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Тро хі гіс то рыі
Па трэ ба ў вы ву чэн ні гід ра ла гіч-

на га рэ жы му ва да цё каў Бе ла ру-
сі ста ла ад чу вац ца ўжо ў па чат ку 
XVІІІ ста год дзя. У гэ ты ж час па ча лі 
ар га ні зоў ваць сет ку ва да мер ных 
па стоў, а ўжо да кан ца ста год дзя 
на спе ла не аб ход насць у ства рэн-
ні цэнт раль най уста но вы, якая б 
нес ла ад каз насць за вод ныя шля хі 
зно сін. Пер шай та кой уста но вай 
быў Дэ парт амент вод ных ка му ні-
ка цый, ство ра ны ў 1798 го дзе. У 
1865 го дзе Дэ парт амент быў пе-
ра тво ра ны ў Мі ніс тэр ства шля хоў 
зно сін.

У па чат ку XІX ста год дзя з раз-
віц цём суд на ход ства на ўнут ра ных 
вод ных шля хах уз рас ла ці ка васць 
да вы ву чэн ня ва ган ня ўзроў ню ва-
ды ў рэ ках. У 1818 го дзе кі раў ніцт-
ва вод ны мі і су ха пут ны мі шля ха мі 
зно сін вы да ла за гад аб аба вяз-
ко вых што дзён ных вы мя рэн нях 
уз роў няў ва ды ва ўсіх вод ных сіс-
тэ мах.

На пя рэ дад ні Пер шай су свет най 
вай ны гід ра ла гіч ная сет ка Бе ла-
ру сі скла да ла ся з 63 пунк таў на-
зі ран няў, але ўжо да па чат ку 1916 
го да з-за аб ста він ва ен на га ча су 
па ча ло ся ска ра чэн не сет кі ста цы я-
нар ных гід ра ла гіч ных па стоў.

У га ды ім пе ры я ліс тыч най, а по-
тым гра ма дзян скай вай ны і ін тэр-
вен цыі гід ра ла гіч ная сет ка на тэ-
ры то рыі на шай кра і ны ў боль шас-
ці сва ёй бы ла раз бу ра на. У мір ны 
час яна па сту по ва ад наў ля ла ся, і 
ў 1927 го дзе на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі дзей ні ча лі 174 стан цыі і па сты, 
якія на ле жа лі пя ці ве да мас ным 
служ бам. Уз нік ла не аб ход насць 
аб' яд нан ня ме тэа ра ла гіч най і гід-
ра ла гіч най сет кі ў адзін дзяр жаў ны 
гід ра ме тэа ра ла гіч ны ор ган.

Са ства рэн нем рэс пуб лі кан скіх 
дзяр жаў ных ор га наў гід ра метс луж-
бы ўся гід ра ла гіч ная сет ка БССР 
бы ла аб' яд на на і скла да ла ся да 
1930 го да з 262 стан цый і па стоў.

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
Гід ра метс луж ба Бе ла ру сі стра ці ла 
звыш 85% стан цый, 90% па стоў 
бы ло раз бу ра на.

Сён ня на тэ ры то рыі кра і ны 
дзей ні ча юць 99 па стоў на рэ ках і 
10 на азё рах і ва да схо ві шчах, якія 
зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

За ха валь ні кі 
рач ной «бія гра фіі»

На зі раль ная сет ка гід ра ла гіч-
ных па стоў скла да ец ца з пунк таў 
на зі ран ня, якія пра цу юць па ста ян-
на (рэ пер ныя па сты) або доў гі час 
(пе ры я дыч ныя па сты). Рэ пер ныя, 
або ве ка выя па сты, пры зна ча ны 
для вы ву чэн ня шмат га до вых і ве-
ка вых ва ган няў і змя нен няў гід ра-
ла гіч на га рэ жы му рэк і ва да ёмаў 
пад уплы вам клі ма тыч ных і ант ра-
па ген ных фак та раў. Яны мо гуць 
быць за чы не ныя толь кі ў вы ключ-
ных вы пад ках. Пе ры я дыч ныя па-
сты ма юць аб ме жа ва ны тэр мін 
дзе ян ня і за бяс печ ва юць дэ та лі за-
цыю гід ра ла гіч ных ха рак та рыс тык 
па тэ ры то рыі. Яны мо гуць быць 
круг ла га до вымі і се зон ны мі.

Га лоў ныя за да чы ма ні то рын-
гу коль кас ці па верх не вых вод — 

ар га ні за цыя на зі ран няў, збор і 
атры ман не ін фар ма цыі аб на-
яў нас ці і рэ сур сах па верх не вых 
вод, іх раз мер ка ван ні і змен лі-
вас ці ў ча се, а так са ма вы пуск 
ка даст ра вых да ку мен таў, якія 
змя шча юць пра ана лі за ва ныя і 
апра ца ва ныя вы ні кі гід ра ла гіч-
ных на зі ран няў.

Дзя ку ю чы па ста ян най пра цы 
спе цы я ліс ты атрым лі ва юць шэ раг 
ад на род ных да дзе ных гід ра ла гіч-
ных на зі ран няў на пра ця гу доў га га 
ча су. Вы кон ва юц ца вы мя рэн ні вы-
шы ні ўзроў ню, тэм пе ра ту ры ва ды, 
ві зу аль ныя на зі ран ні за сі лай вет ру 
і хва ля ван нем. Адзін раз у зі мо вы 
се зон на зі раль нік ро біць вы мя рэн ні 
таў шчы ні лё ду і вы шы ні сне гу на 
лё дзе. З пэў най пе ры я дыч нас цю 

пра вод зяц ца і вы мя рэн ні рас хо-
даў ва ды, за віс лых на но саў, ухі лаў 
вод най па верх ні.

У пе ры яд раз вод дзя, пад час 
даж джа вых па во дак, якія ма юць 
вы гляд хва ляў роз най пра цяг лас ці і 
вы шы ні, што ідуць ад на за ад ной, у 
пе ры яд ме жа ні пад час адзі ноч ных 
даж джа вых па во дак, ка лі ша рош і 
лёд ідуць па ра цэ і лёд ін тэн сіў на 
рас тае, на зі раль ні кі пра вод зяць 
па між на зва ны мі стан дарт ны мі 
пра меж ка мі ча су да дат ко выя на-
зі ран ні за ўзроў нем ва ды.

Як вы ме раць ра ку
Пры ла ды для вы мя рэн ня ўзроў-

ню ва ды бы ва юць на ступ ных ты-
паў: рэ еч ныя, па ле выя, рэ еч на-
па ле выя, пе ра дат ка выя, аў та ма-
тыч ныя, дыс тан цый ныя. Вы бар 
та го ці ін ша га ты пу пры ста са ван-
ня вы зна ча юць па ве лі чы ні га да-
вой амп лі ту ды ва ган ня ўзроў ню 
ва ды, асаб лі вас цях бе ра га ра кі, 
на яў нас ці мас тоў і гід ра тэх ніч ных 
збу да ван няў, а так са ма па тра ба-
ван ня мі да дак лад нас ці вы ні каў 
на зі ран няў.

Так, па ле выя пры ла ды для вы-
мя рэн ня ўзроў ню ва ды най больш 
зруч на вы ка рыс тоў ваць для раў-
нін ных рэк са знач най амп лі ту дай 
ва ган ня ўзроў няў. Вы зна чыць уз-
ро вень ва ды тут да па ма гае пе-
ра нос ная рэй ка, якую на зі раль нік 
уста лёў вае вер ты каль на на га лоў-
ку ме та ліч най па лі. Та кім чы нам і 
вы зна ча ец ца вы шы ня ўзроў ню.

Гэ ты па каз чык вы мя ра юць 
так са ма з да па мо гай пе ра дат ка-

вых пры ла даў з бес пе ра пын най 
рэ гіст ра цы яй уз роў ню ва ды пры 
да па мо зе са ма піс ца, уз роў ня ме ра 
па плаў ко ва га ліч ба ва га, аў та ма-
тыч на га гід ра ла гіч на га комп лек су 
або аў та ма тыч на га гід ра ла гіч на га 
па ста.

На зі ран ні за тэм пе ра ту рай ва-
ды скла да юц ца з сіс тэ ма тыч ных 
што дзён ных вы мя рэн няў у па ста-
ян ным мес цы пры бя рэж най зо ны 
або на стрыж ні ра кі. Для гэ та га 
вы ка рыс тоў ва юць вод ныя тэр мо-
мет ры ў ме та ліч най апра ве і мік-
ра тэр мо мет ры.

Коль кас ная ацэн ка па верх не вых 
вод вы кон ва ец ца па вод ле рас хо ду 
ва ды ў ра цэ, г. зн. аб' ёму ва ды, які 
пра хо дзіць праз па пя роч нае ся чэн-
не за адзін ку ча су. Вы мя рэн не рас-
хо даў ва ды — най больш скла да ны 
від ра бот на па сту, што звя за на з 
вы ка нан нем цэ ла га комп лек су вы-
мя рэн няў, і асаб лі ва скла да на гэ та 
ра біць на вя лі кіх рэ ках.

Най больш рас паў сю джа ны спо-
саб вы мя рэн ня рас хо ду ва ды за-
клю ча ец ца ў вы зна чэн ні пло шчы 
вод на га ся чэн ня шля хам вы мя рэн-
ня глы бінь па гід ра ство ры і ў вы мя-
рэн ні ў асоб ных пунк тах вод на га 
ся чэн ня хут ка сці плы ні з да па мо-
гай гід ра мет рыч най кру цёл кі.

Пра ме ры глы бінь пра вод зяць з 
мэ тай вы лі чэн ня пло шчы вод на га 
ся чэн ня ра кі па гід ра мет рыч на му 
ство ру — па пя рэч ні ку праз ра ку, у 
якім вы мя ра юць глы бі ні, а так са ма 
хут ка сці плы ні ва ды.

Для вы мя рэн ня хут ка сці ця-
чэн ня ва ды ў боль шас ці вы пад каў 
ужы ва юць стан дарт ныя гід ра мет-
рыч ныя кру цёл кі і вы мя раль нік 

хут ка сці па то ку. У за леж нас ці ад 
коль кас ці аба ро таў кру цёл кі спе-
цы я ліс ты і вы зна ча юць, як хут ка 
ру ха ец ца ра ка.

Вы зна чыў шы пло шчу вод на-
га ся чэн ня і ся рэд няй хут ка сці 
па то ку, спе цы я ліс ты мо гуць да-
ве дац ца аб зна чэн ні іх зда быт ку 
і та кім чы нам вы зна чыць рас ход 
ва ды.

На асоб ных па стах вы кон ва-
юц ца вы мя рэн ні рас хо даў за віс-
лых на но саў, узяц це проб ва ды 
на ка ла мут насць і спроб на но саў 
і дон ных ад кла даў на ме ха ніч ны 
ана ліз. Гэ тыя на зі ран ні да па ма-
га юць вы ву чаць дэ фар ма цыю рэ-
чы шчаў у за леж нас ці ад на ту раль-
ных і ан тра па ген ных фак та раў.

На но сы — гэ та цвёр дыя час-
ці цы, утво ра ныя ў вы ні ку эро зіі 
ва да збо раў і рэ чы шчаў, якія пе-
ра но сяць ва да цё кі. Рач ная ва-
да заў сё ды змя шчае не ка то рую 
коль касць за віс лых на но саў, якія 
скла да юц ца ў асноў ным з час ціц 
грун ту. Най больш на сы ча най на-
но са мі ва да бы вае ў ра цэ ў пе ры-
я ды вяс но ва га раз вод дзя і даж-
джа вых па во дак.

На не ка то рых гід ра ла гіч ных 
па стах пра вод зяц ца так са ма 
ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран ні за 
апад ка мі, ат мас фер ны мі з'я ва мі, 
снеж ным по кры вам (вы шы нёй і 
шчыль нас цю сне гу), за ме тэа ра-
ла гіч най бач нас цю, воб лач нас цю 
і вет рам.

Усе вы ні кі вы мя рэн няў на гід-
ра ла гіч ным па сту на зі раль нік за-
піс вае ў спе цы яль ныя кніж кі, якія 
па за кан чэн ні ме ся ца ён пе рад ае 
ў ад дзел гід ра ло гіі Аб лгід ра ме та, 
Між ра ён ны цэнтр па гід ра ме тэа-
ра ло гіі або гід ра ла гіч ную стан-
цыю, якой пад па рад ка ва ны пост. 
Там ажыц цяў ля ец ца кант роль 
і да лей шая апра цоў ка звестак, 
раз лі кі гід ра ла гіч ных ха рак та-
рыс тык, якія за тым змя шча юц ца 
ў Дзяр жаў ны вод ны ка дастр.

Іры на ПАРТ АСЁ НАК, 
Люд мі ла ЖУРАВОВІЧ.

Афі цый наАфі цый на  ��

Фо рум 
эка ло гіі 

і энер ге ты кі
У Мін ску прай шоў XXІ Бе ла рус кі 
энер ге тыч ны і эка ла гіч ны фо рум, 
які па чаў ся з Між на род най спе цы я лі-
за ва най вы ста вы «Энер ге ты ка. Эка-
ло гія. Энер га збе ра жэн не. Элект ра», 
ад ной з са мых буй ных у кра і нах СНД 
і Бал тыі. Вы ста ва з 1995 го да пры мае 
вя ду чых бе ла рус кіх і су свет ных вы-
твор цаў аб ста ля ван ня, тэх на ло гій і 
ма тэ ры я лаў для энер ге ты кі, эка ло гіі, 
элект ра тэх ні кі.

У сталіцы Фут боль ны ма неж пе ра тва-
ры ў ся на не каль кі дзён у Мек ку апош ніх 
да сяг нен няў су свет най энер ге ты кі. У гэ тым 
го дзе свае рас пра цоў кі і пра ек ты пра па-
ноў ва лі энер ге ты кі і эко ла гі з 300 ар га ні-
за цый 14 кра ін све ту (Аў стрыя, Гер ма нія, 
Да нія, Іта лія, Літ ва, Поль шча, Ра сія, ЗША, 
Украіна, Чэ хія і інш.).

Эфек тыў нае вы ка ры стан не энер гіі ў бы-
це, вы твор час ці бы ло і за ста ец ца вель мі 
ак ту аль ным. Урэш це, энер га бяс пе ка цэ-
лай дзяр жа вы за ле жыць ад эфек тыў ных 
тэх на ло гій, якія пра па ноў ва юць сён ня рас-
пра цоў шчы кі. Асаб лі вая ўва га пры гэ тым 
на да ец ца і эка ла гіч нас ці вы ра бу ў роз ных 
яе пра явах: уз дзе ян не на на ва коль нае ася-
род дзе, ма тэ ры ял, бес пе ка вы твор час ці.

Ад кры лі фо рум мі ністр энер ге ты кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, на мес нік стар шы ні ар га-
ні за цый на га ка мі тэ та Ула дзі мір Па туп чык, 
мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя Рэспублікі Беларусь 
Анд рэй Каў ху та, стар шы ня Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та па стан дар ты за цыі Вік тар На за ран ка, 
стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы 
і тэх на ло гі ях Аляк сандр Шу мі лін, на мес нік 
мі ніст ра ЖКГ Ге надзь Тру бі ла, ды рэк тар ЗАТ 
«Тэх ні ка і ка му ні ка цыі» Ры гор Бон да раў.

— Больш за 20 га доў фо рум з'яў ля ец ца 
ўні каль най пля цоў кай для вы ра шэн ня пы-
тан няў раз віц ця энер ге ты кі і эка ло гіі, па-
вы шэн ня энер га эфек тыў нас ці, вы ву чэн ня 
су свет на га во пы ту, — ад зна чыў Ула дзі мір 
Па туп чык. — Мэ та фо ру му — ука ра нен не 
іна ва цый ных тэх на ло гій, ума ца ван не доў-
га тэр мі но ва га і ўза е ма вы гад на га су пра-
цоў ніц тва бе ла рус кіх і за меж ных прад пры-
ем стваў і кам па ній, пры цяг нен не ў кра і ну 
ін вес ты цый. Энер ге ты ка з'яў ля ец ца ад ной 
з пры яры тэт ных га лін на род най гас па дар кі 
кра і ны, устой лі вая пра ца якой ста бі лі зуе 
элект ра за бес пя чэн не на сель ніц тва, эка-
на міч нае раз віц цё краіны. Урад Бе ла ру сі 
пра во дзіць мэ та на кі ра ва ную па лі ты ку па 
на рошч ван ні энер ге тыч на га па тэн цы я лу 
кра і ны. У ме жах рэа лі за цыі дзвюх дзяр-
жаў ных пра грам ма дэр ні за цыі бе ла рус кай 
энер га сіс тэ мы ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
ка ля 2 ты сяч ме га ват вы со ка эфек тыў ных 
ге не ры ру ю чых ма гут нас цяў, знач на па вы-
ша на эфек тыў насць яе пра цы, зні жа ны да 
40% фі зіч ны знос. У цэ лым зні жа на за леж-
насць Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад ім парт ую чых 
энер га рэ сур саў.

Дзя ку ю чы ак тыў най дзяр жаў най па лі-
ты цы ў сфе ры га зі фі ка цыі Бе ла русь сён ня 
зай мае вя ду чыя па зі цыі ся род кра ін СНД 
па раз віц ці га за за бес пя чэн ня. За апош-
нія 20 га доў у кра і не па бу да ва на ў 4 ра зы 
больш га за пра во даў, чым бы ло да 1994 
го да. Ін вес ты цыі ў гэ тай га лі не скла да юць 
200 млн до ла раў што год. Ды на міч на раз-
ві ва ец ца тар фя ная пра мыс ло васць. Поў-
нас цю ме ха ні за ва ны пра цэс зда бы ван ня і 
пе ра пра цоў кі тор фу. Прад пры ем ствы пе-
ра хо дзяць на мяс цо выя ві ды па лі ва.

Ад ным з най важ ней шых на цы я наль-
ных пра ек таў з'яў ля ец ца бу даў ніц тва АЭС 
(якая атры ма ла вы со кія ад зна кі МА ГА ТЭ) 
і яе да лей шая ін тэ гра цыя ў сіс тэ му энер-
га за бес пя чэн ня.

Анд рэй Каў ху та ад зна чыў, што вы со кія 
тэх на ло гіі па він ны быць бяс шкод ны мі, пра-
ца ваць на ка рысць па ляп шэн ня агуль на га 
эка ла гіч на га ста ну:

— У су час ным гра мад стве трэ ба, каб 
энер гія бы ла эка ла гіч най. Нель га дапусціць, 
каб вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў 
пры во дзі ла да за брудж ван ня на ва коль на га 
ася род дзя. На вы ста ве пра дэ ман стра ва ны 
но выя рас пра цоў кі ў га лі не эка ло гіі. Не аб-
ход на ўка ра няць та кія тэх ніч ныя на він кі ў 
паў ся дзён нае жыц цё, ра цы я наль на вы ка-
рыс тоў ваць пры род ныя рэ сур сы. Фо рум 
ста віць мэтай і па ве лі чэн не вы ка ры стан ня 
ўзнаў ляль ных кры ніц энер гіі. Тым са мым 
мы пад трым лі ва ем ума ца ван не і да лей шае 
раз віц цё зя лё най энер ге ты кі і ў цэ лым зя-
лё най эка но мі кі.

Воль га ПРА ЛЮК. pralyuk@zviazda.by

�

Усё, што вы ха це лі Усё, што вы ха це лі 
ве даць пра тое...ве даць пра тое...

Як пра цуе гід ра ла гіч ны ПА СТа вы
Сён ня кож ны школь нік ве дае, што гід ра ла гіч ны пост — гэ та су-
куп насць роз на га аб ста ля ван ня і пры бо раў, пры зна ча ных для 
гід ра ла гіч ных вы мя рэн няў і на зі ран няў на рэ ках, азё рах, мо рах, 
ка на лах, а так са ма мес ца, дзе раз ме шча ны гэ тыя пры ла ды. 
Тым не менш са мі пры бо ры і прын цы пы іх дзе ян ня за ста юц ца 
не вя до мы мі для боль шас ці лю дзей. Але ж жы вая ці ка васць да 
вы ву чэн ня рэк і азёр шчы рая — у на шай кра і не ця куць За ход-
няя Дзві на, Нё ман, Днепр, Бя рэ зі на, Сож і Пры пяць, якія здаў на 
слу жы лі шля ха мі эка на міч ных і куль тур ных су вя зяў з ін шы мі 
дзяр жа ва мі.
Аб тым, як у на шай кра і не со чаць за «пуль сам» рэк, рас каз ва юць 
спе цы я ліс ты ад дзе ла гід ра ло гіі і дзяр жаў на га вод на га ка даст ру 
Гід ра ме та.


