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Ра зам з тым, гэ ты пра-
цэнт — не кан чат ко вая мэ та. 
У пры ват нас ці, ця пер у Мін-
п ры ро ды рых ту юц ца асноў-
ныя стра тэ гіч ныя да ку мен ты 
ў сфе ры раз віц ця сет кі асаб лі-
ва ахоў ва е мых пры род ных тэ-
ры то рый на на ступ ны пе ры яд, 
у якіх вы зна ча юц ца чар го выя 
перс пек тыў ныя за да чы. Яны 
да ты чац ца пы тан няў па ляп-
шэн ня якас ці кі ра ван ня асаб-
лі ва ахоў ва е мы мі пры род ны мі 
тэ ры то ры я мі, вы ка ры стан ня іх 
ту рыс тыч на га і рэ крэ а цый на-
га па тэн цы я лу. Но выя стра-
тэ гіч ныя па ды хо ды бу дуць 
на кі ра ва ны ў пер шую чар гу 
на па ляп шэн не якас ці функ-
цы я ні ра ван ня сіс тэ мы ААПТ. 
У той жа час раз мо ва бу дзе 
іс ці і аб вы зна чэн ні пло шчы 
ААПТ у пра цэнт ных ад но сі нах 
у якас ці ары ен ці ра на на ступ-
ны пе ры яд.

— Якая ро ля ў га ран та-
ван ні эка ла гіч най бяс пе кі 
кра і ны ад во дзіц ца рас пра-
цоў цы пра ек та на цы я наль-
най стра тэ гіі па за ха ван ні 
вод на-ба лот ных угод дзяў і 
ўстой лі вым вы ка ры стан ні 
тар фя ных ра до ві шчаў?

— На цы я наль ная бяс пе-
ка мае не каль кі склад ні каў, 
у тым лі ку пры ро да ахоў ны, 
энер ге тыч ны, эка на міч ны. 
Стра тэ гію па за ха ван ні ба лот 
і ўстой лі вым вы ка ры стан ні 
тар фя ных ра до ві шчаў, якая 
рас пра цоў ва ец ца ця пер, мы 
раз гля да ем як да ку мент, што  
ў ня прос тай сён ня сфе ры да-
па мо жа знай сці ба ланс па між 
усі мі ін та рэ са мі.

У скла дзе стра тэ гіі бу дзе 
рас пра ца ва на схе ма ра цы я-
наль на га вы ка ры стан ня тар-
фя ных ра до ві шчаў і ахо вы 
ба лот Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
якая да зво ліць вы зна чыц ца ў 
пы тан ні аб тым, якія ўчаст кі 
ма юць пер ша рад нае зна чэн не 
для кра і ны з пунк ту гле джан ня 
за ха ван ня бія раз на стай нас ці, 
адап та цыі да змя нен ня клі ма-
ту, устой лі вас ці гід ра ла гіч на-
га рэ жы му рэк і та му мо гуць 
раз гля дац ца ў якас ці аб' ек таў 
для зда бы чы тор фу. Стан та-
кіх ба лот — важ ны эле мент 
на цы я наль най бяс пе кі ў пры-
ро да ахоў най сфе ры, за лог 
зда ро ва га на ва коль на га ася-
род дзя на шай дзяр жа вы.

І ў той жа час ства рэн не 
стра тэ гіі да па мо жа ад ка заць 
на пы тан не, якія тар фя ныя 
ра до ві шчы мо гуць без страт 
для ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя быць ад ве дзе ны для 
рас пра цоў кі, па коль кі ў асоб-

ных сек та рах эка но мі кі торф 
па-ра ней ша му за па тра ба ва-
ны. У якас ці перс пек тыў ных 
кі рун каў спа жы ван ня тор фу 
ў пер шую чар гу раз гля да юц-
ца на ву ка ё міс тыя га лі ны, якія 
да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць 
торф ра цы я наль на, на асно ве 
ма ла та наж най вы твор час ці, 
з улі кам та го, каб гэ ты каш-
тоў ны пры род ны рэ сурс мог 
пры нес ці кра і не мак сі маль ную 
ка рысць.

— Якія б вы на зва лі зна-
ка выя для на шай кра і ны аб'-
ек ты, уз ве дзе ныя з вы ка ры-
стан нем пры род ных рэ сур-
саў — сон ца, па вет ра, ва ды, 
мяс цо вых ві даў па лі ва? Чым 
вы зна ча юц ца перс пек ты вы 
раз віц ця гэ та га кі рун ку? Або 
пры яры тэт на да ец ца ўсё ж 
атам най энер ге ты цы?

— На шы мі рэа лі я мі ста ла 
вет ра э нер ге тыч ная ўста ноў ка 
ма гут нас цю 1,5 МВт, па бу да-
ва ная ў На ва груд скім ра ё не. 
У 2013 го дзе тут бы ло вы пра-
ца ва на 3,8 млн кВт/г элект ра-
энер гіі, што да зво лі ла сэ ка но-
міць 780 тон умоў на га па лі ва. 

Гро дзен ская ГЭС ма гут нас цю 
17 МВт ле тась вы пра ца ва ла 
91,7 кВт/г элект ра энер гіі. Тут 
эка но мія скла ла 25,3 то ны 
ўмоў на га па лі ва.

На гэ тым эта пе вы да дзе на 
67 сер ты фі ка таў на па цвяр-
джэн не па хо джан ня энер гіі ад 
72 уста но вак па вы ка ры стан ні 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі 
агуль най ма гут нас цю 38,2 
МВт. 17 уста но вак спа жы вае 

энер гію сон ца, 16 — вет ра. 11 
уста но вак пра цу юць на бія га-
зе, 3 — на драў ня ным па лі ве 
і ін шых ві дах бія ма сы, 20 — 
на на ту раль ным ру ху вод ных 
плы няў, 2 — на ін шых кры ні-
цах, якія не ад но сяц ца да ад-
наў ляль ных.

Ле тась дзя ку ю чы вы ка ры-
стан ню пры род ных рэ сур саў у 
якас ці кры ніц энер гіі ў кра і не 
бы ло сэ ка ном ле на больш за 
45 ты сяч тон умоў на га па лі ва. 
За кошт за ме ны вы ка ры стан-
ня пры род на га га зу ска ра ці-
лі ся вы кі ды за брудж валь ных 
рэ чы ваў у ат мас фе ру на 215 
тон.

Пра гра ма мі раз віц ця ад-
наў ляль ных кры ніц энер гіі, за-
цвер джа ны мі ўра дам (На цы-
я наль най пра гра май раз віц-
ця мяс цо вых і ад наў ляль ных 
энер га кры ніц на 2011-2015 
гг., Дзяр жаў най пра гра май 
бу даў ніц тва энер га кры ніц на 
мяс цо вых ві дах па лі ва ў 2010-
2015 гг., Дзяр жаў най пра гра-
май бу даў ніц тва ў 2011-2015 
гг. гід ра элект ра стан цый у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь, Пра гра май 

бу даў ніц тва энер га кры ніц, якія 
пра цу юць на бія га зе на 2010-
2015 га ды) пра ду гледж ва ец-
ца бу даў ніц тва да кан ца 2015 
го да ад наў ляль ных кры ніц 
энер гіі агуль най ма гут нас цю 
780 МВт. Сён ня ў дзяр жаў-
ным ка даст ры ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі за рэ гіст ра ва ны 
кры ні цы агуль най ма гут нас цю 
215 МВт, якія ў асноў ным пра-
цу юць на бія ма се і вы пра цоў-

ва юць цеп ла вую энер гію.
Ад наў ляль ныя кры ні цы 

энер гіі — гэ та не прос та аль-
тэр на ты ва вы кап нё ва му па-
лі ву, за па сы яко га ра на ці 
поз на скон чац ца. Гэ та ад на 
з важ ней шых умоў для ніз ка-
вуг ля род на га раз віц ця на шай 
эка но мі кі, зні жэн ня вы кі даў 
за брудж валь ных рэ чы ваў і 
змяк чэн ня на ступ стваў гла-
баль на га змя нен ня клі ма ту.

У бе ла рус кіх умо вах у па-
раў на нні з ін шы мі ві да мі па-

лі ва і тра ды цый ны мі энер га-
нось бі та мі бія газ мае не каль кі 
пе ра ваг. Га лоў ная з іх — да-
ступ насць сы ра ві ны для ра бо-
ты ўста ноў кі, ад па вед на, ад-
сут насць па ліў ных вы дат каў 
у струк ту ры апе ра цый ных вы-
дат каў. У 95% вы пад каў улас-
нік атрым лі вае ад хо ды без 
за трат. Бія га за выя ўста ноў кі 
мо гуць быць раз ме шча ны по-
бач з фер май буй ной ра га тай 

жы вё лы, птуш ка фаб ры кай. 
Яны не па тра бу юць вы дат-
ка ван ня вя лі кіх срод каў для 
бу даў ніц тва га за пра во даў і 
не аб ход най пры гэ тым сет ка-
вай інф ра струк ту ры.

Што да ты чыц ца атам най 
энер ге ты кі, то най вя лік шай 
пе ра ва гай АЭС з'яў ля ец ца яе 
ад нос ная эка ла гіч ная чыс ці-
ня. На цеп ла элект ра стан цыі 
пры ра бо це на пры род ным га-
зе су мар ныя га да выя вы кі ды 
за брудж валь ных рэ чы ваў на 
1000 МВт ус тноў ле най ма гут-
нас ці скла да юць пры клад на 
13 тыс. тон у год. Та кія вы кі ды 
на АЭС поў нас цю ад сут ні ча-
юць. Адзі ны фак тар, па якім 
АЭС ус ту па юць у эка ла гіч ным 
пла не тра ды цый ным элект ра-
стан цы ям, — гэ та цеп ла вое 
за брудж ван не, вы клі ка нае 
вя лі кім рас хо дам тэх ніч най 
ва ды для аха лодж ван ня кан-
дэ нса та раў тур бін, якое ў АЭС 
не каль кі вы шэй з-за ад нос на 
ніз ка га КПД (не больш за 
35%). Але гэ ты фак тар важ ны 
для вод ных эка сіс тэм. Су час-
ныя АЭС у асноў ным ма юць 
улас ныя, штуч на ство ра ныя 
ва да схо ві шчы-аха лодж валь-
ні кі. Акра мя та го, АЭС вы пра-
цоў вае элект ра энер гію ў ба за-
вым рэ жы ме, і ад наў ляль ныя 
кры ні цы энер гіі мо гуць кам-
пен са ваць нач ныя мі ні му мы 
і ра ніш нія мак сі му мы спа жы-
ван ня энер гіі.

— Ці лі чы це вы, што спа-
жы вец кае стаў лен не да 
пры ро ды ады хо дзіць у мі-
ну лае, а за клік «Бе ра жы це 
пры ро ду!» пе ра ўтва ра ец ца 
ў эле мент эка ла гіч най куль-
ту ры?

— Ка лі мер ка ваць па 
агуль ным ста не тэ ры то рыі 
рэс пуб лі кі, то за апош нія 
дзе сяць га доў уз ро вень эка-
ла гіч най куль ту ры бе ла ру саў 
са праў ды па вы сіў ся. Асаб лі-
ва гэ та пры кмя ча юць лю дзі, 
якія пра цу юць у га лі не ахо вы 
пры ро ды. Усё больш жы ха роў 
на шай кра і ны пра яў ляе гра-

ма дзян скую ад каз насць, уз-
рас тае ра зу мен не даў но вя до-
май іс ці ны: «Чыс та не там, дзе 
на вод зяць па ра дак, а там, дзе 
не сме цяць». Усё гэ та — вы-
нік пра цяг лай ра бо ты, у тым 
лі ку і эка ла гіч на га вы ха ван ня, 
мэ та яко га — пе ра ўтва рэн не 
эка ла гіч най праб ле ма ты кі ў 
не ад' ем ны эле мент агуль най 
аду ка цыі і куль ту ры, на кі ра-
ва най на фар мі ра ван не ў 
мо ла дзі ўсве дам лен ня сва ёй 
ад каз нас ці за ўсё тое, што ад-
бы ва ец ца на во кал.

Пры ем на, што мно гія ар га-
ні за цыі, гра мад скія аб' яд нан ні 
пра яў ля юць ак тыў насць у на-
вя дзен ні па рад ку на зям лі.

— Вы згод ны з тым, што 
для су час на га спа жыў ца 
ста но віц ца важ най не толь-
кі якасць і ца на пра дук цыі, 
але і яе эка ла гіч ная дру-
жа люб насць? На коль кі вы 
аса біс та пры хіль нік та ко га 
па ды хо ду?

— Спа жы вец па чы нае ра-
зу мець, што, ка лі на бы вае 
эка ла гіч на дру жа люб ную пра-
дук цыю, ён не толь кі ства рае 
бяс пе ку для ўлас на га зда роўя, 
але і та кім чы нам да па ма гае 
пры ро дзе. Узяць ха ця б та кі 
прык лад. Кож ная эка сум ка з 
ба воў ны або лё ну здоль ная 
ўдзень за мя ніць ка ля 1000 
плас ты ка вых па ке таў.

Не ма ла важ нае зна чэн-
не для ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя мае і дру гас ная 
пе ра пра цоў ка сы ра ві ны. Як 
пры ем ную на ві ну рас цэнь ваю 
той факт, што ў Мінп ры ро ды 
ў апош ні час ста лі па сту паць 
да ку мен ты на па пе ры, вы-
раб ле най пас ля дру гас най яе 
пе ра пра цоў кі. Ча му гэ та важ-
на? На пе ра пра цоў ку па пе ры 
ў па раў на нні з яе пер ша снай 
вы твор час цю вы ка рыс тоў-
ва ец ца менш на 80% ва ды, 
на 65% энер гіі, менш чым на 
95% за брудж ва ец ца ат мас-
фе ра. Та кі па ды ход вар та 
толь кі ві таць!

Гу та ры ла 
Але на СТЭЛЬ МАХ.

ПРЫ РО ДА ПА ТРА БУЕ ПРЫ РО ДА ПА ТРА БУЕ 
БА ЛАН СУ ІН ТА РЭ САЎБА ЛАН СУ ІН ТА РЭ САЎ

Адзі нац ца ці клас ні кі Лу ні нец-
ка га лі цэя Крыс ці на Не ўдах і 
Ула дзі слаў Ба ры се віч атры ма-
лі за ла ты ме даль на 8-й Між-
на род най алім пі я дзе юных на-
ву коў цаў і вы на ход ні каў, якая 
пра хо дзі ла ў Гру зіі, за свой 
эка ла гіч ны пра ект.

Яны ра зам зра бі лі на ву ко вую 
пра цу, пры све ча ную за брудж ван-
ню пра дук таў ра ды я цы яй, і па спра-
ба ва лі вы най сці ўлас ныя спо са бы 
вы вя дзен ня шкод ных рэ чы ваў з 
ар га ніз ма. Вар та да даць, што ў 
кон кур се ў Ба ку спа бор ні ча ла 86 
кра ін, бы ло прад стаў ле на 138 прац. 
Ма ла дыя лу нін ча не бы лі адзі ны мі, 
хто прад стаў ляў Бе ла русь, і атры-
ма лі аб са лют ную пе ра мо гу.

Ві да воч на, што гэта ўда ло ся 
дзя ку ю чы та му, што іх пра ца мае 
рэ аль нае прак тыч нае пры мя нен-
не. Лі цэ іс ты рас ка за лі, што на ступ-
ствы чар но быль скай ка та стро фы 
на Лу ні неч чы не ад чу ва юц ца і сён-
ня. Кож ны год у па лі клі ні ках ра ё на 
жы ха ры пра хо дзяць аб сле да ван не, 
каб вы явіць удзель ную ак тыў насць 
цэ зію-137. Та кое вы мя рэн не аб са-
лют на бяс шкод нае для ар га ніз ма 
і ро біц ца на ўсіх тэ ры то ры ях, якія 
па цяр пе лі ад ЧА ЭС.

Крыс ці на і Ула дзі слаў пры сут ні-
ча лі ў ка бі не це, дзе вя ло ся аб сле-
да ван не. Аказ ва ец ца, што ле там, 
пас ля ўжы ван ня пэў ных пра дук таў 
— ма ла ка, гры боў, ягад — на зі ра ец-
ца пе ра вы шэн не нар маль най до зы. 

Яны вы ра шы лі знай сці ап ты маль-
ныя спо са бы па ні жэн ня коль кас ці 
ра дые нук лі даў у гэ тых пра дук тах 
хар ча ван ня. Ма ла дыя лю дзі вы яві-
лі, што най больш дзейс ны сро дак 
па ні жэн ня ра дые ак тыў нас ці гры боў 
— гэ та іх трох ра зо вае ад вар ван не 
(коль касць шкод ных рэ чы ваў змян-
ша ец ца ў 6-10 ра зоў). Для ягад — 
гэ та ад вар ван не 30-40 хві лін. Для 
ма ла ка — пе ра апра цоў ка яго ў 
тва рог.

Яны ства ры лі ўлас ную сіс тэ му 
вы вя дзен ня цэ зію-137 з ар га ніз ма. 
Для гэ та га рас пра ца ва лі ра цы ён 
хар ча ван ня, дзе пе ра лі чы лі пра дук-
ты, якія ес ці не па жа да на, і пра дук-
ты, якія да па ма га юць па збаў ляц ца 
ад шкод на га рэ чы ва. Вы зна чы лі і 

ме ха ніч ныя спо са бы 
яго вы вя дзен ня: час-
та на вед ваць лаз ню, 
зай мац ца фіз куль ту-
рай, якая сты му люе 
по та ад дзя лен не. Вы-
най шлі ўлас ны спо саб 
вы вя дзен ня ра дые нук-
лі даў, звяз ва ю чы яго 
з ін шы мі рэ чы ва мі — клят чат кай, 
ак ты ва ва ным ву га лем і ін шы мі.

Пад лет кі ін фар му юць на сель ніц-
тва, рас каз ва ю чы пра ра ды я цый-
нае за брудж ван не пра дук цыі, тлу-
ма чаць, у чым не бяс пе ка атры ман-
ня вя лі кай до зы аб лу чэн ня. Сё ле та 
пас ля за кан чэн ня Лу ні нец ка га лі цэя 
яны пла ну юць па сту паць у ме ды-
цын скі ўні вер сі тэт.

Да рэ чы, Крыс ці на Не ўдах мае 
яшчэ два ме да лі з між на род ных 
кон кур саў у Ін да не зіі і Азер бай-
джа не і з'яў ля ец ца лаў рэ а там 
спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та 
па пад трым цы адо ра най мо ла-
дзі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Лу ні нец кі ра ён

�

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

ЭКА ЛО ГІЯ — ГЭ ТА ЗО ЛА ТА
ПЕ РА МО ГУ Ў МІЖ НА РОД НАЙ АЛІМ ПІ Я ДЗЕ ЗА ВА Я ВА ЛІ ПАД ЛЕТ КІ З ЛУ НІН ЦА
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