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Су час ная Доб руш ская мі-
ні-ГЭС з'я ві ла ся прак тыч на на 
тым жа мес цы, дзе пра ца ва ла яе 
па пя рэд ні ца. Плю сы но вай кры-
ні цы «зя лё най» энер гіі вя до мыя: 
не па тра буе вы кап нё ва га па лі ва, 
не за брудж вае на ва коль нае ася-
род дзе, не шко дзіць на сель ні кам 
ра кі: ры ба мо жа сва бод на пра хо-
дзіць праз тур бі ны.

Прад пры ем ства — аб'ект ін-
вес ты цый на га пра ек та, што 
рэа лі  за ва ны та ва рыст вам 
«ДобГідраІнвест». Яшчэ ў 2016 го-
дзе яно за клю чы ла ін вест да га вор 
з Го мель скім абл вы кан ка мам аб 
бу даў ніц тве мі ні-ГЭС на ра цэ 
Іпуць. За яў ле ны аб' ём ін вес ты-
цый та ды быў ка ля міль ё на до ла-
раў ЗША. Пра ект ная ма гут насць 
гід ра элект ра стан цыі ацэнь ва ла ся 
ў 700 кВт/г, ад нак паз ней пра ект 
пад ка рэк ці ра ва лі і ма гут насць 
тур бін па мен шы лі.

Ця пер мі ні-ГЭС на Іпу ці — трэ-
цяя, што дзей ні чае ў Бе ла ру сі, 
і пер шая — у Го мель скай воб-
лас ці. Та кая не вя лі кая коль касць 
тлу ма чыц ца тым, што для ра бо-
ты па доб ных стан цый не аб ход ны 
пе ра пад ва ды, але амаль усе рэ кі 
ў на шай кра і не роў ныя. Не спры-
яль ным для ра бо ты гід ра энер-
ге ты кі лі чыц ца вы со кі ўзро вень 

ва ды ў па вод ку ці на ад ва рот — 
ад сут насць ва ды праз за су ху, 
што больш ак ту аль на ў апош нія 
га ды.

— Дзе сяць ме ся цаў у го дзе ГЭС 
па він на пра ца ваць. Але пры па-
вод ка вай сі ту а цыі элект ра стан-
цыя прос та фі зіч на гэ та га не змо-
жа, пры тым мі ні маль ны ўзро вень 
ва ды — 140 сан ты мет раў. Та кі 
па ві нен быць пе ра пад у гэ тай 
рэ чцы, — тлу ма чыць на мес нік 
ды рэк та ра ТАА «ДобГідра Ін-
вест» Аляк сандр ПАХО МАЎ. — 
У ад ва рот ным вы пад ку элект ра-
энер гія вы пра цоў вац ца не бу дзе. 
На прык лад, элект ра стан цыя па-
він на вы пра цоў ваць 450 кВт/г, 
але ў ана маль ны год, та кі як гэ ты, 
яна вы пра цоў вае 300 — за ка на-
мер на, бо доў га не бы ло даж-
джоў, зі мой не бы ло сне гу. Вось 

пай шлі даж джы — ба чым пад' ём 
па вы пра цоў цы энер гіі і пе ра да чы 
яе ў сетку.

Доб руш ская мі ні-ГЭС пра цуе 
ў аў та ма тыч ным рэ жы ме і дыс-
тан цый на кі ру ец ца апе ра та ра мі 
з Ві цеб ска. Дзя жур ныя су пра цоў-
ні кі на мес цы па трэб ны на вы па-
дак не прад ба ча ных сі ту а цый. 
Асноў нае аб ста ля ван не вы раб-
ле на ў КНР. Стан цыя пра цуе ўся го 
на тры тур бі ны, пры гэ тым яна 
не са мая ма лень кая ся род гід-
ра элект ра стан цый Бе ла ру сі. Як 
усе ай чын ныя ГЭС, Доб руш ская 
стан цыя ніз ка на пор ная, што аб-
умоў ле на раў нін най тэ ры то ры яй 
рэ чы шча.

Пус ка на ла дач ныя ра бо ты на 
аб' ек це доў жы лі ся ка ля ме ся ца. 
У вы ні ку жы ха ры рай цэнт ра атры-
ма лі і но выя ра бо чыя мес цы.

— Праб лем не бы ло, але на-
лад ка пра грам на га за бес пя чэн-
ня, аў та ма тыч на га кі ра ван ня, 
сам за пуск, бу даў ні чыя ра бо-
ты — усё гэ та бы ло ня лёг ка, — 
рас каз вае га лоў ны энер ге тык 
ТАА «До бГід ра Ін вест» Ге-
надзь БЕЛЯНКОЎ. — Мы на ват 
пра ца ва лі да дзе вя ці—дзе ся ці 
ве ча ра, бо трэ ба бы ло ўво дзіць 
аб' ект у экс плу а та цыю, вось гэ-
та бы ло скла да на. А ця пер усё 
прос та.

Га лоў ны энер ге тык за ся родж-
вае ўва гу на ню ан сах ра бо ты 
стан цыі:

— Спа чат ку ва да па сту пае на 
ло пас ці тур бі ны, яна рас круч ва-
ец ца, да лей праз пад шып ні ка вы 
ву зел па сту пае на рэ дук тар, пас-
ля ідзе на ге не ра тар. Ён вы пра-
цоў вае элект рыч ны ток. У нас 

тры ма шы ны, кож ная раз лі ча на 
на 150 кВт/г.

Што да ты чыц ца маг чы мас-
цяў Доб руш скай мі ні-ГЭС, то за 
га дзі ну тут мож на атры маць 
450 кі ла ват элект ра энер гіі, якая 
по тым па стаў ля ец ца ў агуль ную 
сет ку прад пры ем ства «Гомель э-
нер га». Пла на ва ная што га до вая 
вы пра цоў ка элект рыч най энер гіі 
на мі ні-ГЭС скла дае 2,4 міль ё на 
кВт/г. Раз лі ко вы тэр мін акуп нас ці 
ін вест-пра ек та — 5—7 гадоў.

Ця пер стан цыя пра цуе ў штат-
ным рэ жы ме. Праў да, па куль 
толь кі на 70 %.

Між тым по пыт на чыс тую 
энер гію па вы ша ец ца. На прык-
лад, толь кі з Доб руш скай мі ні-ГЭС 
кант рак ты на па стаў ку энер гіі за-
клю ча ны ўжо на 10 га доў на пе рад. 
Гэ та пры тым, што да ня даў ня га 
ча су ў рэ гі ё не ўво гу ле не бы ло 
маг чы мас ці за дзей ні чаць па тэн-
цы ял вет ра- і гід ра энер ге ты кі.

На огул укла даць срод кі ў «зя-
лё ную» энер ге ты ку ця пер су свет-
ная тэн дэн цыя. Для Бела ру сі з яе 
вод ным ба гац цем шлях больш 
чым перс пек тыў ны. Па вод ле ацэ-
нак на ву коў цаў, бе ла рус кія рэ кі 
маг лі б за бяс пе чыць вы твор-
часць не менш чым 250 ме га ват 
элект ра энер гіі. Гэ та тэх ніч на да-
ступ ны сён ня рэ сурс, ад нак вы-
ка ры ста ны ён па куль менш чым 
на 10 %.

На тал ля КАПРЫЛЕНКА.
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— На ліч ва ец ца шмат 
ві даў су мні ку ка над ска га. 
Паў ноч на а ме ры кан скія 
ві ды ак тыў на па шы ра юць 
свой арэ ал на тэ ры то-
рыі на шай кра і ны з кан ца 
XX ста год дзя. Яны за ся ля-
юць пуст кі, або чы ны да-
рог, ляс ныя па ля ны, са ды, 
пар кі, су ха доль ныя пой-
мен ныя лу гі, бе ра гі ва да-
ёмаў. Мес ца мі ства ра юць 
са праўд ныя за рас ні кі на 
знач най пло шчы, — рас каз-
вае на мес нік стар шы ні 
Мінск ага аб лас но га ка-
мі тэ та пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя На тал ля 
КУ ДЫР КА. — Не бяс пе ка 
рас паў сюдж ван ня су мні ку 
за клю ча ец ца ў тым, што, 
зай ма ю чы но выя ўчаст кі, 
ён цал кам змя няе на ва-
коль ную фло ру і фаў ну, 
пры чым рас паў сюдж ва ец-
ца вель мі хут ка і агрэ сіў на. 
Гэ та му спры я юць не каль кі 
фак та раў. Па-пер шае, у яго 

ня ма так зва ных на ту раль-
ных во ра гаў з лі ку рас лін-
кан ку рэн таў і на ся ко мых. 
Па-дру гое, кож ны куст дае 
да 100 ты сяч зяр нят на сен-
ня, якое вы лу ча ец ца вы со-
кай ус хо жас цю, — да 95 %. 
Па-трэ цяе, з га да мі ка рэн-
не су мні ку па чы нае вы-
дзя ляць у гле бу яда ві тыя 
рэ чы вы, якія пад аў ля юць 
рост ін шых рас лін.

Па не бяс печ нас ці для 
на ва коль на га ася род дзя 
су мнік зна хо дзіц ца на ад-
ной пры ступ цы з бар шчэў-
ні кам Са сноў ска га, а па 
сту пе ні агрэ сіў нас ці на ват 
яго пе ра ся гае. Ён уклю ча ны 
ў спіс ін ва зій ных ві даў, якія 
на но сяць знач ныя стра ты 
аба ры ген ным рас лі нам, 
на ва коль на му ася род дзю, 
бія ла гіч най раз на стай нас ці 
ў цэ лым.

У Мін скай воб лас ці най-
боль шыя пло шчы, якія зай-
мае гэ ты чу жы нец, зна хо-
дзяц ца ў Мін скім ра ё не — 

больш за 140 гек та раў, 
Пу ха віц кім — 125 гек та раў, 
Сма ля віц кім — 93 гек та-
ры, Чэр вень скім — 83 гек-
тары, Ла гой скім — амаль 
59 гек та раў, Ва ло жын-
скім — 33 гек та ры, Стаўб-
цоў скім — ка ля 29 гек та-
раў, Круп скім — 28 гек-
та раў. Гэта ў су ме больш 
80 % ад коль кас ці пло-
шчаў па воб лас ці, за ня тых 
сумнікам. Апош нія га ды 

з аб лас но га бюд жэ ту вы-
дзя ля юц ца срод кі для пра-
вя дзен ня ў поў ным аб' ёме 
ме ра пры ем стваў у мес цах, 
дзе «па ся лі лі ся» су мнік і 
бар шчэў нік Са сноў ска га. 
Сё ле та на ба раць бу з гэ-
ты мі ін ва зій ны мі рас лі на-
мі пла ну ец ца вы дат ка ваць 
420 ты сяч руб лёў, у тым 
лі ку 300 ты сяч — на апра-
цоў ку за рас ні каў су мні ку. 
Як пра ві ла, срод кі раз мяр-

коў ва юц ца ў ад па вед нас ці 
з зай ма най імі пло шчай у 
кож ным кан крэт ным ра ё-
не. У не ка то рых з іх на ме-
ра пры ем ствы па лік ві да цыі 
гэ тых чу жын цаў вы дзя ля-
юць да дат ко выя срод кі 
зем ле ка рыс таль ні кі і мяс-
цо выя бюд жэ ты.

Ме та ды ба раць бы з су-
мні кам та кія ж, як і з бар-
шчэў ні кам Са сноў ска га: 
руч ны і ме ха ніч ны, у тым 
лі ку і скош ван не, хі міч ны — 
з да па мо гай гер бі цы даў і 
кам бі на ва ны. У ця пе раш-
ні час на Мін шчы не ідуць 
ак тыў ныя ра бо ты па лік-
ві да цыі бар шчэў ні ку, бо 
яго ак тыў ны ве ге та цый ны 
пе ры яд на ды хо дзіць у маі. 
Асноў ныя ме ра пры ем ствы 
па ска ра чэн ні коль кас ці су-
мні ку і пра фі лак ты цы яго 
рас паў сюдж ван ня пач нуц-
ца блі жэй да лі пе ня.

— Апош нія га ды мы ад-
зна ча ем зні жэн не пло шчаў 
су мні ку, — ка жа На тал ля 
Ку дыр ка.— Па куль ра на 
хва ліц ца ней кі мі гла баль-
ны мі вы ні ка мі, але зру хі да 
леп ша га ёсць. Мы за ўва жа-
ем, што вель мі доб ра ўплы-
вае на змян шэн не коль кас-
ці гэ тай рас лі ны сі ту а цыя, 
ка лі зем лі пры цяг ва юц ца 
пад за бу до ву, у тым ліку 

к а  т э д ж  н у ю , 
і пры цяг нен не 
ў сель ска гас-
па дар чы і ле-
са гас па дар чы 
аба рот. Та ды 
яна зні шча ец ца 
на ту раль ным 
шля хам, што 
да зва ляе сэ ка-
но міць бюд жэт ныя срод кі.

Пра цэс рас паў сюдж-
ван ня рас лі ны па куль 
мож на ўзяць пад кант-
роль. Гэ та агуль ная за-
да ча як спе цы я ліс таў, так 
і зем ле ка рыс таль ні каў. 
Ка лі ўпус ціць мо мант, то 
праз не каль кі га доў гэ тая 
ра бо та за па тра буе знач-
на боль шых на ма ган няў 
і срод каў. Для та го каб 
змен шыць сель ска гас па-
дар чы ўрон ад су мні ку, 
Мі набл вы кан кам што год 
за цвяр джае комп лекс ме-
ра пры ем стваў, што, бяс-
спрэч на, да ло свае вы ні кі.

Вы ка нан не ме ра пры-
ем стваў зна хо дзіц ца на 
па ста ян ным кант ро лі тэ-
ры та ры яль ных ор га наў 
Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва-
коль на га ася род дзя. Пры 
пра вя дзен ні ма ні то рын гу 
роз ных тэ ры то рый на конт 
рас паў сю джван ня ін ва зій-
ных рас лін яны вы да юць 

зем ле ка рыс таль ні кам рэ ка-
мен да цыі, уста наў лі ва юць 
тэр мін і пе ра лік ра бот, якія 
тым трэ ба пра вес ці. Ка лі ж 
пісь мо вае па тра ба ван не не 
вы ка на на, або вы ка на на 
не на леж ным чы нам, або 
не ва ўста ноў ле ны тэр мін, 
зем ле ка рыс таль ні ку па гра-
жае штраф у па ме ры 20 ба-
за вых ве лі чынь.

Вель мі важ на, лі чыць 
мая су раз моў ні ца, што ў 
Бе ла ру сі што год пла ну юц-
ца ме ра пры ем ствы па на-
вя дзен ні па рад ку на зям-
лі. Яны фар мі ру юц ца як у 
цэ лым па кра і не, так і на 
ўсіх рэ гі я наль ных уз роў-
нях: і ра ён ным, і аб лас ным. 
У цэнт раль ным рэ гі ё не на 
пра ця гу не каль кіх апош ніх 
га доў у пла ны ўклю ча юц-
ца і за дан ні па рэ гу ля ван ні 
рас паў сюдж ван ня і коль-
кас ці су мні ку. Гэ тае пы-
тан не на вель мі жорст кім 
кант ро лі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Апош нія га ды 
мы ад зна ча ем 

зні жэн не пло шчаў 
су мні ку. Па куль 
ра на хва ліц ца 
ней кі мі гла баль ны мі 
вы ні ка мі, але зру хі 
да леп ша га ёсць.

ЭНЕР ГЕ ТЫЧ НАЯ РЭ ІН КАР НА ЦЫЯ

З Доб руш скай 
мі ні-ГЭС кант рак ты 

на па стаў ку энер гіі 
за клю ча ны ўжо на 10 га доў 
на пе рад.

Для Бе ла ру сі з яе 
вод ным ба гац цем 

гэ та тэх ніч на да ступ ны 
сён ня рэ сурс, ад нак 
вы ка ры ста ны ён па куль 
менш чым на 10 %.

Кож ны з нас не ад на ра зо ва за ўва жаў у роз ных мес цах 
Бе ла ру сі кус ты з жоў ты мі квет ка мі, якія на гад ва юць 
мя цёл кі. Гэ та — су мнік ка над скі (да лей — су мнік). Ка лісь ці 
ім упры гож ва лі мо гіл кі, клум бы, ага ро ды. У той час 
ні хто не ве даў, што гэ тая рас лі на — са праўд ны во раг для 
на шай пры ро ды, які вы цяс няе з пры выч на га ася род дзя 
ай чын ныя, або, як ка жуць, аба ры ген ныя рас лі ны, 
што пры жы лі ся на на шай зям лі шмат ста год дзяў та му.

ЦІ КА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ

Чу жы нец су праць аба ры ге наў! Хто ка го?Чу жы нец су праць аба ры ге наў! Хто ка го?
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