra-h-
telijke maatregelen tegen genomen.

In een van de grote fabrieken van Moskou \eF*.aar-
loosde men wel eens controle op de zuiveringsinstalla-
ties. Er walmden zwarte roetwolken uit. De adminisrra-
tie van de fabriek reageerde in het geheel niet op de eisen
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van de inspectie dat de onvolkomenheid van de zuive-
ringsinstallaties verholpen zou worden. Toen nam de
sanitaire dienst de officier van justitie in de arm. Het
recht kreeg zijn loop, er werd de administratie een boete
opgelegd en de fabriek werd gesloten om de bron van
vervuiling op te heffen

. Een slok zoet water

'Moskou is een uitermate achtergebleven stad verge-
leken bij de hoofdsteden van West-Europa en Amerika
zowel wat het totale verbruik van water als het water-
verbruik per inwoner betreft. Zijn er in Parijs 400 liter
per etmaal per inwoner, in Londen 200 en in Berlijn 200
liter, Moskou geeft slechts 128 liter per inwoner té zien.
Slechts 42 pct. van alle huizen heeff waterleiding'. Dat
schreef de Sovjet-krant 'Prawda' in 1931.

Vandaag de dag bestaat in Moskou een systeem van
gecentraliseerde watervoorziening van de bevolking en
van de industriebedrijven dat grootste ter wereld is. Er
írjn thar'_.s meer dan 600 litei water per etmaal per
inwoner, het verbruik van water in de inàustrie inbegre-
[fn. Dat is meer dan in Parijs, Berlijn, Stockholm of
Kopenhagen...

Van de 600 liter zijn er 410 voor huishoudelijk
gebruik bestemd. Is dat veel of is dat weinig? Eén
inwoner van Londen verbruikt 170 liter, éénpar{zenaar
160 en één Brusselaar 85 liter water in de huishóuding.
Dat zijn steden waar op de watervoorziening niets aa"n
te merken is.

Het .waterleidingnet van Moskou dat grootste ter
wereld is, is nu reàds ruim 7 000 kilometeï lang. Het
gogi! elk jaar met nog eens 120 kilometer aan.
. Moskou dijt uit én groeit in de hoogte en heeft

Deuwe grote waterbronnen nodig. Vandaar het besluit
tot aanvulling van de watervoorraad van de Moskwa
door verlegging van de koude en heldere Wazoeza -een betrekkelijk kleine rivier die in de Wolga uitmondt.

De nieuwe toestroom die Moskou sinds 1977 ont-
yanqt-, is wel een sterke maar toch niet de grootste. De
hoofdstad betrekt meer dan de helft van al iet water uit
de Wolga via het Moskou-kanaal.

Er bestaan ook plannen voor uitbouw van het sys-
teem van watervoorziening voor de industrie. De bediij-
ven zullen regelrecht uit de Moskwa en uit het kanaàl
worden gevoed en zullen bovendien gezuiverd afvalwa-
ter kunnen gebruiken.

Het is echter nog half werk als de stad water kriiet.
Een ,ander probleem is dat vervuiling van dit wàIer
voorkomen moet worden. Zowel in de zomer als in de
winter kan men in de stad hengelaars zienzitten nabij de
g_ebouwen van de Lichatsjov-autofabriek (een bedrijf
dat een derde van de totale produktie van vrachtauto-'s
in het land voor zijn rekening neemt). Ooggetuigen
houden staande dat-zij daar nlet voor niets 

-írtteni 
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worden baarzen en brasems gevangen.
Dat de laatste jaren in de Moskwa vis voorkomt, is

geenszins een toeval noch het resultaat van de readapta-
tie van de waterbewoners aan de nieuwe, 'harde' óm-
standigheden. Dat is het gevolg van de krabhtsinspan-
ningen die de ecologen, de personeelsleden van de hy-
drotechnische systemen en de medewerkers van de sani-
taire diensten van de stad hebben aangewend. De bo-
dem.en de bedding.van de Moskwa weiden met behulp
van krachtig.materieel schoongebaggerd. Er komen gó-
r-egeld ook 'riviervegers' in actiè -- speciaal geoutilleér-
de bootjes en motorschepen. Zii houilen zich-bezis met
het schoonmaken van hét watei. baggerschuiten némen
de vervuilde grondlaag van de rivierbbdem weg.

. In de strijd tegen de watervervuiling zijrr de installa-
ties _voor zuivering van industrieel en huishoudelijk
afvalwater een betrouwbare steun. Zij zqn opgesteld in
alle stedelijke .bedrijven van noemenswaardig belang.
Naar de mening van specialisten heeft de 

-Moskwà
momenteel een ten volle bevredigend zuurstofregiem en
is het percentage schadelijke stoffen in het wateimet de
helft of tot een derde teruggelopen en overschrijdt de
toelaatbare norm niet.

Alvorens in de Moskouse huiskamers te komen,
ondergaat.het w_ater dat uit de rivier is genomen, specia-
le. bewerking. Het wordt gezuiverd van de schadelijke
b.ijmengsels, geozoniseerd én krijgt de nodige chemisóhe
elementen toegevoegd. Het water wordt hélder en lek-
ker. Ja, echt lekker. Dat is de eensgezinde mening van de
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van een biosÍeer-natuurgebied b,:gasten van Moskou - zowel uit andere steden van het
land als uit het buitenland.

De hoge kwaliteit van het drinkwater wordt in de
USSR bij de wet gewaarborgd. Er bestaat een staats-
norm voor drinkwater onder nummer 2874-73. Deze
norm is voor alle waterleidingbedrijven van het land
bindend.

. Dus, de bevolking van Moskou ondervindt geen
tekort aar zoeÍ water. Maar de bedrijven? Het wateiver-
bruik daar stijgt immers met het jàar. Van de totale
hoeveelheid drinkwater dat naar Moskou komt, wordt
9rlry een derde door de industrie opgeëist. De
Lichatsjov-fabriek alleen al 'drinkt' even veeÍ water per
etmaal .op ?ls een stad ter grootte van zegmaar Rjaian
(een gebiedscentrum in de-Russische Feóeratie) irodig
heeft. Daarom schakelen vele fabrieken van de'stad of
de gesloten kringloop over, d. w. z. dat het water vele
keren wordt gebruikt. De toepassing van deze methode
alleen al in de Lichatsjov-fabriek -heeft het mogelijk
gemaakt wateraanvoer vanuit de Moskwa met lf mil-
joen cubieke meter per jaar te verminderen. Bovendien
weet het bedrijf in het afgewerkte water veel waardevolle
grondstoffen'te vangen', o.à.technische olie die daarna
in andere procedé's wordt gebruikt.
. Ip de _!e{rr1v99 die het wegvervoer begeleiden, geniet
de installatie 'Kristall' welke door Éeleerden- van
Moskou werd ontwikkeld. goede faaml Water, ver-
mengt met zand, smeerolie en andere chemische produk-
ten, stroomt regelrecht naar de wasinrichting wàar tril-
filters het van zand en grove bijmengseÈ zuiveren.
Daarna komt het water in speciale bak[en terecht die
met synthetische stoffen zijn gevuld, waar het van de
petroprodukten wordt ontdaan. Van hier weer naar de
autowasserij. Zo. geschiedt de ononderbroken kringloop.

De kosten die aan exploitatie van .Kristall, 
ve-rboir-

den zijn, Tijn er.in de loop van één jaar weer uitgehaald.
Het is echter niet alleen het vervoeibedriif maar"ook de
stad in zijn geheel die er wel bij vaart. Ei hoeft biivoor-
beeld_geen water te worden aangevoerd via de waterlei-
ding die vo_oral is bestemd om dàbevolking van water te
voorzien. Ook loopt het totale waterverbrriik terug. Van
bela:lg is verder_dat het afvalwater dat met schaóelijke
stoffen is verzadigd, niet in de rivieren terechtkomt'en
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ln de autoreparatiewerkplaatsen, vervoerbedrijven en langs de we-
gen met intensieÍ verkeer bestaan centra voor controle op de
u itlaatgassen.

Een beeld dat men vaak op straat in Moskou kan zien, in stadsdelen
:iet ver van de groene gordel van de hoofdstad.

De recreatiezone op het terrein van een steenkolenmijn.

Hengelaars aan het afvoerkanaal van de W. l. Lenin-kerncentrale te
-eningrad.
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in de strijd tegen de bosbranden laat men zich niet alleen door
<rachtig materieel aan de grond helpen. Communicatiesatellieten
raken het mogelijk informatie over de haarden van bosbranden en
nun omvang te verkrijgen.

-let Sovjet-schip 'Swetlomor' vergaart tot aan 80 pct. van alle
aardolie die bij rampen met tankschepen op de zeeoppervlakte is

Jemorst.



De mijnbouwbedrijven
zijn verplicht de gron-
den waar gesteente
gestort wordt, te recul-
tiveren. De geleerden
op agrotechnisch ge-
bied hebben tot raak
die gronden in hoge
mate vruchtbaar te
maken.
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geen waterreservoirs vervuilt. Uit de ervaring blijkt dat
:nstallaties van dit soort zowel in een reuzenbedrijf als in
een kleine fabriek kunnen worden opgesteld.

Hoe ontdoet men zich van afval?

Hoe hoger het peil van de beschaving, des te meer
rllerlei emballage is er. Een moderne grote stad'levert'
-aarlijks miljoenen tonnen hard huishoudelijk afval op.
Dat moet worden verwijderd en nadien moet men a1 dat
'.reegegooide papier, glas en schroot zo veel mogelijk
zien te utiliseren.

Voor het ophalen van het vuil in de hoofdstad
zorgen diensten die onder het gemeentebestuur - de
\Íoskouse Sovjet van volksvertegenwoordigers
:3ssorteren. Zrj beschikken over speciale bedrijven,
:rachines en ander materieel die vuilverwerking volgens
i r.roruitstrevende methoden mogelijk maken.

In de eerste plaats moet vuil uit de woningen worden
'.enlijderd. Hiervoor gebruikt men de vuilniskokers die
.: de meeste Moskouse woningen aanwezig zijn. Van de
'. uilbakken wordt het afval met gespecialiseerde
i uilnisauto's weggevoerd. Momenteel zijn het er meer
:an 1500 in Moskou. Hun park wordt ononderbroken
'. srnieuwd waarbij de grootste nadruk op
:Llltrommelauto's met groot laadvermogen komt te lig-
_sen. Jammer genoeg kan zelfs het meest volmaakte
iutotransport het probleem niet oplossen daar er steeds
grotere afstanden tot de vuilnisstortplaats dienen te
ir orden afgelegd. De auto moet plaatí maken voor het
rneumatische transport.

In Moskou bestaat in de experimentele wljk
Tsjertanowo-Noord een pneumatisch systeem voor het
.''phalen van huisvuil. Hier zijn evenals in de andere
.:adsdelen wel vuilnisstortkokers. Maar daarnaast zljn
laar onder de gebouwen horizontale buisleidingen aan-
_:elegd. Door die buizen gaat met een snelheid van20 tot
15 kilometer per uur een luchtstroom die al het afval
:.iar het centrale ontvangstation meevoert. De afge-
.r erkte lucht wordt gejaagd door een
.,\eetrapszuiveringsinstallatie - eerst door separators
::r stoffilters en daarna door dempers - en komt dan



gezuiverd in de atmosfeer terecht. Het afval wordt
sameng€perst en automatisch in cylindervormige contai_
ners geladen- Voor verder transpórt van het a]fvat weia
geperste. lucht voorgesteld. De' cylinder_containers op
ktelne.wlelen. bewegen zich bijna geruisloos. Alle proces_
sen zun volledrg geautomatiseerd zodat het gesloten
systeem voor afvalopvangst en vervoer vanaf àén cen_
traal schakelbord kan worden bediend.

De moderne methoden van vuilverwerking maken
hgJ mogelijk het afval steeds meer en met steóds meer
etïecl als energiebron en grondstof te gebruiken. Zowordt in vuilverwerkingsbedrijven Èet vuil tot
compost - organische stikstofmeststof voor de
landbouw - verwerkt en wordt de rest in ketels ver_
brand. Het Moskouse vuilverwerkingsbednlf heeft een
vermogen_van 500000 cubieke meter afvàl per jaar,
waarvan slechts 30 ó 35 pct. gecomposteerd wàrat. Olí
geb^e^urt doordat in het 

-vuil-steeds 
meer synthetische

stoffen, cardboard en andere anorganische componen_
ten voorkomen. Deze en tal van andere oorzakeï heb_
ben er toe.geleid dat in de laatste jaren het vuil op giote
schaal verbrand wordt.
. Het belangrijkste voordeel van de vuilverbrandins
bestaat er in dat het moderne materieel een hoee sraaà
van zuivering van de_ gassen die ba de afvalvèiw"?ffË
ontsnappen. mogelijk maakt waardoor vuilverbranl
drngsovens rechtstreeks in de industriële zones van de
stad kunnen worden gebouwd. Dank zij het hoge peil
van automatisering enmechanisering van de techÀológi-
sche processen wordt contact vàn het bedieneíd
personeel met het vuil uitgesloten en zorgt de hoge
temperatuur van de verwerking (ruim 800 gradèn
Celsius) er voor dat de resten stefíel worden. Het"meta-
len afv_al dat hierbij wordt afgescheiden, wordt naar
metaalfabrieken gestuurd. De warmte die hierbij ont-
staat,wordt gebruikt voor verwarming van woningen en
openbare gebouwen.

In zo'n verbrandingsbedrijf zijn systemen voor zui-
vering van de gasachtige produktèn in gebruik. Analyse
van luchtmonsters uit de stadsdelen ro-nd zo,n vuilvër-
brandingsbedrrtl heeft uitgewezen dat het gehalte van
schadelijke stoffen daarin-ver beneden de ïit sanitair
oogpunt toelaatbare norm ligt.

Het raamplan voor sanitaire zuivering van Moskou
roorziet in de bouw van l0 à 12 soortgelijke bedrijven
om tegen 1990 industriële verwerking van al het vuil dat
zich in de stad ophoopt, mogelijk te maken.
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Natuur een arena yoor
samenwerking

worden om het probleem der ecologie in internationaal
verband op te lossen. . .

- Ziet zo'n idee er vandaag de dag nog zo gefanta-
seerd uit?

- Ik vind dat dit reeds niet meer het geval is. En
wel om de volgende redenen niet. Samenwerking tussen
staten op ecologisch gebied heeft in onze dagen een
grote vlucht aangenomen en omvat de meeste regiones
van de wereld. Er zíjn wel degelijk internationale ecolo-

-eische 'clubs', om het eens in de terminologie van
Kennan uit te drukken, gesticht die actief optreden. Ook
zljn er onder de vlag van de Organisatie der Verenigde
Naties en haar instellingen (de Wereldgezondheids-
organisatie-WHO, de Organisatie voor Onderu'ijs.
Wetenschap en Cultuur-UNESCO, de Voedsel-en
Landbouworganisatie-FAO, het Internationaal
Atoombureau-IAEA), onder de auspiciën van niet
gouvernementele lichamen (bijvoorbeeld van de
Internationale Unie voor Bescherming van de Natuur
en de Natuurlijke Hulpbronnen) en tevens in het raam
van grote regionale organisaties als de Raad voor
Wederzijdse Ekonomische Hulp en de Europes
Ekonomische Gemeenschap.

Volgens gezamenlijke programma's

De Raad voor 
_ 
Wederzijdse Ekonomische Hulp

(Comecon) had reeds in 1973 een permanent u-erkoi-
_qaan in het leven geroepen - de Raad \.oor
Milieubescherming en -verbetèring. Een jaar later aan-
vaardde het uitvoerende comité van de- Comecon her
door de Raad opgestelde algemene gedetailleerde pro-
-sramma voor samenwerking tussen de Comeèon-
partnerlanden en Joegoslavië tot aan 1990. Her omrar
twaalf belangrijkste richtingen en bestrijkt in wezen alle
aspecten van het probleem van het natuurbehoud.

In de wereldpraktijk zijn geen andere even om\ang-
rijke, alomvattende en concrete samenu'erkings-
programma's bekend. Tot de verwerkelijking enan
u'ordt bijgedragen door meer dan 60 research-en
ontwerp-organisaties van de socialistische landen De
srootste onder hen spelen de rol van overkoeprlende

.__ 
De problemen van het milieu zijn dermate inhoud-

rijk en gevarieerd dat geen enkei.land ze op eigen
gelegenheid kan oplossen. Nu de bedrijfsactiviteiten van
de._mens zo omvangrijk zijn en vaak het natuurlijke
milieu van naburige landen aantasten, ontstaat er be-
hoefte aan internationale coöperatie, gezamenlijk weten-
schaqpehj_k onderzoek en samenhangende maàtregelen
voor bescherming van de lucht, het zoète water, de àeeën
en _de oceanen tegen vervuiling en voor behoud van
zeldzame planten en dieren.

Men kan alleen met gezamenlijke krachtsinspannin-
gen als basis de ecologische storingen die internàtionale
betekenis hebben, opvangen zowel als tot doeltreffende
middelen en op elkaar afgestemde milieuvriendelijke
voorbehoedende maatregelen komen.

... Ik sneed dit aspect van het probleem aan in een
gesprek_ met de directeur van het A. N. Sysin-Instituut
voor Algemene en Gemeentelijke Hygiënd, het lid van
de Academie van Medische Wetensihàppen der USSR
professor Gennadi Sidorenko. Om te beginnen memo-
reerde ik het lid van de academie de in-houd van een
artikel in het tijdschrift 'Foreign Affairs'. Het artikel
had.ten titel 'Opdat de wereld géen woestijn wordt'. De
schrijver ervan, de geziene Amerikaanse publicist en
diplomaat .George.F. Kennan had de lezers het volgen-
de, naar zij-n mening gefantaseerde idee toegeworfen.
Hij stelt_zich voor hoe in de naaste toekomstéen gioep
van landen een soort club voor natuurbescherming zou
stichten. Deze club zou.de regeringen en de opeibare
mening er op attent maken wàt er gedaan zou moeten
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cen^tra op het gebied van het ene of andere probleem.
Zo'n centrum heeft mede tot taak de gegeveni die door
i'erschillende wetenschappelijke teami Tijn verkregen,
samen te vatten, de partners over de eindresultaten in te
lichten. wetenschappelijke conferenties te houden en voor
bijscholing van de §pecialisten te zorgen.

Het Instituut voor Milieuvorming in Warschau bij_
voorbeeld vervult de funktie van hét overkoepelende
centrum met betrekking tot het probleem ian de
sociaal.-ekonomische, or§anisatorisch-rechtskundige Àn
opvoedkundige aspecten van het milieubeheer. d. ,u_
menwerking betreft uiterst ingewikkelde problemen van
lnteractle tussen ecologie en ekonomie.

In het kader van de probleemstelling op het gebied
van de hygiënische aspeclen van het milieubeheer-werd
klassifikatie van de gevaarlijke luchtvervuilers uitge-
r.oerd, werd de graad van de vervuiling van de luchtln
grote steden door emissies van het verkéer bestudeerd en
s'erden snelmethoden uitgewerkt voor het vaststellen
de -eemiddelde maximaal toelaatbare concentratie van
luchtverontreinigingen per etmaal. Specialisten uit
Bulgarije, Hongarije, de Duitse Demokratische
Republiek. de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije hebben
on_qeveer I00 genormaliseerde methoden voor omschrij-
ving van de luchtverontreinigingen uitgewerkt die aan
alle praktijkactiviteiten van de milieuhygiënische orga-
nen ten grondslag moeten worden gelegd en het vertrèk-
punt moeten worden bij ontwerp- en constructiewerk.

De samenwerkende partners hechten grote betekenis
aan het hygiënische waardeoordeel over het drinkwater
en over het lawaai in de steden. De samenwerkende
partners lichten elkaar geregeld in over hun ervaring bij
de organisatie van sanitair toezicht in staatsverband op
de toepassing van synthetische polymeerstoffen en huis-
houdelijke chemicaliën. Er worden uniforme methoden
voor hygiënische evaluatie van zulke materialen en stof-
[en uitgewerkt.

Met het coördineren van de werkzaamheden met
betrekking tot het.probleem van de hygiënische aspecten
van het milieu is het Instituut vbór Algemene en
Gemeentelijke Hygiëne in Moskou belast.

En voor coördinatie met betrekking tot het pro-

bleem van bescherming van de ecosystemen en land-
schappen zorgÍ het Instituut voor Experimentele
Biologie en Ecologie van de Slowaakse Academie van
Wetenschappen in Bratislava. De samenwerkende par-
tijen generaliseren de ervaring bij de recultivering van de
landschappen die door de ekonomische activiteiten van
de mens zijn ontwricht, met inbegrip van mijnbouwkun-
dige en biologische recultivering, en maken studie van
het verband dat tussen biologische produktiviteit en
verschillende ecologische regiems bestaat. De gegevens,
verkregen in de loop vàn gezamenlijke studies over
bosbescherming onder de omstandigheden van de lucht-
r ervuiling met mengsels van waterstoffluoride en zwa-
veldioxyde, over rationeel gebruik van de zone der
steppen, over bestudering van de in het hout wonende
insekten en over verbetering van de weidegronden in de
u'oestijnen zullen van grote praktische betekenis zijn.
Het laatstgenoemde soort van studies wordt verricht in
de dorre gebieden van Mongolië en de Sovjèt-Unie.

In het kader van deze probleemstelling zijn criteria
voor aanduiding van zeldzame en verdwijnende soorten
zoogdieren uitgewerkt en is studie gemaakt van de
migratie van afzonderlijke vogelsoorten hetgeen van
groot belang is voor jachtgebieden, sanitaire diensten en
burgerluchtvaart.

In de USSR wordt op bilaterale basis met een aanÍal
kapitalistische landen samenwerking ontplooid.
Bijzonder grootschalig en actief werd er in de jaren
zeventig met de USA samengewerkt. Deze samenwer-
king speelt zich af in het kader van 41 gezamenlijke
projekten die een brede kring van wetenschappelijke en
technologische kwesties en problemen van hèt milieu,
van rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen
en wisselwerking tussen maatschappU ., milieu
omvatten.

De voorzitter van het Staatscomité van de USSR
voor Hydrometeorologie en Milieucontrole Joeri Israël
verklaarde echter op een persconferentie injuni l98l dat
de Amerikaanse zijde de laatste tijd de programma's
§oor sSmenwerking met de Sovjet-Unie op het gebied
r an milieubeheer gaat opdoeken.

Er wordt met Frankrijk actief bilaterale samen\\er-
xing ontwikkeld. Onder de belangrijkste problemen die



in het kader van de intergouvernementele overeenkom-
ster tussen de Sovjet-Unie en Frankrijk worden aange-
pakt,-kan men wijzen op het probleem van bescherming
van de lucht, utilisatie en onichadeliik maken van vasl
en vloeibaar afval en huisvuil, lawaaibestrijding en zui-
vering van het afvalwater van de industriebedrljven.

Er wordt met goed gevolg samenwerking- van de
USSR met Finland, Zweden en Denemarken
ontwikkeld.

Kerncentrales: veiligheid voor alles

Het klinkt paradoxaal maar het is een vaststaand
feit: van alle soorten industrie ondervindt de natuur de
minste schade van het soort waarvan men de grootste
narigheden verwachtte. Atoomenergie is sinds haar ge-
boorte aan zindelijkheid en ordelijkheid gewend, ze
heeft accuratesse in haar bloed zitÍen. Reeds óp de eerste
atoomcentrale ter wereld - de centrale van Obninsk
die in 195_4 bij Moskou in werking was gesteld -werden 'draconische' voorzorgsmaàtregeleí gehan-
teerd. Er gelden harde regelen in de verhóuding*tot de
natuur op alle centrales die in de Comecon-landen -de Duitse Demokratische Republiek en Bulgarije, de
Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije zijn gebouwd.

In de eerstkomende tien jaar nsllen in Europese
Comecon-landen en op Cuba met technische medewer-
king van de USSR tientallen atoomcentrales met een
gezamenlijk vermogen van 37 miljoen kilowatt worden
gebouwd.

De chef van de afdeling van het secretariaat van de
Raad voor Wederzijdse Ekonomische Hulp die zich met
gebruik van de atoomenergie voor vredesdoeleinden
bezighoudt, Aleksandr Panasenkov vertelt:

Aan gecontroleerd en door wetenschappelijk gemoti-
veerde normen aan banden gelegd gebruik van de
atoomenergie voor vredesdoeleinden is geen radioactie-
ve besmetting verbonden. Even een kijkje in de officiële
gegevens die in het kader van het Internationaal
Atoombureau (IAEA) worden verspreid: sinds 1954,
dus in de loop van de hele geschiedenis van het indus-
trieel gebruik van de atoomenergie werd geen enkel

geval. geregistreerd van dood aan straling dan wel een
ernstige stralingsbesmetting.

Tegen de bij de internationale normen toelaatbare
srralingsdosis van 5 rem per jaar, ligt de gemiddelde
dosis op de atoomcentrales van de USSR nieihoger dan
500 tot 800 millirem hglgeen veel minder is dan men bij
#n röntgenbestraling bij de arts oploopt. Er wordt alleí
voor gedaan om deze dosis ook verder naar beneden te
drukken.

De belangrijkste bron hiervoor is wel een grorere
betrouwbaarheid van de uitrusting. Elke werkendè reac-
tor heeft een feilloos automatisch beschermingssysteem
met drie- of viervoudige beveiliging en reservesystemen
van luchtkoeling die ogenblikkelijk in werkin§ treden
zodra de temperatuur onverwachts tot het kritieke peil
stijgt.

- Zijn zulke gevallen wel mogelijk? Stel dar
'plotseling' . . .

uaarschijnlijkheid van het on- Niemand, geen enkele zinnige geleerde zal oot
rschiinliikheid van het onwaarschiinliike uitsluijnhjke uitsluiten.

it de

aldus Aleksandr Panasenkov. De kwestie is hoe sroor
het risico wel kan zijn, hoe groot die waarschijnll[treia
is. De Amerikaanse coördinatie-commissie voor atoom-
energie is bijvoorbeeld van mening dat een ramp op 100
u'erkende reactoren de kans van éen op een mifoen jaar
heeft.

- In tegenstelling tot de elektrische centrales dÈ
organische brandstoffen verbruiken, noemt men de
kerncentrales oschone' bedrijven. Klopt die beschri_i ving
wel degelijk?

- Men hoeft alleen maar bijvoorbeeld het afr.al r an
de atoomcentrales en van de thermische centrales met
elkaar te vergelijken. Welnu, een warmtecentrale rner
een middelgroot vermogen stoot in de loop van het -iaar
meer dan 150000 ton schadelijke substanties in -ea5r..rmof stof die een negatieve invloed op de die-ren- en
plantenwereld hebben, uit. Als een te hoog stofgehalte
in de atmosfeer met een grotere vochtighe-idsgràad ge-
paard g.?-at, ontstaat de zogenaamde smóg die 

-biizonder

gevaarlijk is voor de gezondheid van de mensen.
Het afval van een atoomcentrale is echter minrem-

Het kan niet eens emissie worden genoemd. zo klern en
nietig is dat,
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Er bestaat nu eenmaal geen lekkage van radioisoto-
pen. Pa.t bewijst de dosimetrische diàst wel die dag in
dag uit het water, de lucht, de bodem en de vegetatié in
een straal van twaalf kilometer om de centralè contro-
leert. De resultaten van de analyses worden :uitgezet
tegen de staat van het milieu op vijftig kilometer vàn de
centrale waar haar invloed zelf§ in theórie niet veronder-
steld wordt.

- En wat gebeurt er met de verbruikte radioactieve
brandstofl Er zijn gevallen van nalatigheid in dit opzicht
bekend. De màatíchappij Eldorado"Nucleair bijïoor-
beeld liet radioactief -afvat gewoon op de vuilnisbelt
storten waardoor woonwijken in het plàatsje Port Hope
besmet raakten. Vindt U niet dat met de snélle groei vàn
het aantal kerncentrales men op een herhaling van
dergelijke 'fouten' bedacht moet zijn?

- Inderdaad, het is geen eenvoudig probleem en er
zullen nieuwe verwikkelingen in komèn naarmate de
kernenergetica verder zal worden ontwikkeld, ant-
u'oordde Aleksandr Panasenkov. Het overgrote deel van
het radioactieve afval levert echter geen ernstig gevaar
op. Het is wel anders gesteld met het radioactièfmate-
ri_aal dat een lang leven en een hoge stralingsgraad heeft.
Het moet vele jaren lang in hermetisch geÉlóten contai-
ners worden gehouden.

Er zijn gelukkig ook nieuwere methoden. Met de
uitwerking ervan houden zich tussen twee haakjes ge-
leerden van de socialistische landen bezigen welin Éet
kader -van _e.en programma voor lechnologisch-
uetenschappelijke samenwerking. Nemen we bijÍoor-
beeld een van die technologieën-die door geleerdén van
onze landen worden overwogen. Het gaat óm het begra-
ven van afval in geoloeische lasen. zesmaar.in zoutmij-
n91 D.^e aanwezighei<i'' van zoït in ïie mgnen rs op
zichzelf al de garantie ervan dat het grondwater hier
nooit doordlo.ng of zal doordringen. Hier komt nog bij
dat in de 100 jaar dat in Furopa-kalaout wordt geÈon-
nen, hier enorme hoeveelheden onderaardse holtén zijn
ontstaan die betrouwbaar van de buitenwereld zijn
afgesloten. Men heeft zelfs hun totale inhoudberekend en nabii de 500 milioen cubieke meter.
Al het radioactieve afval 

-dat 
tot het Ëegin van de nieuwe

eeuw van de kerncentrales in de gèhele wereld zal

komen, zal niet eens een heel procent van dit volume
kunnen vullen. Zo geríng zijn de hoeveelheden ervan.

- Aan de Donau bevinden zich atoomcentrales vaneen aanÍal socialistische landen en tevens van
Oostenrijk. Wordt er studie gemaakt van het radioactierre
regiem van de Donau en hoè hggg ir het percentage van
gevaarlijke afzettingen op de riviàrbodeni?

- De Raad voor Wederzijdse Ekonomische Hulp
heeft een speciale internatioÀale expeditie voor dè
Donau uitgerust. vertelde de afdelinsschef. Een schin
net laboratoriumuitrusting en een int-ernationaal teaà
'.an geleerden.aan boord-koerste in de loop van een
:aand op de rivier. Er werden uit verschillend^e lagen en
:r verschillende plaatsen aan de Donau watermonsters
ienomen. Er werden bodemafzettingen, plankton, wie-
:.n en vissen onderzocht. Wat kan men nu over de
::sultaten vertellen? Over radiatie in de Donau hoeft
:en zich geen zorgen te maken. Niettemin werd er
-sloten geregeld onderzoekingswerkzaamheden in de
Dr)nau-te verrichten, en wel eens in de vijf 6 zeven jaar.

- Maar waarom komen er toch prótesten in"ver-
--hillende delen van de wereld tegeir de bouw van
r3rncentÍales?

- Het vertrouwen voor het woord ,atoom, 
is helaas;pg niet geheel hersteld, bij vele mensen van onze

;en-eratie doet het nog steeds'gedachten aan Hirosjima
:n Nagasaki ontstaan.

Er is echter meer. De mensen gaan nog steeds gebukt
r-rnder de zware emotionele lasl van d'e wedlóop in
.itoombewapeningen. Is dat soms niet de reden waa.om
de terechte arg.umenten tegen de proeven met kernwa-
:rens wel eens door de tegenstanders van de kerncentra-
ies op.het schild worden verheven? In het bewustzijn van
bepaalde mensen in Westerse landen bestaan abioluut
:dentieke voorstellingen over de gevolgen van militair en'.:eedzaam gebruik van de atoomenergie.

- En het geval van Harrisburg dair? Hoe oordeelt u
:rarover?

_ Op de kerncentrale van Harrisburg, een kleine
:.:d in de Amerikaanse staat pennsylvanií, wa.en .a_
:...actieve stoffen ontsnapt waardooihet personeel van
:c centrale en de stad zelf met bepaalde problemen re
--ken kregen.
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Ik voorzie al de vraag, of een soortgelijke ramp ook
op een centrale in de USSR of in een Comeconland tot
de mogelijkheden behoort. Het is in beginsel wel moge-
lijk dat vergelijkbare uitrusting het laat afweten. Maar
enigerlei ernstige gevolgen hebben kan dat niet. De zaak
is dat de stoomgeneratoren van Sovjet-constructie voor
veel grotere watervoorraden zijn berekend. En dat
maakt het op zijn beurt mogelijk de warmte van de
reactor veel langer af te leiden en aanvullende doeltref-
lende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Het is geen toeval dat het gebrek aan vertrouwen
jegens de kerncentrales uitgerekend in de Verenigde
Staten en in andere landen van het Westen zich heeft

-eemanifesteerd. De zaak is dat de eerste Westerse aan-
nemers die kerncentrales bouwden, in hun streven zo
veel mogelijk orders te boeken, atoomcentrales oplever-
den volgens onvolmaakte ontwerpen die geen volledige
garantie voor de veiligheid boden. En toen gegevens
over rampen in de pers terecht kwamen, werden zij
opzettelijk opgeblazen door de concurrenten van de
kerncentrales - de olieconcerns.

- Vandaar dat het geval van Harrisburg er ander-
maal aan herinnert dat de veiligheidsvoorschriften bij
bouw en exploitatie van de kerncentrales zo strikt moge-
lijk dienen te worden nagekomen, aldus de chef van een
afdeling van het Comeconsecretariaat.

In Europees Yerband

In 1973 beval een zitting van de Raad voor
Wederzijdse Ekonomische Hulp die in Praag op het
niveau van de regeringshoofden was gehouden, de aan-
gesloten staten aan actief bij te dragen tot het op gang
komen van grootschalige samenwerking met alle belang-
hebbende landen en internationale organisaties met be-
trekking tot de milieuproblematiek 'in Europees
verband'.

In de loop van de werkzaamheden ter voorbereiding
van de conferentie inzake veiligheid en samenwerking in
Europa dienden de delegaties van Hongarije en de
Duitse Demokratische Republiek een ontwerp in van
een dokument dat over ekonomie, handel en technologie

en tevens over milieubescherming ging. In 1975 werden de
voornaamste stellingen van dit ontwerp van de socialisti-
vche landen in de Slotakte van de Helsinki-conferentie
verwerkt.

Het hoofdstuk van de Slotakte dat over het milieu
gaat, omschrijft duidelijk de doelstellingen van de sa-
nenrverking, haar richtingen en belangiijkste vormen.
De Europese staten, aldus het dokument, zullen streven
naar bestudering van de milieuproblemen op verschil-
.ende geografische niveaus van het continent, het effect
'. an de milieuvriendelijke maatregelen in nationaal en
:nternationaal verband verhogen èn het nader aan el-
\.rar toegroeien van de organisatievormen van de ecolo-
::sche activiteiten bevorderen.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de
S-rrtakte toonden de Comecon-landen en de werkorga-
-n van de Raad voor Wederzijdse Ekonomische Hulp
::.'h bereid tot samenwerking met alle. staten van dè
;ereld en internationale organisaties in naam van de
gzondheid van oÍ7ze planeet - het gemeenschappellj-
r: tehuis van de gehele mensheid. Er werden o.a.
'.:uchtbare contacten met de ECE van de UNO, de
': \ESCO en het UNEP aangeknoopt.

De activiteiten van het UNEP - het milieupro-
_=amma van de UNO - omvatten een brede kring van
:roblemen op het gebied van de bescherming van de
:iosfeer. De Sovjet-geleerden lanceerden het denkbeeld
ren het opzetten van een uniform internationaal pro-

-ramma in UNEP-verband voor waarnemingen op de
'ioestand van de dampkring. Momenteel wordt er gestal-
Ie aan gegeven in de vorm van de organisatie van het
uereldwijde monitorsysteem voor het milieu. De geleer-
den hopen door middel van voortdurende waarneming
en analyse van de processen waarvan de levensverrich"-
lingen van de planeet afhangen, te zullen leren hoe zi_j de
:r'entuele veranderingen in het funktioneren van de
:rondelementen van het natuurlijke milieu die zich on-
:er de invloed van de ekonomische activiteiten van de
:rens voordoen, zullen kunnen voorspellen en
'..rorkomen.

In het kader van het wereldwijde monitorsrsreem
.Lrrdt een bijzondere rol toebedeeld aan de natuurbe-
-hermingsgebieden waar doorlopend in onderling rer-
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band waarnemingen worden verricht. De Sovjet-Unie
telt zeven van die reservaten in verschillende nàtuurzo-
nes van het land. Voor de gehele wereld zullen dertig tot
veertig waarnemingsstations op het vaste land en àcht
tot twaalf stations it zee volstàan. Op die manier komt
er voor het eerst een soort wereliiwijde ecologische
dienst tot stand.

De ongerustheid in verband met de toestand van het
milieu is bijzonder acuut in Europa waar landen liggen
met een ontwikkelde industrie die voor grote belasting
van de biosfeer verantwoordelijk is. Dat kwam tol
uiting in dokumenten van een Europese topconferentie
die in november 1979 in Geneve werd gehouden.

De conventie over §rensoverschrijdende luchtveront-
reiniging die op die conferentie in Geneve werd aange-
nomen, maant de Europese landen aan een einde te
maken aan het 'beroken' van de buurlanden met indus-
trierook en andere schadelijke stoffen die in de atmos-
feer zijn uitgewalmd. Zo zort de lucht boven
Skandinavië dubbel zo zuiver zijn als nu als de Roer niet
deze kant uit zou 'ademen' en als er geen wind uit de
industriegebieden van Engeland zou komen. Canada
bijvoorbeeld wordt letterlijk overstelpt met regens van
verdund zwavelzutr die uit de USA aanwaaien.

Maar de zuivering van de lucht is zoals bekend nog
het halve werk. Het is verstandiger en zuiniger als meí
verontreiniging weet te vermindeÍen, zo veel te meer
daar in al die gevallen zonder uitzondering waardevolle
industriegrondstoffen kunnen vrijkomen. Dat is de
strekking van een ander dokument dat op de conferentie
u'erd goedgekeurd - de verklaring over technologie
met weinig of geen afval.

Dokumenten garanderen op zichzelf nog geen zuive-
re lucht. Veel hangt er van af hoe consciëntieus de
ondertekenaars van die stukken zich ten opzichte van de
uitvoering ervan opstellen. Zoals bekend, lopen goede
voornemens van Westerse landen nogal eens spaak
tegen de onverzettelijkheid van de big business, tegén de
groeiende eetlust van het militair-industriële complex.

Intussen heeft de levende natuur in onze nucleaire
eeuw vooral bescherming tegen militaire avonturen no-
dig. De lucht en het water, het vaste land en de zee, de
planten- en de dierenwereld kunnen alleen worden he-

houden door vereende krachtsinspanningen van alle
staten, alleen door de overschakeling van hun hulpbron-
nen aan intellect en f,rnanciën van de aanmaàk van
middelen voor vernietiging van alles wat leeft op opbouw
in naam van de toekomst.

I
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De Sovjet-Unie vandaag en morgen

Joeri SINJAKOW (gebo-
ren in 1939) - over-
zichtschrijver van het
Persagentschap Novosti
levert geregeld voor de
pers van de Sovjet-Unie en
in het buitenland bijdragen
over de wereldekonomie
en over internationale sa-
menwerking. Hij is schrij-
ver van de boeken'Onder
de vlaggen van de
Comecon','Ter verdedi-
ging van de rechten van de
natuur','Gesprekken over
integratie' e.a.

Enkele decennia geleden
was de term 'ecologie' al-
leen bij een betrekkelijk
beperkte groep specialis-
ten bekend. Vandaag de
dag gaan steeds meer
mensen inzien: het milieu
dat de mens omringt,
dient hem als zijn eeuwig
tehuis. Verschillende so-
ciale systemen vertonen
verschillende tendenties
en wetmatigheden van de
ontwikkeling, ook de hou-
ding ten opzichte van het
milieu is daar niet iden-
tiek. ln de onderhavige
brochure gaat het dan ook
over de visie van de
Sovjet-Unie, de socialisti-
sche visie op de oplossing
van de ecologische pro-
blemen, over haar speci-
f ieke bijzonderheden en
verschillen met de kapita-
listische zienswijze.


