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Вы ка ры стан не 

не вы чэрп ных рэ сур саў, 

ад сут насць 

шкод ных вы кі даў 

у ат мас фер нае па вет ра 

(як за брудж валь ных 

рэ чы ваў, так і пар ні ко вых 

га заў) — ад ны з га лоў ных 

ар гу мен таў для вы ба ру 

на ка рысць ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі.

Якія ад наў ляль ныя 
кры ні цы энер гіі іс ну юць?

Згод на з За ко нам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб ад наў ляль ных кры-

ні цах энер гіі», да іх ад но сяц ца: 

энер гія сон ца, вет ру, цяп ла зям-

лі, на ту раль на га ру ху вод ных па-

то каў, драў ня на га па лі ва, ін шых 

ві даў бія ма сы, бія га зу, а так са ма 

ін шыя кры ні цы энер гіі, якія не ад-

но сяц ца да не ад наў ляль ных.

Ка лі ў Бе ла ру сі 
па ча ла вы ка рыс тоў вац ца 

ад наў ляль ная 
энер ге ты ка?

Дро вы ў якас ці па лі ва вы ка-

рыс тоў ва юц ца паў сюд на з най-

ста ра жыт ней шых ча соў. Пер шы 

вя до мы млын на ра цэ Свіс лач 

з'я віў ся яшчэ пад час за сна ван ня 

Мін ска. А вось звест кі пра пер шыя 

вет ра ныя млы ны на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі ад но сяць да XVІ ста год дзя. 

У мі ну лым ста год дзі ў кра і не па ча-

лі бу да вац ца гід ра элект ра стан цыі. 

Але ак тыў нае раз віц цё аль тэр на-

тыў ная энер ге ты ка атры ма ла з 

пры няц цем у 2010 го дзе За ко на 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ад наў-

ляль ных кры ні цах энер гіі».

Якія з АКЭ ў Бе ла ру сі 
атры ма лі най боль шае 

рас паў сюдж ван не?

Дзяр жаў ны ка дастр ад наў-

ляль ных кры ніц энер гіі, які вя дзе 

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 

на ліч вае звыш 300 дзе ю чых уста-

но вак па вы твор час ці элект рыч-

най энер гіі з ад наў ляль ных кры ніц 

агуль най уста ноў ле най ма гут нас цю 

500 МВт, у тым лі ку: 98 уста но вак 

па вы ка ры стан ні энер гіі вет ру (110 

МВт); 95 — па вы ка ры стан ні энер гіі 

сон ца (больш за 150 МВт); 29 гід-

ра энер ге тыч ных уста но вак (86,06 

МВт); 32 уста ноў кі па атры ман ні і 

вы ка ры стан ні бія га зу (41,3 МВт).

На коль кі спры яль ная 
тэ ры то рыя на шай кра і ны 
для вы ка ры стан ня АКЭ?

Га да вы пры ход со неч най ра-

дыя цыі на адзін ку пло шчы Бе ла-

ру сі су па стаў ны з та кім па каз чы-

кам для Гер ма ніі, Поль шчы і ін шых 

кра ін Еў ро пы. Для раз мя шчэн ня 

со неч ных элект ра стан цый (СЭС) 

па тра бу юц ца знач ныя сва бод ныя 

тэ ры то рыі. Так, ад на з ма гут ных 

СЭС пра цуе не да лё ка ад Бра гі-

на, на зем лях, што па цяр пе лі ад 

ава рыі на ЧА ЭС.

Бе ла русь ва ло дае да стат ко-

вы мі рэ сур са мі энер гіі вет ру для 

раз віц ця вет ра э нер ге ты кі. Ся рэд-

не га да вая фо на вая хут касць вет-

ру на тэ ры то рыі кра і ны скла дае 

ка ля 3,5 м/с на вы шы ні 10 м, а на 

вы шы нях 80—100 м ад па верх ні 

зям лі — 5,2—5,7 м/с. Па вы ні ках 

да сле да ван няў най больш перс-

пек тыў ны мі для раз віц ця вет ра-

э нер ге ты кі вы зна ча ны 22 ра ё ны 

кра і ны.

Па коль кі Бе ла русь — раў нін-

ная кра і на, хут касць ця чэн ня рэк у 

нас не вы со кая. Эка на міч на мэ та-

згод ны па тэн цы ял вы ка ры стан ня 

гід ра энер ге тыч ных рэ сур саў не 

пе ра вы шае 250 МВт і скан цэнт-

ра ва ны ў Гро дзен скай, Ві цеб скай 

і Ма гі лёў скай аб лас цях на ўчаст-

ках ба сей наў рэк Нё ман, За ход-

няя Дзві на і Дняп ро.

У на шай кра і не па-ра ней ша му 

ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца драў-

ня нае па лі ва, га лоў ным чы нам для 

вы твор час ці цеп ла вой энер гіі. Усё 

час цей у гэ тых мэ тах пры мя ня юц-

ца ад хо ды ле са на рых тоў кі і дрэ ва-

ап ра цоў кі праз транс фар ма цыю ў 

шчэпкі ці пе ле ты.

Атрым лі ваць энер гію мож на 

пры спаль ван ні роз ных ві даў бія-

ма сы, на прык лад, ад хо даў дрэ-

ва ап ра цоў кі ці рас лі на вод ства 

(збож жа вых ад хо даў, шчэ пак і 

ін шых), ці бія га зу, які зда бы ва-

ец ца з ад хо даў жы вё ла га доў лі 

і рас лі на вод ства, ка му наль ных 

ад хо даў, ад хо даў ачы шчаль ных 

збу да ван няў.

— На жаль, пры іс ну ю чым 

знач ным рэ сурс ным па тэн цы я ле 

апош ні кі ру нак у нас сла ба рэа-

лі за ва ны, — ад зна чыў на мес нік 

мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Аляк сандр КОР БУТ. — Пры гэ-

тым агуль ны па тэн цый ны аб' ём 

за мя шчэн ня ім парт уе мых энер-

га рэ сур саў па аб' ек тах сель гас-

ар га ні за цый за кошт ука ра нен ня 

бія га за вых комп лек саў скла дае 

ка ля 700 тысяч тон умоў на га 

па лі ва пры ўста ноў ле най элект-

рыч най ма гут нас ці ўста но вак 

300 МВт.

У чым мі ну сы «зя лё най» 
энер гіі?

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў-

лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў 

на ат мас фер нае па вет ра, зме ну 

клі ма ту і экс пер ты зы Мінп ры ро-

ды На тал лі АЛЕЙ НІ КА ВАЙ, вы-

дат кі на бу даў ніц тва ўста но вак па 

вы ка ры стан ні АКЭ да гэ туль з'яў-

ля юц ца іс тот ны мі і пе ра вы ша юць 

вы дат кі на бу даў ніц тва энер га кры-

ніц на вуг ле ва да род ным па лі ве. 

Ка лі ж раз гля даць энер гію вет ру 

і сон ца, то гэ та яшчэ і не ста біль-

ная ра бо та аб ста ля ван ня, та му 

па трэб на ду маць пра аку му лю ю-

чыя сіс тэ мы да гэ тых кры ніц.

Якія кра і ны — 
лі да ры ў га лі не 
аль тэр на тыў най 

энер ге ты кі?

Гэ та прак тыч на ўсе кра і ны Еў-

ро пы. Па вод ле пра гра мы «Energy 

2020» да 2020 го да до ля энер гіі, 

атры ма най з ад наў ляль ных кры-

ніц, у агуль ным аб' ёме вы раб ле-

най энер гіі ў кра і нах Еў ра са ю за 

па він на скла даць: у Шве цыі — 

49 %; Фін лян дыі — 38 %; Лат віі — 

40 %; Фран цыі — 23 %; Гер ма ніі — 

18 %; Бал га рыі —16 %.

Су свет ным лі да рам у воб лас-

ці вет ра э нер ге ты кі з'яў ля ец ца Кі-

тай з уста ноў ле най ма гут нас цю 

вет ра э нер ге тыч ных уста но вак 

221 ГВт, на дру гім мес цы — ЗША 

(96,4 ГВт), на трэ цім — Гер ма нія 

(59,3 ГВт).

Як у Бе ла ру сі пла ну ец ца 
раз ві ваць гэ ты кі ру нак?

Па вод ле Кан цэп цыі энер ге тыч-

най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

до ля аб' ёму вы твор час ці пер ша-

снай энер гіі з ад наў ляль ных кры-

ніц энер гіі да ва ла во га спа жы ван ня 

па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў па-

він на скла даць: у 2020 го дзе — 6 %; 

у 2030 го дзе — 8 %; у 2035 го дзе — 

9 %. Пры гэ тым ужо ў 2018 го дзе гэ-

ты па каз чык быў на ўзроў ні 6,2 %.

Па вод ле слоў на мес ні ка 

мі ніст ра энер ге ты кі Воль гі 

ПРУД НІ КА ВАЙ, пры па ве лі чэн-

ні вы ка ры стан ня АКЭ ста но віц-

ца ак ту аль ным пы тан не ўстой лі-

вас ці энер га сіс тэ мы. Не ка то рыя 

кра і ны для рэ гу ля ван ня ба лан су 

вы ка рыс тоў ва юць тра ды цый ныя 

ві ды па лі ва, хтось ці рас пра цоў вае 

тэх на ло гіі для вы ра шэн ня пы тан-

ня на за па шван ня элект ра энер гіі 

ці раз ві вае між дзяр жаў ныя элект-

рыч ныя злу чэн ні для ма неў раў з 

энер га спа жы ван нем.

— Ка лі ба чым та кія тэн дэн цыі, 

мы па він ны ацэнь ваць ста но ві шча 

Бе ла ру сі ў су свет най энер ге ты цы 

і пры маць ад па вед ныя ра шэн ні, — 

ад зна чы ла на ммі ніст ра.

З 1 ліс та па да, згод на з Ука-

зам Прэ зі дэн та № 357 «Аб ад-

наў ляль ных кры ні цах энер гіі», 

куп ля элект ра энер гіі ў Бе ла ру сі 

ад но вых уста но вак, ство ра ных у 

ме жах квот, бу дзе ажыц цяў ляц ца 

па сты му ля цый ных ка э фі цы ен тах, 

да стат ко вых для акуп нас ці ін вес-

ты цый. Акра мя та го мож на бу дзе 

ства раць без квот уста ноў кі на 

АКЭ для энер ге тыч на га за бес пя-

чэн ня сва ёй гас па дар чай дзей нас-

ці. Юры дыч ныя асо бы і ІП атры-

ма юць маг чы масць пе ра да ваць 

элект ра энер гію ад АКЭ па сет ках 

дзяр жаў ных энер га за бес пя чаль-

ных ар га ні за цый.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА, 

фота аўтара.

Мно гія пла до ва-ягад ныя рас-

лі ны тра пі лі ў Бе ла русь у роз-

ныя га ды, а час та і з роз ны мі 

мэ та мі. Але вы нік прак тыч-

на заў сё ды адзін: «уцё кі» з 

куль ту ры, вы хад ві ду з-пад 

кант ро лю і яго ўка ра нен не ў 

на ту раль нае ася род дзе, што 

цяг не за са бой стра ту на ша-

га дзі ка рос ла га ге на фон ду, 

ін шых ві даў.

Як аро нія апы ну ла ся 
за пло там

Прад стаў ні кі аро ніі Мі чу ры на, 

ці чар на плод най ра бі ны (Aronіa 

mіtschurіnіі) у дзі кім вы гля дзе вя-

до мыя ў Паў ноч най Аме ры цы. Але 

на шы эк зэмп ля ры не зу сім ім ад-

па вя да юць і та му бы лі апі са ны як 

са ма стой ны гіб ры да ген ны від.

Аж да кан ца 1990-х га доў аро-

нія пра па ган да ва ла ся як рэд кая 

куль ту ра, якую вар та больш вы-

ка рыс тоў ваць у якас ці ягад най і 

ле ка вай рас лі ны. Яе вы са джва лі 

на пры ся дзіб ных участ ках, пра цаў-

ні кі ляс ной гас па дар кі за клад ва лі 

план та цыі для пры цяг нен ня пту-

шак.

Сён ня мно гія эк зэмп ля ры чар-

на плод най ра бі ны з'яў ля юц ца 

спан тан на, пры чым ча сам у знач-

най коль кас ці і на до сыць вя лі кай 

ад лег лас ці ад ма тач ных кус тоў. 

Гэ та пры му шае ацэнь ваць яе як 

па тэн цый на ін ва зій ны від. Рас паў-

сюдж ва ец ца аро нія і з да па мо гай 

пту шак — яны з'я да юць яга ды і 

раз но сяць на сен не па на ва кол лі.

Аб ля пі ла ўчаст кі 
аб ля пі ха

Пра на быц цё са джан цаў аб ля-

пі хі кру шы на па доб най (Hіppophae 

rhamnoіdes) у 1970—1990-х га дах 

ма ры лі мно гія, бо гэ та каш тоў ная 

ле ка вая, хар чо вая і дэ ка ра тыў ная 

рас лі на. Лёг касць аг ра тэх ні кі, не-

пе ра бор лі васць да глеб так са ма 

ста лі да дат ко вы мі фак та ра мі шы-

ро ка га яе вы рошч ван ня.

Аб ля пі ха ўяў ляе са бою двух дом-

ны хмыз няк ці не вы со кае дрэў ца 

вы шы нёй 2-3, ча сам 6—8 мет раў. 

Гэ та свят ло лю бі вая і ма ро за ўстой-

лі вая рас лі на, з цяж кас цю пе ра но-

сіць за ліш няе ўвіль гат нен не.

Хмыз няк утва рае ма гут ныя і 

доў гія пад зем ныя па раст кі, што 

спры яе фар мі ра ван ню гус тых не-

пра лаз ных за рас ні каў.

Мяс цо вая 
за мест за нос най

У апош нія га ды спіс ін ва зій ных 

ві даў Бе ла ру сі па поў ніў яшчэ адзін 

паў ноч на а ме ры кан скі від — ча ром-

ха поз няя (Padus serotіna). Пер ша-

па чат ко ва гэ та дрэ ва вы са джва ла-

ся як кве тач на-дэ ка ра тыў нае ў га-

ра дах і мяс тэч ках. У апош нія га ды 

ўсё час цей ад зна ча юц ца за рас ні кі 

на сен на га па хо джан ня ў ля сах і на 

ўзлес ках у паўд нё ва-за ход ніх і за-

ход ніх рэ гі ё нах кра і ны.

Пры чы най іх з'яў лен ня ста-

лі птуш кі, якія пры но сяць пла ды 

з тэ ры то рыі су сед няй Поль шчы, 

дзе гэ ты від па чаў куль ты ва вац ца 

яшчэ ў па чат ку XX ста год дзя. Ад 

на шай ча ром хі звы чай най поз няя 

ад роз ні ва ец ца ба га тым цві цен нем 

і пло да на шэн нем, а так са ма шэ ра-

гам мар фа ла гіч ных асаб лі вас цяў 

квет кі і ліс та вой плас цін кі.

Лепш не вы рошч ваць ча ром ху 

поз нюю на пры ся дзіб ных участ ках, 

на ву лі цах і ў пар ках.

Бу зі на асвой вае лес
Да гру пы дрэў і хмыз ня коў з 

ядо мы мі пла да мі з ін ва зій ны мі 

ўлас ці вас ця мі вар та ад нес ці і еў ра-

зій скую бу зі ну чор ную (Sambucus 

nіgra), рас паў сю джа ную ў за ход ніх 

рэ гі ё нах кра і ны, і яе бліз ка га сва я-

ка — бу зі ну чыр во ную (Sambucus 

racemosa), што рас це па ўсёй тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі.

Бу зі на чор ная да во лі шы ро ка 

куль ты ва ва ла ся на пры ся дзіб-

ных участ ках як ле ка вая рас лі на. 

Ад туль з да па мо гай пту шак пра-

нік ла ў пры да рож ныя хмыз ня кі, па-

чаў шы вы цяс няць мяс цо выя рас лі-

ны. А бу зі ну чыр во ную спра ба ва лі 

ўво дзіць у пад по ла га выя куль ту ры 

ў якас ці кор му для пту шак. Ця пер 

абод ва ві ды па чы на юць ак тыў на 

асвой ваць бе ла рус кія ля сы і хмыз-

ня кі, вы цяс ня ю чы ін шыя рас лі ны.

* * *
Са мая дзейс ная ме ра су праць 

агрэ са раў — гэ та куль ту ра са доў-

ніц тва і ага род ніц тва:

— вы рошч вай це ін тра ду ка ва ныя 

рас лі ны ў СЯ БЕ на ўчаст ку, ні 

ў якім ра зе не пад са джвай це 

гэ тыя хмыз ня кі і дрэ вы ў лес 

і на луг;

— АБА ВЯЗ КО ВА збі рай-

це ўра джай. Для пад кор му 

шмат лі кіх ві даў пту шак рэ-

ка мен ду ец ца пад са джваць 

на шы дзі ка рос лыя дрэ вы і 

хмыз ня кі;

— пра вод зьце ЎТЫ ЛІ-

ЗА ЦЫЮ рас лін ных рэшт каў 

(пла ды аро ніі, на прык лад, 

мож на ўты лі за ваць пад сло ем 
гле бы не менш за 15—20 см). 
Па куль жа ў леп шым вы пад ку 

та кія ад хо ды трап ля юць у кан тэй не-
ры для ЦКА, а ад туль — на звал кі. 
А ў гор шым (у 70—90 % вы пад-
каў) яны вы кі да юц ца ці за плот, ці 

ў най блі жэй шы лес, на або чы ны 

ляс ной ці па ля вой да ро гі, ад куль 

ін ва зій ныя ві ды па чы на юць сваё 

пе ра мож нае шэс це.

Ар кадзь СКУ РА ТО ВІЧ, 

стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

фло ры і сіс тэ ма ты кі рас лін 

Ін сты ту та экс пе ры мен таль най 

ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча 

НАН Бе ла ру сі.

Фо та з ар хі ва ла ба ра то рыі.

У све це рас лінУ све це рас лін

Ягад ка, 
але з пад во хам

Ча му пры ро да — 
не мес ца для куль тур ных рас лін?

Як ад зна ча юць у Мінп ры-

ро ды, ука ра нен не (ін ва зія) 

агрэ сіў ных чу жа род ных ві даў 

з'яў ля ец ца ў наш час знач-

най част кай гла баль ных пры-

род ных змен і час та вя дзе да 

іс тот ных страт бія ла гіч най 

раз на стай нас ці і эка на міч най 

знач нас ці эка сіс тэм, схіль ных 

да бія ла гіч ных ін ва зій. Ча сам 

гэ та ўка ра нен не мо жа на но-

сіць знач ную эка на міч ную 

шко ду і на ват уяў ляць не бяс-

пе ку для зда роўя лю дзей.

Усё, што вы ха це лі спы таць пра...Усё, што вы ха це лі спы таць пра...

Ад наў ляль ныя Ад наў ляль ныя 
кры ні цы энер гіікры ні цы энер гіі

Як раз ві ва ец ца 
гэ ты перс пек тыў ны 

на кі ру нак 
у на шай кра і не

За рас нік аб ля пі хі ў Са лі гор скім ра ё не.

Гід ра энер ге ты ка па ча ла ак тыў на раз ві вац ца ў Бе ла ру сі ў ХХ ста год дзі.

Так цві це бу зі на чор ная.


