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У кнізе даецца апісанне характэрных фізіка-геаграфічных асаблівасцяў
аднаго з маляўнічых куткоў Беларусі — Пастаўскага раёна. Падрабязна
разглядаецца геаграфічнае становішча, геалагічная будова, рэльеф, клімат,
воды, глебы, расліннасць, жывёльны свет, ландшафты, ахова прыроды і
рэкрэацыйны патэнцыял. Падаецца шмат схем, табліц і фотаздымкаў.
Разлічана на географаў, настаўнікаў, студэнтаў, вучняў, турыстаў — усіх,
хто цікавіцца геаграфічнымі адметнасцямі Пастаўшчыны.

 Пракаповіч І., 2007
 Афармленне, ПУП «Кнігазбор», 2007

У Беларусі ёсць шмат прыгожых маляўнічых мясцін, якія выклікаюць замілаванне на душы і ўзрушанасць у пачуццях. Адным з такіх
фантастычна непаўторных сваімі краявідамі куточкаў нашай краіны
з’яўляецца Пастаўшчына. Мала ёсць такіх мясцін, дзе на невялікай
адлегласці можна было б пабачыць прасторы выраўненых прыродай
і людзьмі нізін і чароды стромкіх град і ўзгоркаў, чаргаванне вясёлых
змешаных лясоў з маўклівымі і змрочнымі масівамі сапраўднай хваёвай
тайгі, суседства глыбокіх і вузкіх далін імклівых ручаёў з шырокімі
паплавамі задуменных флегматычных рэк. Шматлікія ж азёры ўвабралі
ў сябе столькі колераў і сімпатычных асаблівасцяў, што нават дасведчаныя людзі не ў стане ўзгадаць усе іх адценні. Такая прырода нараджае
паэтаў, мастакоў, творцаў, якіх і сапраўды многа на нашай зямлі.
На жаль, да нядаўняга часу не існавала падрабязнага геаграфічнага
апісання Пастаўшчыны. Толькі ў 1994 годзе выйшла ў свет першае
выданне кнігі «Фізічная геаграфія Пастаўскага раёна». Наклад яе быў
невялікі, якасць друку жадала лепшага, адсутнічалі ілюстрацыі. Але на
той час кніга адыграла сваю станоўчую ролю, пашырыўшы межы ведаў
пра геаграфічныя асаблівасці Пастаўскага краю. Яна знайшла свайго
чытача, хутка разышлася і стала бібліяграфічнай рэдкасцю.
Паспрыяла развіццю ведаў аб раёне і кніга Ў. Я. Магільніцкага «Природа Поставского края», у якой аўтар асноўную ўвагу надаў разгляду
экалагічных праблем тэрыторыі і вызначэнню шляхоў іх вырашэння.
З’яўленне новай геаграфічнай інфармацыі, пашырэнне магчымасцяў
для падрыхтоўкі рукапісаў да выдання, чытацкі попыт падштурхнулі
да падрыхтоўкі другога выдання кнігі «Фізічная геаграфія Пастаўскага раёна». У працы над рукапісам аўтарам найперш быў скарыстаны
ўласны вопыт дваццацігадовай краязнаўчай дзейнасці, калі пад час
вандровак і экспедыцый з вучнямі давялося наведаць амаль усе цікавыя
куткі раёна, зрабіць фотаздымкі і апісанне адметных мясцін. Другой
крыніцай матэрыялаў з’явіліся грунтоўныя даследаванні беларускіх
навукоўцаў па асобных кампанентах прыродных комплексаў, а так-
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Валерый Станіслававіч Аношка — доктар геаграфічных навук, прафесар, заг. кафедры
глебазнаўства геаграфічнага факультэта БДУ;
Барыс Мікалаевіч Крайко — кандыдат педагагічных навук, дэкан спецфакультэта
псіхолага-педагагічнай перападрыхтоўкі выкладчыкаў эканамічных дысцыплін ІПК і ПЭК;
Эрнст Аркадзьевіч Ляўкоў — доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар.
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1.1. Агульныя звесткі
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сама кансультацыі з вучонымі. Аўтар удзячны за карысныя парады і
падтрымку сваім універсітэцкім настаўнікам: доктару геолага-мінералагічных навук, прафесару Эрнсту Аркадзьевічу Ляўкову (рэцэнзент
першага выдання кнігі); доктару геаграфічных навук, прафесару Вользе
Піліпаўне Якушка; доктару геаграфічных навук, прафесару Валерыю
Станіслававічу Аношку, кандыдату педагагічных навук Барысу Мікалаевічу Крайко.
Зразумела, што ў манаграфіі, якая разглядае шырокі спектр геаграфічных працэсаў і аб’ектаў, немагчыма аднолькава грунтоўна апісаць
усе прыродныя кампаненты. Зыходзячы з гэтага, больш дэтальнае адлюстраванне ў кнізе знайшлі тыя асаблівасці прыроды, якія з’яўляюцца
канкрэтна-лакальнымі для Пастаўшчыны (геалагічная будова, рэльеф,
воды, глебы), і, разам з гэтым, кампаненты, якія маюць шырокае распаўсюджанне на суседніх тэрыторыях і, нават, па ўсёй Беларусі (клімат,
расліннасць, жывёльны свет) апісваюцца больш агульна.
Аўтар разглядае гэта выданне як яшчэ адну прыступку ў пашырэнні
і паглыбленні ведаў аб родным краі, якое можа стаць адной з крыніц
вывучэння Пастаўшчыны і асновай для далейшых пошукаў і даследаванняў.
Асаблівую падзяку аўтар выказвае сваім сябрам і аднадумцам Юрыю
Антонавічу Фурсу, Антону Вацлававічу Чалею, Андрэю Дзмітрыевічу
Жуку за дапамогу ў падрыхтоўцы кнігі да выдання, а родным і блізкім
людзям — за разуменне і падтрымку.

Пастаўскі раён знаходзіцца на паўночным захадзе Беларусі і
займае заходні выступ Віцебскай вобласці. Адлегласць ад раённага
цэнтра г.Паставы да абласнога цэнтра г.Віцебска складае 215 км, а
да сталіцы Беларусі г. Мінска — 145 км.
Тэрыторыя раёна размешчана на заходняй ускраіне УсходнеЕўрапейскай раўніны, часткова займаючы Полацкую нізіну па
сярэдняму цячэнню ракі Дзісны і Свянцянскія грады.
Пастаўскі раён суседнічае з Браслаўскім (на поўначы), Шаркоўшчынскім (на паўночным усходзе), Глыбоцкім (на ўсходзе) і
Докшыцкім (на паўднёвым усходзе) раёнамі Віцебскай вобласці. На
поўдні праходзіць мяжа з Мядзельскім раёнам Мінскай вобласці, а на
паўднёвым захадзе — з Астравецкім раёнам Гродзенскай вобласці.
На захадзе і паўночным захадзе раёна знаходзіцца дзяржаўная мяжа
нашай краіны з Летувіскай рэспублікай.
Працягласць дзяржаўнай мяжы складае 70 км. З раёнамі Беларусі
— 168 км. Такім чынам, агульная даўжыня межаў раёна па перыметру мае значэнне 238 км.
Найдалей на поўнач раён прасоўваецца ў мясцовасці паблізу
ст. Полава каля рэчышча Дзісны. Каардынаты паўночнай кропкі
55°19´36˝ паўночнай шыраты і 27°13´00˝ усходняй даўгаты.

Самая паўднёвая кропка раёна знаходзіцца ў ваколіцах
возера Вялікія Швакшты каля вёскі Роскаш. Яе каардынаты
54°55´46˝ паўночнай шыраты, 26°34´30˝ усходняй даўгаты.
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Пастаўскі раён на карце Віцебскай вобласці.
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седзі: г. Глыбокае, г. п. Варапаева, а таксама шэраг вёсак (Астрова,
Наваселле, Буй, Яськоўшчына).
На адным мерыдыяне з Паставамі размешчаны гарады Ракверэ
(Эстонія), Прэйлі, Лубана (Латвія), Хейкала, Кусанкоскі (Фінляндыя), Хмяльніцкі (Украіна), Фокшані (Румынія), Эн-Нахуд (Судан), Мунебере (Заір), Лусака, Каабве, Луаншья (Замбія), Булаваё
(Зімбабве), Спрынгс, Мататаэле (ПАР). У Беларусі — гэта гарады
Маладзечна, Лунінец, Столін, а таксама даволі шмат вёсак, сярод
якіх і радзіма Якуба Коласа — Мікалаеўшчына.
Адлегласць Пастаў ад Паўночнага полюса складае 3895 кіламетраў, а ад экватара — на 6121 кіламетр.
Па контуру Пастаўскі раён нагадвае абрыс чаравіка або кабіны
грузавога аўтамабіля.
Ён мае плошчу 2,1 тыс. км2. Па велічыні тэрыторыі раён пераўзыходзіць некаторыя невялікія краіны свету, такія як, напрыклад,
Мальта, Манака, Ліхтэнштэйн, Бахрэйн, Сінгапур, Сан-Марына.
Зусім ненамнога большыя Люксембург, Каморскія астравы, Зах.
Самоа.
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Крайняя заходняя кропка ляжыць на паўднёвым захадзе раёна каля вёскі Гайлюны ва ўрочышчы Ласішкі і мае каардынаты
55°00´30˝ паўночнай шыраты і 26°13´ усходняй даўгаты.
Крайняя ўсходняя кропка вызначаецца каля в.Хрыстова і яе каардынаты 55°04´ паўночнай шыраты і 27°26´ усходняй даўгаты.
Адлегласць паміж крайнімі ўсходняй і заходняй кропкамі складае
75 км, паміж паўночнай і паўднёвай — 54 км.
Раён размешчаны ва ўмераных шыротах паміж 54°56´ і 55°20´
паўночнай шыраты і 26°13´ і 27°26´ усходняй даўгаты.
Каардынаты раённага цэнтра г.Паставы (касцёл) 55°06´36˝
паўночнай шыраты, 26°50´30˝ усходняй даўгаты. На адной шыраце з Паставамі знаходзяцца такія гарады як Ньюкасл-анон-Тайн
(Вялікабрытанія), Лондандэры (Паўночная Ірландыя), Бертанпорт
(Ірландыя), Макковік (Канада), Сафонава, Ярцава, Обнінск, Новасібірск, Омск, Тында, Белагорск (Расія). У Беларусі — нашы су-

Пастаўскі раён.


1.3. Адметнасці эканоміка-геаграфічнага становішча
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Пастаўскі раён мае выгаднае геаграфічнае становішча ў даўно
заселенай і засвоенай частцы нашай рэспублікі на паграніччы з
краінамі Балтыі, што дае магчымасць мець выгадныя гандлёвыя,
прамысловыя, культурныя зносіны.
Раён знаходзіцца ў другім гадзінным поясе.
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Размяшчэнне раёна на ўстойлівай тэктанічнай структуры — Рускай пліце Ўсходне-Еўрапейскай раўніны, для якой характэрны
пераважна павольныя вагальныя рухі зямной кары пры адсутнасці
моцных землетрасенняў і вулканізму, з’яўляецца станоўчым фактарам фізіка-геаграфічнага становішча. Раўніннасць рэльефу стварае
добрыя ўмовы для сельскагаспадарчай дзейнасці і развіцця транспартных шляхоў. Умерана кантынентальны клімат з даволі цёплым
летам і мяккай зімой спрыяе вырошчванню розных культурных
раслін і развіццю жывёлагадоўлі. Густая гідраграфічная сетка,
наяўнасць вялікай колькасці азёр сярод ледавіковых узвышшаў,
вялікія масівы хваёвых і змешаных лясоў утвараюць маляўнічыя
ландшафты, прыдатныя для стварэння рэкрэацыйных зон.
Разам з гэтым, тэрыторыя мае некаторыя асаблівасці, якія нівеліруюць выгады фізіка-геаграфічнага становішча. Шматлікія
ўзгоркі са стромкімі схіламі, якія раздзелены забалочанымі лагчынамі, ствараюць складанасці ў апрацоўцы палеткаў. Да таго ж,
у раёне пераважаюць слабаўрадлівыя дзярнова-падзолістыя глебы
цяжкага механічнага складу — гліны і суглінкі. Адсутнасць значных па запасах карысных выкапняў моцна абмяжоўвае магчымасці
развіцця прамысловасці.
Улічваючы ўсе гэтыя адметнасці, можна зрабіць выснову, што
Пастаўскі раён мае даволі выгаднае фізіка-геаграфічнае становішча.
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1.2. Асаблівасці фізіка-геаграфічнага становішча

Эканоміка-геаграфічнае становішча Пастаўскага раёна мае як
станоўчыя, так і адмоўныя рысы. Тэрыторыя размешчана некалькі
воддаль ад асноўных гандлёвых шляхоў, што ідуць праз Беларусь
з захаду на ўсход і з поўначы на поўдзень. Аднак, знаходжанне на
мяжы з Летувой, дае добрыя магчымасці як для ўласнага эканамічнага супрацоўніцтва з суседняй дзяржавай і Еўразвязам, так
і шляхам выкарыстання транзітнага патэнцыялу. Па тэрыторыі
раёна праходзіць міжнародная аўтамагістраль Вільня-Полацк з
адгалінаваннем на Мінск, але выгады ад гэтага пакуль што выкарыстоўваюцца слаба.
Два чыгуначныя шляхі (Лынтупы — Віцебск і Друя — Варапаева) пашыраюць магчымасці эканамічных сувязяў, аднак за апошняе
дзесяцігоддзе станоўчы ўплыў гэтага фактара знізіўся, бо цягнікі,
якія раней ішлі праз раён з Віцебска на Вільню і, нават, да Гродна,
зараз даходзяць толькі да літоўскай мяжы, бо далей чыгуначнае
палатно ўжо разабрана.
Па адміністрацыйна-тэрытарыяльнаму падзелу ў раёне ёсць адзін
гарадскі (у Паставах), адзін пасялковы (у Варапаеве) і 11 сельскіх
Саветаў .
У Пастаўскім раёне на пачатак 2007 года пражывала 42 400 чалавек, у раённым цэнтры, горадзе Паставы — 19 971 жыхар.
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2. Геалагічная будова
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2.1. Тэктоніка
Слова «тэктоніка» паходзіць ад грэчаскага «tektonikos», што літаральна азначае «тое, што адносіцца да будаўніцтва». У геаграфіі
пад тэктонікай разумеюць развіццё глыбінных структураў зямной
кары і іх змены пад уплывам рухаў і дэфармацый, якія ўзнікаюць у
працэсе развіцця ўсёй Зямлі.
Пастаўскі раён знаходзіцца на Ўсходне-Еўрапейскай платформе.
Платформа — трывалы ўчастак зямной кары, і таму, дзякуючы ўстойлівасці геалагічных працэсаў, на тэрыторыі раёна не назіраюцца
праявы, характэрныя для актыўных зон — няма ў нас ні вулканаў, ні
гейзераў, ні землетрасенняў. Сама па сабе платформа можа развівацца як шчыт, калі цвёрдыя крышталічныя пароды выходзяць на паверхню, і як пліта, калі зверху трывалыя пароды падмурка перакрываюцца тоўшчай асадкавых парод. Наша тэрыторыя размешчана на
Рускай пліце і таму мае двухярусную будову: знізу ляжыць падмурак
— крышталічныя пароды старажытных часоў — архея і пратэразоя;
а зверху знаходзяцца асадкавыя пароды рознага ўзросту. Сам падмурак мае няроўную паверхню, бо геалагічная гісторыя некаторыя
часткі апусціла ніжэй, некаторыя — падняла на значную вышыню,
сям-там утварыла расколіны і разломы. Пастаўскі раён знаходзіцца
як раз на мяжы двух тэктанічных структур — Вілейскага пахаванага
выступу Беларускай антэклізы (падняцце падмурка) і Балтыйскай
сінеклізы (прагін падмурка ) і, калі большая частка Пастаўшчыны
пападае на антэклізу, то невялічкая тэрыторыя на захад ад Лынтупаў
знаходзіцца на сінеклізе. Такім чынам, паверхня крышталічнага падмурка ў межах раёна паступова паніжаецца з паўднёвага ўсходу на

паўночны захад ад –440 м да –550, а ў асобных месцах і да –600 м.
Таўшчыня платформавага чахлу складае 540–650 м. У прабураных
геалагічных свідравінах глыбіня залягання падмурка аказалася:
каля Паставаў — 572 метры, каля Варапаева — 541 метр. Вядомыя
беларускія геолагі Б.В.Бандарэнка і Р.Г.Гарэцкі адносяць нашу тэрыторыю да Заходне-Беларускай складкавай сістэмы, маючы на ўвазе
тое, што яна была перапрацавана ў пазнейшыя этапы геалагічнай
гісторыі, хутчэй за ўсё ў пратэразоі.
Сучасныя даследаванні паказваюць, што сам падмурак не
з’яўляецца аднародным — між старажытнымі гранітна-гнейсавымі
купаламі знаходзяцца выцягнутыя ў розных накірунках старажытныя складкавыя сістэмы, якія ўтварыліся ў выніку гарызантальнага
сціскання вялікіх блокаў літасферы. Кожная з сістэм уяўляе сабой
спалучэнне вялікіх пукатых складак (антыклінорыяў) і прагнутых
(сінклінорыяў). У апошні час геолагі прыйшлі да высновы, што
Заходне-Беларуская складкавая сістэма уяўляе з сябе сістэму блокаў і лусак парод падмурка, насунутых адзін на другі. У межах
Пастаўскага раёна ў падмурку можна вылучыць 3 зоны, якія адрозніваюцца адна ад другой. Першая з іх знаходзіцца на захадзе раёна і
працягнулася на лініі Пеляка-Лынтупы-Палессе. Яна ўяўляе сабой
вобласць падмурка, якая ўтварылася ў старажытныя часы (архей),
але была перапрацавана ў наступныя этапы геалагічнага развіцця.
Другая зона ідзе шырокай паласой ад азёр Вялікія і Малыя Швакшты
на Дварчаны, Паставы, Андроны, Балаі, Полава. Яна выдзяляецца
тым, што складзена ў асноўным гнейсамі, сланцамі, жалезістымі
кварцытамі і іншымі метамарфічнымі пародамі. Трэцяя зона знаходзіцца на ўсходзе раёна і ўяўляе з сябе найбольш старажытныя
комплексы падмурка, якія пасля фармавання не зведалі на сабе
ніякіх значных працэсаў.
Істотная роля ў тэктоніцы Беларусі належыць разломам, частка з
якіх прасочваецца і ў межах Пастаўскага раёна. Так, на поўначы раёна, у сутоках рэк Дзісны і Бірвіты выяўлены вялікі суперрэгіянальны
разлом, які ідзе праз усю паўночную частку Беларусі. Выдзяляюцца
і яшчэ два меншыя разломы: адзін працягваецца на лініі Гадуцішкі
— Камаі, другі — на лініі рака Пеляка — Блакітныя азёры. Частко11
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Паколькі ў межах раёна падмурак мае ў асноўным блокава-скібавую будову, а таксама разломы, то верагоднасць землетрасенняў
на нашай тэрыторыі павышаная ў параўнанні з некаторымі іншымі
раёнамі Беларусі.
На платформавым падмурку ляжаць, пераважна гарызантальнымі
слаямі, асадкавыя адклады. У адрозненні ад іншых рэгіёнаў краіны
геалагічны разрэз нашай тэрыторыі даволі просты: на падмурку, які
ўтвораны такімі пародамі як гнейсы, амфібаліты, сланцы, граніты,
дыярыты, габра і іншыя, знаходзяцца рыфейскія і вендскія адклады
верхняга пратэразоя, у якіх сустракаюцца пясчанікі, алеўраліты,
гліны, базальты і шэраг іншых парод; вышэй ляжаць адклады
кембрыя, ардовіка, сілура (толькі на Лынтупшчыне) і сярэдняга
аддзелу дэвонскай сістэмы палеазоя, у якіх знаходзяцца гліны,
пяскі, мергелі, даламіты, гіпс. Зверху ўвесь гэты «торт» перакрыты
адкладамі чацвярцічнай сістэмы, у якіх выдзяляюцца пяскі, супесі,
суглінкі, гліны, торф.
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ва глыбінныя разломы маюць адпаведнасць у рэльефе ў выглядзе
рачных далін або ланцужка азёраў (Блакітныя азёры).
Падмурак не знаходзіцца ў стане абсалютнага спакою — асобныя
яго зоны апускаюцца, другія — падымаюцца. Рухі зямной кары
сучаснага неаген-чацвярцічнага перыяду (апошнія прыблізна 20
мільёнаў гадоў) называюць «неатэктоніка». Для тэрыторыі раёна на
працягу апошняга часу геалагічнай гісторыі найбольш характэрнымі
былі павольныя апусканні. Паводле Э. А. Ляўкова, для ЗаходнеБеларускай складкавай зоны, ў якой знаходзіцца Пастаўшчына,
яны мелі амплітуду да 60 метраў. Найбольшай велічыні апусканні
дасягалі на поўначы і на захадзе раёна, найменшыя — ў цэнтры і
на поўдні. У апошні час апусканні змяніліся падняццем тэрыторыі.
Паводле звестак навукоўцаў, зараз паверхня раёна падымаецца з
хуткасцю ад 2 мм/год на Лынтупшчыне і Варапаеўшчыне, 2,5 мм/
год на Пастаўшчыне і да 3 мм/год у сутоках Дзісны і Бірвіты. Не
трэба думаць, што праз мільён гадоў у нашых мясцінах вырастуць
горы, або ўтворацца глыбокія моры. Не, для платформ характэрны
вагальныя рухі: узняцце праз пэўны час зменіцца апусканнем.
Да нядаўняга часу лічылася, што Беларусі не ўласцівы землетрасенні, аднак на сучаснай схеме сейсмічнага раянавання амаль уся
наша рэспубліка аднесена да зоны магчымых шасцібальных, а ў
раёнах зон глыбінных разломаў, і сямібальных землетрасенняў.
Яны могуць узнікнуць з прычыны зрушэння блокаў зямной кары
на комплексах разломаў, а таксама як водгулле землетрасенняў на
сумежных тэрыторыях.
Самым моцным з вядомых было землетрасенне 17 снежня 1909
года, пра якое паведамлялі тагачасныя газеты, у тым ліку і «Наша
Ніва». Па ацэнцы спецыялістаў яго інтэнсіўнасць была не менш чым
сем балаў. Каля 3–5 балаў мела землетрасенне красавіка 1977 года,
якое для Беларусі сталася водгуллем зрушэння зямной кары ў Карпатах. Параўнальна нядаўна, у 2004 годзе, па Пастаўшчыне прайшла
хваля землетрасення, эпіцэнтр якога знаходзіўся ў Калінінградскай
вобласці. Сіла штуршкоў была 3-4 балы. У кватэрах звінеў посуд,
адчыняліся дзверы шафаў, хісталіся фіранкі.

2.2. Геалагічная гісторыя

Наша Сонца мае ўзрост каля 5 мільярдаў гадоў. Узрост Зямлі ацэньваецца ў 4,5–4,6 мільярдаў гадоў, а найбольш старажытныя горныя
пароды, што знаходзяцца ў падмурку Беларускай антэклізы, маюць
узрост 2580±70 мільёнаў гадоў. Усе горныя пароды першапачаткова
ўтвараліся ў выніку геалагічных працэсаў з базальтавай зямной
кары, якая з’явілася значна раней у дагеалагічны, або планетарны,
этап развіцця Зямлі.
Планетарны этап
Планета Зямля ўтварылася з халоднага газа-пылавога воблаку
ў выніку сутыкнення розных мас рэчыва ў сферы гравітацыйнага
ўздзеяння пра-Зямлі. З прычыны гравітацыйнага сціскання і радыеактыўнага распаду элементаў адбылося расплаўленне ўнутранай
часткі нашай планеты з утварэннем першапачатковай зямной кары,
якая складалася з базальтаў.
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Геалагічны этап

Схема перыядызацыі геалагічнай гісторыі Зямлі,
галоўныя падзеі і іх узрост

Архей — ранні пратэразой
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Архей (ад грэчаскага «archaios» — старажытны) — самая даўняя
эра ў геалагічнай гісторыі Зямлі, якая пачалася больш за 3,5 млрд
гадоў таму і доўжылася больш за 1 млрд гадоў. Наступная эра
— пратэразой (ад грэчаскага «proteros» — найбольш ранні + «zoe»
— жыццё) пачалася каля 2600 млн гадоў таму і працягвалася каля
2030 млн гадоў. Пратэразой па асаблівасцях геалагічных працэсаў
і рэшткаў жывых арганізмаў падзяляецца на верхні (позні) і ніжні (ранні). Як раз у гэтыя эры адбывалася фармаванне падмурка
платформы ў межах нашага раёна. У археі — раннім пратэразоі
пачалося закладанне першых прагінаў на маладой кары базальтавага тыпу. Яны запаўняліся асадкавымі пародамі, якія ўтвараліся за
кошт разбурэння старажытных купалападобных узняццяў. Можна
меркаваць, што на нашай тэрыторыі на ўсход ад Варапаева існаваў
такі старажытны базальтавы купал, а ўся астатняя тэрыторыя на
захад патрапіла ў зону прагіну. Тоўшчы асадкаў пад уздзеяннем
працэсаў сціскання, магматычных расплаваў і газаў, што паступалі з нетраў, падпалі пад працэсы метамарфізму (ад грэчаскага
«metamorpho» — ператвараць) з утварэннем новых горных парод
— гнейсаў, сланцаў, кварцытаў, амфібалітаў і іншых. Такія пароды
зафіксаваны ў паласе падмурка, што працягнулася з паўднёвага захаду на паўночны ўсход праз цэнтральную частку раёна. Асаблівую
ўвагу прыцягваюць кварцыты, бо яны могуць утрымліваць даволі
значныя долі жалеза. Дарэчы, буйныя запасы жалезнай руды ў Курскай магнітнай анамаліі і ў Крывым Розе знаходзяцца у жалезістых
кварцытах такога ж узросту.
Акрамя вышэй названых горных парод у крышталічным падмурку знойдзены граніты, пегматыты, дыярыты, габра, перыдатыты і іншыя горныя пароды, утварэнне якіх звязана з інтрузіямі
— паступленнем расплаўленага рэчыва з нетраў у прыпаверхневыя
слаі Зямлі, далейшым яго астываннем і ператварэннем у горныя
пароды. З’яўленне такога тыпу парод сведчыць пра актыўнасць
працэсаў, якія адбываліся ў зямной кары Такім чынам, можна зрабіць
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Табліца 1

Пратэразойская
Архейская

Перыяды

Узрост
(млн
гадоў)

Найбольш істотныя падзеі

Чацвярцічны

(0,6)
1,8–2
(3,5)

З’яўленне чалавека

Трацічны

70

Панаванне млекакормячых.
Эпоха вялікага вымірання

Крэйдавы

140

Росквіт птушак, першыя змеі.
Росквіт лятаючых

Юрскі

200

Эпоха дыназаўраў, лятаючых і
плаваючых яшчараў

Трыясавы

240

Першыя млекакормячыя,
панаванне паўзуноў

Пермскі

295

Эпоха вялікага вымірання.
Росквіт паўзуноў

Каменнавугальны

360

З’яўленне і хуткі росквіт земнаводных, росквіт насякомых,
першыя паўзуны

Дэвонскі

410

Першыя насякомыя, росквіт
папаратнікавых, хвашчовых,
рыб

Сілурыйскі

450

Першыя беспазваночныя на
сушы

Ардовікскі

510

Першыя расліны на сушы.
Першыя пазваночныя ў морах

Кембрыйскі

580

Росквіт беспазваночных
у морах

Дакембрыйскі

2600

З’яўленне жыцця ў морах

Больш
за 4000
15

Вышыня над
узроўнем
мора
200
150
200
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Палеазойская эра (грэч. «palaios» — старажытны, «zoe» — жыццё) працягвалася ў інтэрвале 570–170 млн гадоў назад.
Кембрыйскі перыяд. Пачатак палеазоя (кембрыйскі перыяд) цесна
звязаны з папярэднім этапам развіцця зямной кары. Тэрыторыя раёна
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Табліца 2

Заляганне горных парод на тэрыторыі Пастаўскага раёна

Позні пратэразой.
Гэты этап у развіцці Зямлі доўжыўся ад 1650 + 50 млн да 570
млн гадоў назад. У познім пратэразоі выдзяляюцца дзве часткі
— ранейшая — рыфей і пазнейшая — венд.
У рыфеі тэрыторыя Пастаўшчыны ўяўляла сабой сушу, прычым,
відаць значна прыўзняты горны масіў. Але паколькі быў цёплы і
вільготны клімат, то гэта спрыяла фармаванню густой рачной сеткі,
вялікай колькасці азёрных вадаёмаў і — як вынік — ішло хуткае
разбурэнне горных парод, выроўніванне рэльефу.
У пачатку венда тэрыторыю Пастаўшчыны пакрываў магутны
ледавік, на што паказваюць ледавіковыя адклады, або марэна, якія
зафіксаваны геолагамі ў глыбінных свідравінах.
На канец пратэразоя прыпадае апошняя успышка дакембрыйскага
гораўтварэння — байкальская. Яна праявілася ў ажыўленні глыбінных разломаў, блокавых перамяшчэннях, магутных вулканічных
вывяржэннях. Такія працэсы выклікалі драбленне зямной кары, яе
апусканне, што і прывяло да таго, што ў канцы эры тэрыторыя раёна
была пакрыта адносна неглыбокім морам.
Доўгі час лічылася, што ў пратэразоі арганічнага жыцця не
існавала, але даследаванні вызначылі сляды старажытнай біясферы. Яны прадстаўлены страматалітамі — вапняковымі пабудовамі
сіне-зялёных і іншых водарасцей, якія жылі ў зонах з пераменнай
салёнасцю вады, і анкалітамі — круглявымі сцягваннямі канцэнтрычнай пабудовы, якія, відаць, паходзяць ад сіне-зялёных водарасцей і бактэрый.
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выснову, што для архея — ранняга пратэразоя характэрна наяўнасць інтэнсіўных гораўтваральных рухаў, вулканізм, землетрасенні,
з’яўленне глыбокіх прагінаў, дзе ішло асадканазапашванне.

-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-500
-600
-...

Палеазой

Перыяд

Асноўныя горныя пароды

Антрапаген

Пяскі, суглінкі, супксі, гліны, торф

Дэвон

гліны, пяскі, мергелі, даламіты, гіпс

Ардавік

Кварцавыя пясчанікі, мергелі, гліны, гліністыя вапнякі

Кембрый

Пясчанікі, гліны, алеўраліты
Пясчанікі, гліны, алеўраліты,
граніты, габра, перыдатыты

Пратэразой

Архей

Базальт, граніт, габра

трапіла ў зону прагіну Балтыйскай сінеклізы. Пра тое, што ў тыя
часы ў нас знаходзілася мелкаводнае мора (магчыма, частка шэльфа
з зонай прыліваў і адліваў) сведчаць марскія адклады ў выглядзе
зялянавата-шэрых алеўралітавых глін, алеўралітаў, кварцавых і
палява-шпатавых пясчанікаў. Не выключана, што перыядычна назіраліся трансгрэсіі і рэгрэсіі мора — яно то наступала на сушу, то
адыходзіла назад. У тоўшчы зямлі кембрыйскія пароды залягаюць
на глыбіні ад 180 м у паўднёвай частцы раёна да 200 м у паўночнай. Таўшчыня адкладаў гэтага часу таксама ўзрастае ў накірунку
з поўдня на поўнач ад 110 да 120 м. Такое размяшчэнне адкладаў
17
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У канцы палеазоя (карбон і перм) тэрыторыя раёна ўяўляла з сябе
сушу, нават вялікія прагіны карбону не закранулі яе.
На канец палеазоя арганічны свет быў прадстаўлены амфібіямі,
брахіяподамі, ганіяцытамі, мшанкамі, раслінамі — папараццю,
першымі хвоямі, гінгкавымі і іншымі.
Мезазой
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Назва эры паходзіць ад грэчаскага «meso» — сярэдні, прамежкавы і «zoe» — жыццё. Доўжылася яна ад 225 да 70 млн. гадоў назад.
Эра падзяляецца на тры перыяды: трыяс, юра і крэйда. Большая
частка Беларусі ў гэты час была ахоплена максімальнымі за ўсю
гісторыю тэрыторыі марскімі трансгрэсіямі. Але Пастаўшчына
пазбегла эпохі марскога дна — яна ўсю гэту эру заставалася сушай.
Пра гэта сведчыць адсутнасць марскіх адкладаў у свідравінах, а замест іх выяўлены пароды, якія характэрны для кары выветрывання.
Хутчэй за ўсё наша тэрыторыя знаходзілася ў зоне прыбярэжных
нізін з цёплым і вільготным кліматам. Паводле В. С. Акімец, у часе
найбольшай трансгрэсіі мора ў познекрэйдавую эпоху марскія воды
пляскаліся ў раёне сучасных гарадоў Ашмяны, Смаргонь, Астравец,
а гэта ўсяго 80–100 км ад Паставаў.
З мезазоем звязана і бурнае развіццё расліннага і жывёльнага
свету. У юрскі перыяд шырока распаўсюдзіліся лясы з папарацей і
голанасенных: гінгкавых, бенетэтавых, цыкадавых. У жывёльным
свеце панавалі гіганцкія мезазойскія паўзуны — дыназаўры.
У крэйдавым перыядзе адбываюцца вялікія змены ў прыродзе.
Шырока распаўсюджваюцца пакрытанасенныя (кветкавыя) і хваёвыя расліны; сярод жывёл — млекакормячыя і птушкі. Загадкава
раптам, адначасова выміраюць дыназаўры.
У канцы перыяду крэйды выяўляецца тэндэнцыя да змяншэння
колькасці ападкаў і пахаладання.
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сведчыць пра тое, што шэльф мора меў ухіл у бок сучаснай Балтыкі.
Марскія адклады кембрыйскага перыяду на тэрыторыі раёна маюць
значныя запасы артэзіянскіх падземных вод.
З адкладаў кембрыю вядомы рэшткі плечаногіх, чарвякоў, акрытарх.
Ардовікскі перыяд. У ардовіку, як і ў кембрыі, на тэрыторыі
Пастаўскага раёна знаходзілася мора. Магутнасць адкладаў таго часу
вагаецца ад 60 м на паўднёвым усходзе (Дунілавічы, Сяргеевічы)
да 80 м на паўночным захадзе (Ярэва, Целякі). Знаходзяцца яны на
вышыні — 70, …0 м ад узроўню мора. Тут сустракаюцца кварцавыя
пясчанікі з галькамі фасфарытаў, мергелі, гліны, гліністыя вапнякі.
З адкладамі ардовіка звязаны запасы мінеральнай і пітной вады.
Сілурыйскі перыяд. У сілуры плошча, занятая морам, скарацілася,
і ў гэты перыяд толькі заходняя частка тэрыторыі раёна знаходзілася пад вадой. Мяжу між морам і сушай можна прыблізна правесці
па лініі Васіліны — Паставы — Вярэнькі. Наяўнасць вадаёма ў
заходняй частцы пацвярджаецца марскімі адкладамі, у склад якіх
уваходзяць гліны, мергелі, вапнякі. Магутнасць адкладаў дасягае 60
м і знаходзяцца яны на глыбіні 150–70 м. У адкладах сустракаюцца
рэшткі старажытнай фаўны — гранталітаў, брахіяпод, астракод,
мшанак, каралаў, крынаідэй і акрытарх.
Дэвонскі перыяд. У пачатку дэвона мора з тэрыторыі раёна адступіла і на сушы адбываліся працэсы разбурэння горных парод і
зносу іх ва ўпадзіны. У сярэднім дэвоне ў сувязі з актывізацыяй
зямной кары утварыліся вялікія прагіны і ў выніку гэтага адбыліся
марскія трансгрэсіі. На тэрыторыі раёна зноў пляскаліся марскія
воды. Адклады гэтага часу прадстаўлены глінамі, пяскамі, мергелямі, даламітамі, гіпсам. Магутнасць дэвонскіх асадкавых парод
вагаецца ў межах 50 (поўдзень) — 100 м (поўнач) і знаходзяцца яны
на глыбінях 100-150 м. У дэвонскі перыяд (асабліва ў час верхняга
дэвону) на тэрыторыі Беларусі ўтварыліся шмат якія карысныя
выкапні: нафта і газ, калійныя і каменныя солі, гаручыя сланцы,
вапнякі; але на Пастаўшчыне такіх працэсаў не адбылося, бо ў
пачатку верхняга дэвону мора адступіла, а для сушы ўласцівыя
працэсы дэнудацыі — разбурэння.
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Табліца 3

Асноўныя падзеі антрапагену Беларусі

Аддзелы
антрапагену

Пачатак
(тыс
гадоў
назад)

Галоўныя падзеі

Прадстаўнікі фаўны

Галацэн
(сучасны)

10,3

Усталяванне сучасных
кліматычных умоў,
сучасная флора, фауна

Усе прадстаўнікі сучаснай фауны

Паазёрскі (ледавік)

95

Насоўванне апошняга
ледавіковага покрыва.
Фарміраванне далін
рэк.

Муравінскі
(міжледавікоўе)

110

Клімат больш цёплы,
чым сучасны. Густыя
лясы.

Сожскі
(ледавік)

220

Ільды дасягаюць
паўночных межаў Палесся. Фарміраванне
Беларускай грады

Шклоўскі
(міжледавікоўе)

250

Клімат больш сухі,
чым сучасны. Хваёвашырокалістыя лясы

Дняпроўскі
(ледавік)

320

Максімальнае абледзяненне на тэрыторыі
Рускай раўніны.

Александрыйскі
(міжледавікоўе)

460

Самае працяглае
міжледавікоўе.
Клімат больш цёплы
і вільготны, чым
сучасны

Бярэзінскі (ледавік)

480

Амаль уся тэрыторыя
Беларусі знаходзіцца
пад тоўшчай лёду.
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Прыкладна 60 млн гадоў назад пачалася кайназойская эра (грэч.
«kainos» — новы), якая працягваецца і ў наш час. Яна ўключае тры
перыяды: палеаген, неаген, антрапаген. На Беларусі гэтыя перыяды
выразна адрозніваюцца адзін ад другога: у палеагене адбываюцца
апошнія марскія трансгрэсіі, у неагене пануе кантынентальны
рэжым з цёплым і вільготным кліматам, у антрапагене развіваюцца
магутныя ледавіковыя покрывы, якія неаднаразова насоўваюцца на
прасторы паўночнага паўшар’я.
Палеаген. У палеагене на Пастаўшчыне адбываліся вагальныя
рухі зямной кары, характэрныя для платформаў. У пачатку палеагена
тэрыторыя паднялася, у сярэдзіне — апусцілася, у канцы палеагена
— зноў паднялася. Прычым, у сярэднім палеагене, магчыма, на нашай тэрыторыі існаваў мелкаводны заліў — марскія адклады гэтага
часу зафіксаваны на тэрыторыі Літвы.
Неаген. Адклады неагену маюць кантынентальнае паходжанне і
назапашваліся ў далінах палеарэк, у азёрах і балотах. Складваюцца
яны з кварцавых пяскоў і пясчанікаў, глін і аляўрытаў. На тэрыторыі
раёна амаль не захаваліся, бо былі размытыя ў антрапагене.
Моцныя змены адбыліся ў пачатку кайназоя ў арганічным свеце.
У палеагене, калі клімат быў блізкім да трапічнага, на тэрыторыі
раёна раслі алеандры, міртавыя, існавалі лясы з вечназялёных
каштана, дуба, лаўра. У неагене адбылося паступовае пахаладанне,
што прывяло да змены расліннасці: трапічныя і субтрапічныя лясы
вымерлі, замест іх пашырыліся хваёвыя (сасна, елка, піхта, секвоя,
кіпарыс). У познім неагене хваёва-шыракалістыя лясы змяніліся
тайгой.
У канцы неагена тэрыторыя раёна ўяўляла сабой раўніну з вялікай колькасцю азёр, балот, шырокіх рачных далін.
Трэба адзначыць, што неагенавая паверхня на Пастаўшчыне
залягае ніжэй, чым на тэрыторыі астатняй Беларусі. Напрыклад, на
ўсходзе і на поўдні рэспублікі адзнакі вагаюцца ад 100 да 140 м, а
ў межах нашага раёна яны складаюць 50–80 м.
А. В. Матвееў выявіў у даантрапагенавым рэльефе шэраг пахаваных лажбін. У раёне вызначаецца дзве з іх: адна працягваецца з
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Кайназой.

Воўк, пясец, паўночны
алень, буры мядзведзь,
першабытны зубр, конь,
валасаты насарог, мамант, вялікарогі алень

Сланы хазарскі і трагантэрыевы, конь хазарскі,
мядзведзь пячорны

Рэшткі не знойдзены
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Пашырэнне хваёвашырокалістых лясоў.

Нараўскі (ледавік)

600

Старажытнейшае абледзяненне Беларусі.
Лёдам пакрываецца большая частка
краіны.

Брэсцкі (перадледавікоўе)

700

Чаргаванне хваляў
цяпла і холаду.

Слон паўднёвы, алень
высакародны выкапнёвы, бабёр-трагантэрый,
дзікабраз

Слон паўднёвы, конь
стэнона, насарог этрускі
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захаду (Лынтупшчына) на возера Нарач, а другая займае паўночныя
тэрыторыі, што прылягаюць да ракі Дзісна. Цэнтральная частка
раёна была прыўзнятая. У антрапагене ледавікі толькі падкрэслілі
гэтыя асаблівасці будовы паверхні, утварыўшы з поўначы — нізіну
(Дзісненскую), у сярэдняй частцы — узвышша (Свенцянскія грады),
на поўдні — нізіну (Нарачанска-Вілейская), што добра прасочваецца
на фізічных картах.
Антрапаген. Геалагічны перыяд гісторыі Зямлі, у якім мы жывём,
мае некалькі назваў: чацвярцічны (чацвёрты па ліку), антрапагенавы
(грэч. «anthropos» — чалавек), ледавіковы (перыяд пашырэння на
раўніны ледавіковага покрыва).
У антрапагене вылучаюць два звяны: плейстацэн (600–10 тыс.
гадоў) і сучасны (10–0 тыс. гадоў). Звенні у сваю чаргу падзяляюцца
на гарызонты ў залежнасці ад характару ледавіковых эпох. Варта адзначыць, што агульнапрынятай схемы гарызонтаў не існуе, бо няма
адзінства ў поглядах вучоных на абледзяненне планеты. Некаторыя
схільныя лічыць, што быў адзін вялікі ледавіковы перыяд, другія
налічваюць да 10–12 ледавіковых эпох. Найбольш абгрунтаванымі і
распаўсюджанымі з’яўляюцца нямецкая (аўстрыйская, альпійская),
расійская і беларуская схемы антрапагену.
Разгледзім коратка геалагічную гісторыю Пастаўшчыны ў антрапагене, скарыстаўшы беларускую схему. Яна ўключае наступныя ледавіковыя эпохі: нараўскую (600–560 тыс. г.), бярэзінскую (480–460

тыс. г.), дняпроўскую (320–250 тыс. г.), сожскую (220–110 тыс. г.)
і паазёрскую (65–10 тыс. г.). Іх раздзяляюць эпохі міжледавікоўя:
белавежская (560–480 тыс. г.), александрыйская (460–320 тыс. г.),
шклоўская (250–220 тыс. г.), муравінская (110–65 тыс. г.) і сучасная
— галацэн (10–0 тыс. г.). Паміж неагенам і плейстацэнам выдзяляюць Брэсцкі гарызонт, які характэрызуецца як перадледавіковы час
з даволі хуткім чаргаваннем цяпла і холаду.
Брэсцкі час (гарызонт). Паколькі ў гэты перыяд на тэрыторыі
Пастаўшчыны была суша, то пераважалі працэсы выветрывання і
разбурэння горных парод, іх зносу ў паніжэнні, чым і тлумачыцца
існаванне на большай частцы раёна дэнудацыйных раўнін, якія
былі складзены даантрапагенавымі пародамі. Толькі на паўночным
захадзе, у мясцовасці, дзе зараз знаходзяцца такія населеныя пункты
як Муляры, Ярэва, Кураполле, Васіліны, магчыма, было значнае па
памерах возера. Пра гэта сведчыць наяўнасць у свідравінах азёрных
і азёрна-алювіяльных адкладаў шэрых, цёмна-шэрых і зелянаваташэрых глін.
Паколькі ў гэтых адкладах сустракаюцца тонкія праслойкі торфу
і рэшткі раслін, то можна рабіць высновы пра тое, што клімат таго
часу мяняўся ад халоднага да цёплага і наадварот. Паводле споравапыльцавых аналізаў у раслінным покрыве пераважалі сасна, бяроза,
елка, вольха, арэшнік. Радзей сустракаліся дуб, граб, ліпа, клён, бук.
Расло шмат траў, сфагнавых і зялёных імхоў.
Нараўскі час (ледавік). У гэты перыяд уся тэрыторыя Пастаўшчыны была пакрыта ледавіком. Паўз наш раён ледавік рухаўся з
поўначы (са Скандынавіі) на поўдзень. Яго дзейнасць прывяла да
моцнага змянення характару рэльефу. На поўдні тэрыторыі ўтварылася невялікае ўзвышша, складзенае ледавіковай марэнай, якая
сфармавалася на адной са стадый адступання ледавіка. Таўшчыня
адкладаў 20–40 м. Праз сярэднюю частку раёна з поўначы на поўдзень (прыблізна на даліне Мядзелкі) працягнулася ледавіковая
лагчына з вышынёй менш 50 м. Астатняя тэрыторыя ўяўляла сабой
зандравую раўніну, складзеную пяскамі, якія ўтварыліся падчас
размыву талымі ледавіковымі водамі.
Белавежскі час (міжледавікоўе). Гэты міжледавіковы перыяд
вызначаецца па азёрных, азёрна-алювіяльных, алювіяльных і ба-
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(міжледавікоўе)
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лотных супесях, алеўрытах, глінах, гумусіраваных і арганагенных
пародах. Аналіз спор і пыльцы раслін сведчыць пра панаванне ў
лясах сасны і бярозы.
Сярод азёрных упадзін пераважалі катлавіны ледавіковага паходжання. Густой была рачная сетка і не выключана, што ў шырокай
ледавіковай лагчыне, якая перасякала раён з поўначы на поўдзень,
цяклі воды рэчкі Пра-Мядзелкі.
Бярэзінскі час (ледавік). У час бярэзінскага ледавіковага перыяду
паверхня раёна зноў перакрывалася лёдам. Таўшчыня ледавіковых
адкладаў не перавышае 20 м, але ў сутоках Дзісны і Бірвіты вагаецца
ў межах 20-40 м. Складзены яны валуннымі супесямі, суглінкамі і
глінамі шэрага або буравата-шэрага колеру, пяскамі, тонкімі супесямі, пясчана-гравійным матэрыялам. Ледавік рухаўся з поўначы на
поўдзень і належаў да патоку, які называецца Вілейскім. У час абледзянення рэльеф таксама займеў вялікія змены. Можна меркаваць,
што менавіта ў гэты час добра акрэсліліся Свянцянскія грады.
Александрыйскі час (міжледавікоўе). Клімат гэтага часу быў
больш цёплы і вільготны, чым сучасны. Адклады міжледавіковага
перыяду знаходзяцца на глыбінях 40–60 м і прадстаўлены алювіяльнымі, азёрнымі і балотнымі пяскамі рознай зярністасці, супесямі,
суглінкамі, глінамі, торфам, дыятамітамі, мергелямі. Таўшчыня
адкладаў — да 20 м, а слаі торфу вагаюцца ад некалькіх дзесяткаў
сантыметраў да 3 м.
З дрэў найчасцей сустракаліся елкі, вольхі, арэшнік, піхты, грабы,
дубы, ліпы, вязы. Раслі рэліктавыя расліны неагену: тсуга, гікоры,
арэх, падуб. Існавала шмат азёраў і густая рачная сетка. Своеасаблівым быў жывёльны свет. Гэта старажытныя сланы, якія нагадвалі
мамантаў, насарогі Мерка, гіганцкія алені з лапатападобнымі рагамі,
бабры, мядзведзі, ваўкі, лісы.
Дняпроўскі час (ледавік). Дняпроўскі ледавік быў найбольш
магутным і, пакрываючы амаль усю Беларусь, спускаўся да шыраты
Днепрапятроўска, што на Ўкраіне. У выніку сваёй стваральнай і
разбуральнай дзейнасці ён падкрэсліў пукатасць Свянцянскіх град,
пакінуўшы шматлікія марэнныя і флювіягляцыяльныя адклады.
Яны прадстаўлены чырванаватымі, жаўтаватымі і шэрымі супесямі,

Жывёлы першай паловы антрапагену: 1 – паўднёвы слон, 2 — насарог
Мерка, 3 – старажытны слон, 4 — гіганцкі алень.

суглінкамі і глінамі з праслоямі гравійна-галечнікавага матэрыялу і
розназярністых пяскоў. Таўшчыня адкладаў да 20 м.
У час таяння ледавіка на месцы паніжэнняў утварыліся азёры
і рэкі.
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Шклоўскі час (міжледавікоўе). Падчас шклоўскага міжледавікоўя
тэрыторыя раёна ўяўляла прыблізна наступную карціну: найбольш
прыўзнятымі былі заходняя і паўднёвая часткі, утвораныя канцова-марэннымі адкладамі дняпроўскага ледавіка, троху ніжэйшай
выраўненай была ўсходняя частка (Варапаеўшчына), якая была,
напэўна, зандравай раўнінай. На поўнач ад сучасных Паставаў
знаходзіўся даволі працяглы час азёрны вадаём, на што ўказваюць
азёрна-ледавіковыя адклады. Таўшчыня шклоўскага гарызонту не
перавышае 10–20 м. Спорава-пыльцовы аналіз паказвае на тое, што
ў той час найбольш распаўсюджанымі былі такія дрэвавыя пароды
як сасна, бяроза, елка, граб, шырокалістыя пароды. Клімат быў
троху цяплейшы за сучасны, але ў сярэдзіне перыяду назіралася
значнае пахаладанне.
Сожскі час (ледавік). Сожскі ледавік перакрываў амаль усю Беларусь, у тым ліку і Пастаўшчыну. Адклады гэтага часу прадстаўлены
бурымі, светла-бурымі, чырвона-бурымі марэннымі супесямі, суглінкамі і глінамі, якія пераслаіваюцца з водна-ледавіковымі жаўтавата
і буравата-шэрымі розназярністымі пяскамі, гравійна-галечнікавым
матэрыялам, алеўрытамі, стужкавымі глінамі. Таўшчыня адкладаў
менш 10 м. На час дняпроўскага і сожскага абледзяненняў прыпадае першае з’яўленне на тэрыторыі раёна холадалюбівых жывёл.
Тыповымі прадстаўнікамі гэтай фаўны былі: мускусны авечкабык,
паўночны алень, пясец, лемінгі, мамант, шарсцісты насарог, дзікі
конь, пячорны мядзведзь.
Муравінскі час (міжледавікоўе). Муравінскае міжледавікоўе
характарызавалася пашырэннем шыракалісных лясоў з дуба, ліпы,
граба, клёна, вяза, ільма, бераста, ясеня з дамешкамі сасны, елкі,
арэшніку. Багатай была водная расліннасць. Пастаўшчына была ў
той час азёрным краем. На дне азёраў назапашваліся сапрапель,
торф, мергель. Сярэдняя таўшчыня гарызонту 2–5 м.
Паазёрскі час (ледавік). Апошняя ледавіковая эпоха вызначалася
максімальнай за ўвесь чацвярцічны перыяд хваляй холаду, што, як
мяркуюць многія вучоныя, прывяло да замярзання значнай часткі
Сусветнага акіяна. Для гэтай эпохі характэрна вялікая сухасць
паветра, чым і тлумачацца мінімальныя памеры абледзянення. У

Палеагеаграфічныя ўмовы на тэрыторыі Беларусі ў перыяд паазерскага
абледзянення (паводле М. М. Цапенка): 1 — лёд, 2 — зандравыя палі,
3 — лёсападобныя адклады, 4 — алювіяльныя патокі і іх адклады, 5
— найбольш прыўзнятыя ўчасткі, 6 — пашырэнне расліннасці ???

пачатку паазёрскага часу некалькі разоў чаргаваліся хвалі цяпла і
холаду, што прывяло да ўтварэння шырокай паласы тундры і вечнай
мерзлаты. Толькі недзе 17–18 тыс. гадоў назад тэрыторыя раёна была
перакрыта магутным лёдам. Ён прасоўваўся на тэрыторыю Беларусі
пяццю ледавіковымі патокамі. Паўз наш раён ішоў Дзісненскі паток,
які рухаўся з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход.
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У паазёрскім абледзяненні выдзяляюцца тры стадыі: аршанская, віцебская і браслаўская. У час аршанскай стадыі край ледавіка
знаходзіўся на поўдзень ад нашага раёна каля сучасных гарадоў
Астравец і Вілейка. З пацяпленнем клімату ледавік адступаў, але
адступленне не было раўнамерным, — яно перарывалася прасоўваннем на поўдзень, стаяннем. У часе такіх рухаў, у віцебскую стадыю, канчаткова сфармаваліся Свянцянскія грады і, троху пазней,
Дзісненская нізіна. Свянцянскія грады працягваюцца ў форме дугі.
Усходняя частка іх мае занальную будову і ўяўляе сабой сістэму
градаў, якія адзначаюць стадыі руху ледавіка. Таўшчыня адкладаў
на захадзе і поўначы раёна складае ад 10 да 20 м, на поўдні і на
ўсходзе — 20–40 і нават больш 40 м.
У браслаўскую стадыю, калі мяжа лёду праходзіла каля сучаснага
Браслава, у паўночнай частцы раёна знаходзіўся вялікі прыледавіковы вадаём. Ён утварыўся талымі водамі, якія сцякалі з ледавіка і
збіраліся ў паніжэнні, падпруджаным Свянцянскімі градамі. Калі
ж ледавік растаў зусім, то вадаём быў паступова спушчаны рэкамі
Бірвітай, Мядзелкай, Дзісной, Заходняй Дзвіной. У выніку дзейнасці
паазёрскага ледавіка рэльеф раёна набыў амаль сучасныя рысы.
Марэнныя адклады паазёрскага гарызонту прадстаўлены чырвона-бурымі валуннымі супесямі, суглінкамі і глінамі з праслоямі
гравійна-галечнікавага матэрыялу і разнастайных пяскоў.
Галацэнавы час. Галацэн пачаўся прыкладна 10 тыс. гадоў назад.
У гэты час у межах рачных далін утварыліся абалоні, адбылося
назапашванне азёрных, балотных, схілавых адкладаў, фармаваліся
рачныя тэрасы. У раннім галацэне актыўна праяўлялі сябе тэрмакарставыя працэсы, дзякуючы якім утварыліся новыя азёрныя
катлавіны. У азёрах спачатку назапашваліся пясчана-гліністыя і
карбанатныя адклады з невялікім утрыманнем арганічных рэчываў,
а пачынаючы з сярэдняга галацэну сталі пераважаць арганічныя і
карбанатныя адкладанні. Актыўна ішло балотаўтварэнне. Зямная
паверхня ў галацэне паспытала невялікія дэфармацыі, звязаныя з
сучаснымі тэктанічнымі рухамі, якія ўнеслі змены ў канфігурацыю
рачных сістэм, характар іх меандрыравання.
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Жывёлы і птушкі другой паловы антрапагену: — мамант,
2 — авечкабык, 3 — шарсцісты насарог, 4 — пясец, 5 — паўночны алень,
6 — лемінг обскі, 8 — бізон, 9 — белая курапатка, 10 — палярная сава.
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2.3. Карысныя выкапні
Пастаўскі раён не вельмі багаты на карысныя выкапні. Платформавая будова тэрыторыі, адсутнасць значных геалагічных
працэсаў спрыялі назапашванню карысных выкапняў асадкавага
паходжання.
Па прамысловаму выкарыстанню карысныя выкапні прынята
падзяляць на металічныя (рудныя), неметалічныя (нярудныя), гаручыя і гідрамінеральныя.
Рудныя карысныя выкапні.
З групы металічных выкапняў у межах Пастаўскага раёна патэнцыяльна могуць знаходзіцца руды чорных і каляровых металаў.
Вучонымі выяўлены паклады жалеза ў кварцытах Заходне-Беларускай складкавай зоны. Але яны залягаюць глыбока ад паверхні ў
крышталічным падмурку, слаба даследаваныя і на бліжэйшы час з-за
складанасці здабычы у якасці перспектыўных не разглядаюцца.
Нярудныя карысныя выкапні
З групы неметалічных карысных выкапняў найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца радовішчы будаўнічых матэрыялаў (гліны, пяскі,
жвір і некаторыя іншыя), сапрапелю, прэснаводных вапняковых
адкладаў, будаўнічага каменю.
Гліны — пластычныя асадкавыя горныя пароды, складзеныя
больш як на 50% гліністымі мінераламі каалініта, монтмарыланіта,
гідраслюдаў і іншымі, памерамі каля 0,01мм. Колер іх вагаецца ад
белага да жоўтага, чырвонага, бурага, чорнага. На Пастаўшчыне
найчасцей сустракаюцца гліны чырвонага колеру, якія маюць рачное, азёрнае або ледавікова-азёрнае паходжанне. Гліны ў асноўным

лёгкаплаўныя і могуць выкарыстоўвацца для вытворчасці цэглы,
дахавай чарапіцы, дрэнажных труб, кафлі, ганчарнага посуду, у
цэментавай вытворчасці. На тэрыторыі раёна выяўлена дванаццаць значных па памерах радовішчаў глін і суглінкаў, сярод якіх два
— Курапольскае і Голбіца — уваходзяць у лік буйнейшых у краіне.
Першае з іх па разведаных запасах (69,5 млн м3) з’яўляецца самым
вялікім у Беларусі. Таўшчыня карысных слаёў вагаецца ад 2,7 да 6,5
м. На радовішчы Голбіца разведаныя запасы ацэньваюцца ў 35,2 млн
м3, а перспектыўныя — у 75 млн м3 пры таўшчыні слаёў ад 2,6 да 24
м. Абодва радовішчы не распрацоўваюцца. Сярод іншых радовішчаў у раёне выдзяляюцца Альцоўскае, Кролікаўскае, Тарасаўскае,
Рудкоўскае, Радутскае, Цаліноўскае, Пастаўскае.
Каля вёскі Рудка да нядаўняга часу знаходзілася цагельня, дзе
на мясцовай сыравіне (гліняны і пясчаны кар’еры) вырабляецца
чырвоная цэгла.
Існуе шмат мясцовых невялічкіх кар’ерчыкаў, адкуль гліна забіраецца для патрэб насельніцтва: кладка печак, тынкоўка хат і г.д.
Раней, да рэвалюцыі, на Пастаўшчыне існавала некалькі прыватных
цагельных і кафляных заводаў. Цагельні былі ў Паставах (існавала
да 80-х гадоў ХХ ст.), Лынтупах, Варапаеве. Кафлю выраблялі ў
Паставах, каля Лынтупаў, у в.Ляскова каля Варапаева.
Пяскі ўяўляюць сабой рыхлую асадкавую пароду і складаюцца з
невялікіх зярнятак мінералаў і адломкаў горных парод памерам ад
0,1 да 1 мм. Галоўнымі мінераламі пяскоў з’яўляюцца кварц і палявы
шпат. Па паходжанні ў раёне сустракаюцца пяскі рачныя, азёрныя і
флювіягляцыяльныя (водналедавіковыя), у адкладах палеазойскай
эры — марскія.
Па выкарыстанні ў гаспадарцы пяскі падзяляюцца на шкляныя,
фармовачныя, сілікатныя, будаўнічыя. У Пастаўскім раёне значных
радовішчаў шкляных і фармовачных пяскоў не зафіксавана. Шклозавод «Гута», што знаходзіцца каля Варапаева (зараз не працуе),
выкарыстоўваў у вытворчасці спачатку невялікія мясцовыя паклады пяскоў каля в. Пруднікі, а пазней - шкляныя пяскі Лоеўскага
радовішча, што пад Рэчыцай (Гомельская вобласць).
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На працягу апошніх 10 тыс. гадоў таксама змяняўся і клімат. У
пачатку ён быў кантынентальны і сухі, а пазней — цёплы і сухі.
Пасля цёплага і вільготнага атлантычнага перыяду галацэна (7,8–3,3
тыс. гадоў назад) адбылося моцнае пахаладанне. Паступова ў выніку
складаных рэльефаўтвараючых працэсаў галацэнавага часу рэльеф
раёна набыў свой сучасны воблік.
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Большасць радовішчаў пяскоў у нашым раёне адносіцца да групы
будаўнічых і выкарыстоўваецца для вытворчасці блокаў, панэляў,
пліт, сілікатнай цэглы. Прамысловыя запасы трох буйнейшых радовішчаў ацэньваюцца ў 580 тыс. м3. Найбольшую колькасць пяску
ўтрымлівае Лынтупскае радовішча.
Пясчана-жвіровы матэрыял у прыродзе сустракаецца ў выглядзе
сумесі пяску, жвіру, галькі памерамі 10-100 мм і болей. Выкарыстоўваецца для вытворчасці бетону і жалезабетону, будаўніцтва, пракладкі дарог. У раёне гэты від будаўнічых матэрыялаў перапрацоўвае
Варапаеўскі завод жалезабетонных вырабаў. Пясчана-жвіровыя
матэрыялы часцей за ўсё звязаныя з канцавымі марэнамі, озамі,
камамі, зандрамі. У межах раёна вылучаюцца чатыры значныя радовішчы гэтых карысных выкапняў з агульнымі запасамі 4,8 млн
м3: Данеўскае, Слабадское, Сіманскае, Жданскае. Актыўная здабыча
пясчана-жвіровай сумесі вядзецца на Данеўскім радовішчы, якое
знаходзіцца недалёка ад возера В. Швакшты.
Будаўнічы камень. Ледавіком прынесена на тэрыторыю раёна
шмат камянёў розных памераў ад некалькіх сантыметраў да некалькіх метраў у папярочніку. З’явіліся яны да нас здалёку — са
Скандынавіі ды Фінляндыі. Большасць валуноў па паходжанні
адносяцца да наступных цэнтраў: мандэльштэйн і сіенітавы парфір
— з дна Балтыйскага мора, кварцавы парфір — з дна Батнічнага
заліва, рапаківі — з поўдня Фінляндыі і з Выбарга, граніт — з Перніё, Стакгольма, Упсала і шэрагу іншых раёнаў. Найбольш камянёў
сустракаецца на Лынтупшчыне, Камайшчыне, паўднёвай і паўднёваўсходняй частцы раёна.
Каменне выкарыстоўваецца ў якасці будаўнічага матэрыялу;
апошнім часам у Паставах пачалі рэзаць камень на абліцовачныя
дэкаратыўныя пліты. Некаторыя з валуноў з’яўляюцца помнікамі
прыроды.
Сапрапель — гэта ілістыя адклады ў вадаёмах, якія ўтрымліваюць
больш як 15% арганічных рэчываў. У залежнасці ад складу колер
бывае чорны, шэры, блакітны, ружовы, нават чырвоны. На паветры,
падняты з радовішча, хутка акісляецца і губляе свой колер. Большасць азёраў Пастаўшчыны ў большай ці меншай ступені маюць
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на». Торф, які здабываюць у раёне, выкарыстоўваецца ў асноўным
на сельскагаспадарчыя патрэбы.
Гідрамінеральныя рэсурсы
У Пастаўскім раёне маюцца таксама запасы гідрамінеральных
рэсурсаў. Падземныя воды ўтрымліваюць значны працэнт солей і
газаў. Мінеральныя воды маюць розны хімічны склад. У верхнепратэразойскіх пясчаніках і адкладах дэвона на глыбіні 270 м і ніжэй
сустракаюцца хларыдна-натрыевыя воды з мінералізацыяй ад 6
да 300 г/л. Хларыдна-сульфатна-натрыевыя воды ўскрываюцца ў
пародах верхняга пратэразою і падмурка.
Пакуль што свідравінамі вядзецца здабыча прэснай вады з глыбінных водазабораў. Паставы забяспечваюцца вадой з водазабора
паўднёва-заходняй ускраіны горада каля возера Задзеўскага. У 2005
годзе буравымі ўстаноўкамі былі прабураны свідравіны на паўднёвай ускраіне горада ў канцы вуліцы Паркавай.
Каля вёскі Бялянішкі, што на Лынтупшчыне, на ўсходняй яе
ўскраіне знаходзіцца штучная крыніца, якая ўтварылася з прабуранай ў 90-я гады свідравіны. З трубы самацёкам ідзе слабамінералізаваная чыстая і прыемная на смак вада. Яна падымаецца на
паверхню з міжмарэннага дняпроўска-паазёрскага ваданоснага
комплексу з глыбіні 25–36 метраў. Былі спробы выкарыстання гэтай
падземнай крыніцы ў вытворчасці пітной сталовай вады, аднак яны
не далі вынікаў.
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запасы сапрапелю. На тэрыторыі раёна выяўлена 12 радовішчаў
азёрных сапрапеляў з запасам 50 млн м3. Асабліва значныя тоўшчы
вызначаны ў азёрах В. і М. Швакшты, Лучай, Лісіцкае, Задзеўскае.
Найбольш вывучанымі і перспектыўнымі для здабычы з’яўляюцца
радовішчы азёр Лучай, Саранчаны і Мажэйкі. Запасы першага ацэньваюцца ў 7373 тыс. м3 на плошчы 248 гектараў, другое мае плошчу
68 гектараў з запасамі 2726 тыс. м3. На возеры Мажэйкі аб’ёмы
пакладаў ацэньваюцца ў 953 тыс. м3. Сапрапелі гэтых радовішчаў
адносяцца да тыпу крэмнязёмістых і могуць выкарыстоўвацца у
якасці ўгнаенняў, для вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і для атрымання буравых раствораў. Іншыя тыпы такіх карысных выкапняў
могуць ужывацца для лячэння некаторых відаў хвароб і як кармавыя
дабаўкі для жывёлы.
Вапняковыя адклады прэсных вод. Да гэтай групы карысных
выкапняў адносяцца лугавы і азёрны мергель, азёрная вапна, гажа,
альм, торфатуф, вапняковы туф. Яны ўтвараюцца ў месцы выхаду
насычаных кальцыем (Са) грунтовых вод у азёрах, крыніцах, балотах. Выкарыстоўваюцца для вапнавання кіслых глебаў, а разам з
торфам — у якасці ўгнаення.
На тэрыторыі раёна знаходзяцца буйныя радовішчы гэтых карысных выкапняў. Найбольшыя запасы вапняковых адкладаў ня толькі
ў раёне, але і ў Беларусі, мае Швакштаўскае радовішча, перспектыўныя аб’ёмы якога складаюць 17 млн м3 пры таўшчыні карыснага
слою каля 2 м. Побач з ім знаходзіцца таксама вялікае (запасы 4–5
млн м3) Пурвінскае радовішча. Таўшчыня карыснага слою вагаецца
ад 2,5 да 5 м. Да буйнейшых радовішчаў Беларусі адносяцца таксама
Радуцкае (тоўшча — 4 м, запасы 5 млн м3) і Халосеньскае (тоўшча
— 0,3–3 м, запасы 2 млн м3).
Гаручыя карысныя выкапні
З гаручых карысных выкапняў на Пастаўшчыне знойдзены і
выкарыстоўваецца толькі торф. Тарфянікі адносяцца да верхавога,
пераходнага і нізіннага тыпаў. Таўшчыня тарфяной масы ў большасці
1–3 м. У раёне налічваецца 62 радовішчы торфу з агульнымі запасамі
16,2 млн тон. Самыя вялікія з іх — гэта Пурвіны, Халосеньскае,
Светлы Мох. Актыўна распрацоўваюцца — «Светлы Мох», «Турчы-
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Зараз вышэйшай кропкай раёна з’яўляецца гара Маяк, якая знаходзіцца на адлегласці 200 м ад вёскі Рынкяны і мае адзнаку 240,4
м. Аб’ект узяты пад ахову і абвешчаны рэспубліканскім геамарфалагічным помнікам прыроды.
Самай нізкай часткай раёна з’яўляецца тэрыторыя, што прылягае
да рэчышча Дзісны, асабліва ў сутоках рэк Дзісна, Палавіца, Галбяіца, дзе знаходзяцца вёскі Белькі, Полава, Рымкі. У ваколіцах вёскі
Рымкі (на ўсход ад яе) вызначаецца самае нізкае месца Пастаўшчыны з адзнакай 110 м. Зыходзячы з абсалютных вышынь, адносная
вышыня раёна складае 130,4 м.
Уважаючы на максімальную і мінімальную абсалютную вышыню
можна вылічыць і сярэднюю — яна будзе роўная 175,2 м.

3. Рэльеф
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Рэльеф Пастаўскага раёна ўтвараўся пад уздзеяннем сукупнасці
ўнутраных і знешніх фактараў. На сучасны воблік паверхні раёна
зрабілі ўплыў няроўнасці крышталічнага падмурка, адклады фанеразою, абледзяненні, неатэктоніка, вада, вецер, ваганні тэмператур.
Паколькі рэльеф набыў сучасныя рысы ў асноўным пасля паазёрскага ледавіка, то яго можна класіфікаваць як ледавіковы (гляцыяльны) і водна-ледавіковы (флювіягляцыяльны), бо асноўныя формы
паверхні ўтвораны ці дзейнасцю і адкладамі ледавіка, ці дзейнасцю
вады, што сцякала з яго ў час адступлення.
Калі разглядаць рэльеф раёна з пункту гледжання макраформ, то
трэба адзначыць, што тэрыторыя ўяўляе сабой узгоркавую прастору
і з’яўляецца часткай вялікай Усходне-Еўрапейскай раўніны. Найбольш прыўзнятая частка — заходняя (Лынтупшчына), дзе сярэднія
вышыні маюць больш за 200 м над узроўнем Балтыйскага мора. На
паўночным захадзе ад Лынтупаў каля мяжы з Летувой у ваколіцах
вёсак Каптаруны і Рынкяны адзнакі паверхні перавышаюць 240 м.
На адлегласці з паўкіламетра ад вёскі Каптаруны каля хутара Барташышкі да 90-х гадоў ХХ стагоддзя знаходзілася найвышэйшая
кропка Пастаўшчыны — гара Вясёлая (другая назва — Ліга), якая
мела вышыню 245,5 м. Гэта быў высокі груд з пакатымі схіламі,
арыентаваны з захаду на ўсход. Паўночна-заходні схіл, найбольш
стромкі, спускаўся да глыбокага Каптарунскага возера. Даўней на
вяршыні гары стаяў крыж; на гары мясцовыя жыхары гулялі народныя святы, такія як Купалле, Крыжовыя святкі. На жаль, гэты
помнік прыроды не захаваўся — ён знішчаны кар’ерам.
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3.1. Агульная характарыстыка

Тыповы ландшафт Дзісненскай нізіны.

Тэрыторыя мае ўхіл з паўднёвага захаду на паўночны ўсход і
толькі на поўдзень ад Лынтупаў у басейнах рэчак Лынтупкі і Страчы
ўхіл ідзе ў паўднёва-заходнім накірунку.
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Пароды крышталічнага падмурка паглыбляюцца з поўдня на поўнач
ад 380 да 500 метраў.
Большая частка градаў мае адзнакі абсалютных вышынь каля 200
і больш метраў над узроўнем мора з максімальным паказчыкам 240,4
м на Лынтупшчыне (гара Маяк); на поўнач паверхня паніжаецца да
170–180 метраў. Паніжэнне градаў прасочваецца і з захаду на ўсход:
калі глыбіня расчлянення ў заходняй частцы дасягае 50–60 м/км2, то
на ўсход яна памяншаецца да 20–40 м/км2. Гушчыня расчлянення
складае каля 0,4 км/км2.
Над суседняй Дзісненскай нізінай Свянцянскія грады ўзвышаюцца на 80–90 метраў, над Нарачанскай раўнінай — на 50–60 метраў.
Па найбольшых вышынях праходзіць водападзел паміж басейнамі
Заходняй Дзвіны і Нёмана.
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Па характары паверхні, а таксама па ўмовах фармавання, тэрыторыю раёна можна падзяліць на дзве часткі: паўночную — Дзісненскую нізіну, якая з’яўляецца часткай вялікай Полацкай нізіны,
і паўднёвую — Свянцянскія грады. Мяжу паміж імі можна правесці
з захаду на ўсход па наступных населеных пунктах: Мольдзевічы
— Лясныя Муляры — Паставы (МСО, вакзал) — Перавознікі
— Пятрагі — Прамышляда — Пруднікі — Кейзікі — Казароўшчына
— Казлоўшчына — Мосар.
Дзісненская нізіна працягнулася з захаду на ўсход на 38 км, з
поўначы на поўдзень — на 17 км. Адзнакі вышыні вагаюцца ад
140-135 м на поўдні да 119–125 м на поўначы. Адносная вышыня — 10–20 м. Пры гэтым больш-менш значныя перавышэнні (у
дзесятак метраў) назіраюцца на межах нізіны — па далінах рэчак
Дзісна, Мядзелка, Лучайка, Палавіца, Галбяіца і ўздоўж гарызанталі 140 м. Напрыклад, каля в.Балаі ўрэз вады ў р.Палавіца 126,1
м, а адзнака вышыні на пункце трыянгуляцыі 133,3 м; каля станцыі
Полава ўрэз вады ў Дзісне 119,7 м, а на міжрэччы вышыня — 131,0
м. У заходняй частцы перавышэнні нават па далінах рэк нязначныя:
на р.Мядзелка каля Куртаў урэз вады 130,5 м, а вышыня паверхні
— 135 м. На міжрэччах, нават у аддаленых пунктах, адзнакі вышыні
вагаюцца каля лічбаў 130–135 м. Напрыклад, в. Русакі — 135,9 м,
в. Кураполле — 132,6 м, в. Рабекі — 133,7 м, в. Вайцяхі — 131,1 м,
в.Чарэмушнікі Падзісенныя — 133,4 м.
Асноўным тыпам рэльефу нізіны з’яўляецца азёрна-ледавіковы.
Ён утварыўся пасля таго, як быў спушчаны вялікі прыледавіковы
вадаём, які навукоўцы называюць Дзісненскім. Ён узнік на месцы
расталай часткі паазёрнага ледавіка — дзісненскай лопасці чудскага ледавіковага патоку. Ва ўмовах халоднага клімату ў вадзе
назапашваліся азёрна-ледавіковыя гарызонты, якія прадстаўлены
адкладамі розназярністых пяскоў і стужкавых глін.
Свянцянскія грады працягнуліся з захаду на ўсход праз увесь раён
ад Лынтупшчыны да Варапаеўшчыны ў выглядзе выгнутай на поўдзень паласы. Яны ўтварыліся ў час аршанскай стадыі паазерскага
ледавіка і ўяўляюць сабой канцавы марэнна-ледавіковы комплекс.
Свянцянскія грады размешчаны ў зоне злучэння Прыбалтыйскай
монакліналі (Балтыйская сінекліза) і Вілейскага пахаванага выступу.

3.2. Геамарфалагічныя комплексы
Дзісненская нізіна.

У межах Дзісненскай нізіны можна вылучыць 3 геамарфалагічныя комплексы: Заходні, або Гадуцінская Дача; Цэнтральны,
або Валожынскі; і Ўсходні, або Голбійскі. Усе яны адрозніваюцца
асаблівасцямі будовы паверхні і маюць добравызначаныя межы.
Гадуцінская Дача. Геамарфалагічны комплекс Гадуцінская Дача
знаходзіцца на захадзе Дзісненскай нізіны. Ад іншых адрозніваецца
больш прыўзнятым рэльефам, значнай забалочанасцю і наяўнасцю
вялікага ляснога масіву. Мяжа з Валожынскім комплексам праходзіць па р.Мядзелка. Большая частка гэтай тэрыторыі мае вышыню
ад 136 да 138 м над узроўнем мора і слаба нахілена на поўнач.
Лясныя масівы забалочаны і зрэзаны меліярацыйнымі каналамі.
У межах комплексу цякуць такія рэчкі як Мядзелка з прытокамі-ручаямі (на ўсходзе), Камайка (на захадзе) і Чорны Ручай (на
паўночным захадзе). Усе рэчкі моцна меандруюць, утвараючы
старыцы і астравы. На Мядзелцы такія формы сустракаюцца каля
вёсак Курты, Целякі, Койры. Каля в. Турлы знаходзіцца выцягнутая
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Па характару адкрытасці паверхні тэрыторыю можна падзяліць
на 4 часткі: Курапольска — Андронаўскую адкрытую зону, на якой
адсутнічаюць лясныя масівы; зону «Пастаўская Дача», якая ўяўляе
сабой паўадкрытую зону; Дуброва — Мар’янпольскую закрытую
зону і зону «Варапаеўская Дача», якая з’ўляецца таксама закрытай,
бо амаль уся плошча пакрыта лесам.
На тэрыторыі Валожынскага комплексу знаходзіцца шэраг азёр.
Іх катлавіны размешчаны ў паўднёва-заходняй і цэнтральнай частцы
па накірунку на паўночны ўсход. Усе яны параўнальна невялікія
па плошчы, маюць нізкія або забалочаныя берагі. Па паходжанні
з’яўляюцца тыпова астаткавымі — уяўляюць сабой рэшткі пасляледавіковага вадаёма. Азёры можна падзяліць на дзве групы:
«Азёркі», якая ўключае Белае, Сляпіцу, Дубок, Азёркі і Зосіна; і
«Валожынскія», да якіх можна аднесці Чарты, Тузьбіцу, Лапухова,
Бярозаўку і два Валожынскія возеры.
Голбійскі комплекс займае ўсходнюю частку Дзісненскай нізіны ў
межах Пастаўскага раёна. Ён меншы па памерах і мае добра вызначаны ўхіл у бок рэчышча Дзісны. Калі ў паўднёвай частцы вышыня
мае адзнакі 140–137 м, то ў сутоках Дзісны, Палавіцы і Галбяіцы
ўрэз вады знаходзіцца на вышыні 110–120 м.
Асноўным вадатокам з’яўляецца р. Галбяіца з правымі прытокамі
Чэрткай, Ласіцай, Плісаўкай, Бярозаўкай. Як і на іншых комплексах
міжрэччы даволі моцна забалочаныя і таму шырока развіта меліярацыйная сетка каналаў. Адметнасцю гэтай тэрыторыі можна назваць
больш складаны характар паверхні, асабліва па далінах рэк Галбяіца
і Ласіца. Так, перавышэнне вяршынь над урэзамі вады складае для
воз. Трумпічы каля 8 м, воз. Гуцкое — каля 7 м, ніжняе цячэнне р.
Галбяіцы — каля 9 м. Найбольш складаны рэльеф прасочваецца ля
вёсак Гута, Вайцяхі, Кеўлічы. Груды ў гэтых месцах маюць розную
арыентацыю, але пераважаюць накірункі на поўнач і на паўночны
ўсход.
Сярод вадаёмаў у цэнтральнай частцы комплексу выдзяляюцца
сваёй вялікай плошчай сажалкі рыбгаса «Навінкі». Азёраў параўнальна нямнога і вялікіх груп яны не ўтвараюць. У басейне р.
Ласіцы знаходзяцца невялікія азёры Карасюк і Грынвальды, у нізоўі
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ў мерыдыянальным накірунку невялікая лагчына, якая ўяўляе сабой
зарослую старыцу.
Цікавасць мае крайняя заходняя частка комплексу каля вёсак
Вілейты і Галатыльцы. Там фіксуецца замкнёная катлавіна, праз
якую цячэ р. Камайка. У самой катлавіне абсалютная вышыня 134,9
м, а навокал — 137–140 м. Менавіта тут Камайка найбольш меандруе, утвараючы чатыры востравы і шэраг старыцаў.
Валожынскі комплекс з’яўляецца найбуйнейшым па плошчы.
Ён абмежаваны з захаду р. Мядзелкай, з усходу — р. Галбяіцай,
азёрамі Трумпічы і Белькі, з поўначы — р.Дзісна, з поўдня — гарызанталлю 140 м.
Рэльеф тут на 3–5 м ніжэйшы, чым у Гадуцінскай Дачы. На
большай частцы тэрыторыі адзнакі вышынь маюць лічбы 132–135
м. Паверхня вельмі роўная, адносныя вышыні, як правіла, не перабольшваюць 1–2 м.
Найбольш значнымі вадатокамі комплексу з’яўляюцца Лучайка
(на паўднёвым захадзе), Палавіца (у цэнтральнай частцы), Шурыца
(на паўднёвым усходзе). Рэчкі цякуць у слаба-выпрацаваных далінах. Самі рэкі і асабліва іх прытокі ў значнай ступені каналізаваны.
Шырока распаўсюджана меліярацыйная сетка, якой практычна
поўнасцю пакрыты заходняя, паўночная, цэнтральная і ўсходняя
часткі комплексу.
Сярод аднастайнай раўніны вызначаюцца тры невялікія раёны
складанага ўзгоркавага рэльефу каля вёсак Сіўцы, Бароўкі-Кундры і Чашуны. Каля в. Сіўцы сістэму ўтвараюць сем грудаў, якія
ўзвышаюцца над наваколлем на 3–5 м. Характэрнай рысай гэтай
сістэмы з’яўляецца відавочная арыентаванасць ўзгоркаў — пяць з
іх выцягнутыя на паўночны ўсход, а два — на поўнач.
Значна больш складанай выглядае сістэма ля вёсак Бароўкі-Кундры. У гэтым месцы груды раскіданы амаль хаатычна з нязначнай
арыентацыяй «поўдзень—поўнач». Некаторыя формы выцягнутыя
і нагадваюць у плане озавыя грады.
Каля в. Чашуны фіксуюцца тры груды паўночна-ўсходняй арыентацыі, размешчаныя на поплаве Валожынскага ручая.
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Свянцянскія грады.
На Свянцянскіх градах у межах Пастаўшчыны можна вылучыць некалькі адметных геамарфалагічных комплексаў: Лынтупскае
плато з Каптарунскім узвышаным масівам, Пелякская нізіна, Страча-Янавіцкая нізіна, Камайскае плато, Мядзельская ледавіковая лагчына, Груздава-Мацурскі камава-озавы комплекс, Лучайская нізіна,
Варапаеўскі камава-озавы комплекс, Заўліцкая канцавая града.
Лынтупскае плато знаходзіцца на захадзе раёна. Усходнюю мяжу
можна правесці каля населеных пунктаў Паташня, Палессе, Субачы,
Палхуны, Станчыкі. З паўднёвага захаду мяжа ідзе па лініі Гайлюны
— Масленікі — Дамуці. Абсалютныя адзнакі вышынь тэрыторыі
вагаюцца ад 180 да 220 м, а на Каптарунскім масіве дасягаюць 240
м. Плато ўяўляе сабой сістэму градаў з адноснай вышынёй 10–15 м,
якія арыентаваныя з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. Складзены яны ў большасці валуннымі супесямі і суглінкамі.
Па лініі Рынкяны — Шудаўцы — Субачы праходзіць водападзел
рэк Віліі і Дзісны. Да басейна Віліі адносяцца такія рэкі як Лынтупка з прытокамі Олксна, Пеляка; да басейна Дзісны — Свіла,
Янавіца. Азёр мала, але менавіта тут знаходзіцца самае глыбокае
возера раёна — Каптарунскае-I, глыбіня якога 33 м. Калі ўлічыць,
што побач знаходзілася раней і самая высокая кропка Пастаўшчыны
гара Вясёлая (245,5 м), то перапад вышынь складаў 50–60 м. Каптарунскія азёры (а іх чатыры — два ў нашым раёне, два — у Літве)
адносяцца да лагчынна-эварзійных. Таксама ледавіковае паходжанне
маюць Раманішскае возера, невялічкія азёры каля вёсак Шудаўцы,
Гумбяны, Свірдуны, Пятруці, Няверышкі.
Пелякская нізіна знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад Лынтупскага плато і ўяўляе сабой паніжаную частку басейна аднайменнай
рэчкі, якую разам з Пелякай утвараюць р. Язьвінка, Масленіцкі ручай і Дамуцёўскі ручай. Рэльеф паступова паніжаецца ў накірунку

на поўдзень ад 180 да 167 м каля Дамуцёў і 161,3 м на ўрэзе вады
ў р. Пеляка. Нізіна ў асноўным складзена пяскамі і супесямі, мае
вялікую ступень лясістасці. У ваколіцах вёсак Вардашышкі, Дамуці,
Пеляка яна забалочана.
Страча-Янавіцкую лагчыну ўтвараюць два адметныя паніжэнні
рэльефа: паўночны маркіруецца далінай р. Янавіцы, катлавінамі азёр
Вялікія Сурвілішкі, Малыя Сурвілішкі, Янкішкі, далінай р. Камайка,
паўднёвы — далінай р.Страча, катлавінамі азёр Саранчаны, Вялікія
і Малыя Швакшты, Лодасі.
Вузкі перашыек каля в. Субачы падзяляе воды комплексу на два
басейны. Паўночная частка ніжэйшая: па даліне ракі вышыня 164,1
м (Грабішкяй), узровень азёр — 160,4 м. У паўднёвай частцы адзнакі
ніжэй 170 м не фіксуюцца. Раён часткова забалочаны, паўднёвы
— моцна парослы лесам.
Камайскае плато добра вызначаецца гарызанталямі 200, 180,
160 м. Мяжу гэтага раёна можна правесці прыблізна па наступных
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р. Палавіцы — возера Белькі, у даліне р.Галбяіцы — Трумпічы і Цімянец, а ў самім рэчышчы гэтага вадатоку — азёры Галбея і Задняе
(Гуцкое). Усе азёры адносяцца да тыпу астатковых. Большая частка
паверхні пакрыта лесам.

Тыповы ландшафт Свянцянскіх градаў.
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складаецца з чатырох амаль паралельных выцягнутых паніжэнняў,
якія маркіруюцца далінамі рэк і катлавінамі азёр. Першая лагчына, Спорская, вызначаецца па лініі воз. Чэцьверць — воз. Сьвіта
— воз. Світка — воз. Асцюцьева — воз. Споры — р. Спарыца
— воз. Загачча — воз. Задзеўскае — воз. Думбля. Другая лагчына,
Даўжанская, прасочваецца ў накірунку воз.Варанец — воз. Доўжа
— воз. Глодава — Кашыцкі ручай, трэцяя, Мядзельская, лагчына
поўнасцю супадае з далінай р. Мядзелка, а чацвертая, Лучайская, — з
далінай р. Лучайка. Лагчыны ўтварыліся ў выніку перапаглыблення
далін паазёрскім ледавіком і пазнейшым іх размывам. Глыбіня ўрэзу
лагчыны каля 80 м. Рэльеф даволі складаны, асабліва ў ваколіцах
азёр Чэцьверць і Сьвіта, вёсак Кашыцы, Шабаны, Манькавічы; у
лесе Манькаўская Дача.
Рэчкі і большасць ручаёў цякуць на поўнач і адносяцца да басейна
Дзісны. Большая з іх — Мядзелка — даволі моцна меандруе і мае ў
сярэднім цячэнні шырыню каля 10 м і глыбіню каля 2 м.
У гэтым раёне многа азёр — 24. У асноўным яны месцяцца ў
заходняй і цэнтральнай яго частцы, маркіруючы Спорскую, Даўжанскую і Мядзельскую лагчыны. Паходжанне азёр ледавіковае,
катлавіны — розных тыпаў. Прычым, калі азёры Спорскай лагчыны маюць у большасці няправільную складаную форму катлавін
з паўастравамі, астравамі, плёсамі і залівамі (Чэцьверць, Споры,
Сьвіта, Задзеўскае і інш.), то азёры Даўжанскай лагчыны (Доўжа,
Глодава) маюць вельмі выцягнутую форму азёрных катлавін. Некаторыя з азёр глыбокія: Задзеўскае — 21,6 м, Сьвіта — 31 м, Споры
— 20,8 м. Значна пакрытая лесам толькі паўднёвая частка гэтага
раёна, у якой выдзяляецца даволі вялікі па памерах лясны масіў
Манькаўская Дача, што знаходзіцца паміж азёрамі Доўжа, Глодава
і ракой Мядзелка.
Груздава-Мацурскі камава-озавы комплекс знаходзіцца на ўсход ад Мядзельскага і вызначаецца на гарызанталі 160 м. Мяжу
прыблізна можна правесці па населеных пунктах Захараўшчына
— Грыдзькі — Навасёлкі — Стары Двор — Адамова — Крыкалы
— Сяргеявічы — мяжа з Мядзельскім раёнам — Калеяўцы — Го-
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населеных пунктах: Норкавічы — Рудзі — Дварчаны — Шкіралі
— Яцавічы — Шабаны — мяжа з Мядзельскім раёнам — Марачы
— Саранчаны — Жарскія — Трапшавічы — Сурвілішкі — Сакуны. Найбольш прыўзнятай з’яўляецца цэнтральная частка плато ў
ваколіцах в. Камаі. Рэльеф уяўляе сабой слабаўзгорыстую раўніну
з адзнакамі вышынь 210–220 м. У 3-х км на поўнач ад в. Камаі знаходзіцца самая высокая кропка плато 227,7 м, крыху ніжэйшая гара
каля в.Рагелі — 227,0 м. На ўсход ад Камаяў плато паволі зніжаецца
ад 220 да 160 м. Зніжэнне на захад не такое значнае — да 180 м. Па
Субачскай градзе Камайскае плато злучаецца з Лынтупскім. Калі
ў цэнтральнай частцы плато рэльеф больш-менш згладжаны, то
на схілах назіраецца шмат разнастайных складаных форм: грудоў,
рытвінаў, паглыбленых далін, абрываў і г.д. Найбольшай складанасцю вызначаецца рэльеф каля вёсак Русакі, Лапуны, Гваздовічы,
Рамашкавічы, Лявонавічы, Барадзіно. Складзена плато з большага
валуннымі супесямі і суглінкамі. Па тэрыторыі гэтага геамарфалагічнага раёна праходзіць водападзел паміж басейнамі рэчак Вілія і
Дзісна. Ён вызначаецца па наступных населеных пунктах: Субачы
— Цялятнікі — Трапшэвічы — Рагелі — Оцкавічы — Лявонкі
— Лапінцы — Вярэнькі — Труханкі. Шэраг невялікіх рэчак сцякае
з плато. Да басейна Віліі належыць Караліноўскі Ручай (Ейнаўка) і невялікія ручаі, што нясуць ваду ў азёры Лодасі, Швакшты,
Кузьмічы. Рэчкі Камайка, Лігума, Вінгра, Вараноўка адносяцца да
басейна Заходняй Дзвіны (Дзісны). Некаторыя ручаі і рэчкі ўтвараюць глыбокія, з абрывістымі берагамі, даліны ў месцах, дзе яны
перапілоўваюць градавыя ледавіковыя адклады. Такое назіраецца ў
нізоўях Вінгры (глыбіня ўрэзу да 4 м), Альшанкі (2 м), ручая каля
Лявонавічаў (9 м). Азёр амаль няма. Ледавіковае паходжанне маюць
два Камайскія возеры (Вялікае і Малое). Азярцо каля Муляраў утворана штучна: высокай дамбай перагароджана глыбокая ледавіковая
лагчына. Лесапакрытасць складае каля 50%.
Мядзельская ледавіковая лагчына працягнулася паласой 10–15
км з поўдня на поўнач па даліне р.Мядзелка і яе прытокаў — рэк
Лучайка і Спарыца. Вышыня гэтага раёна вагаецца ад 160 м на
бартах лагчыны да 130 м на ўрэзе ракі. Сама ледавіковая лагчына
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возера. Таўшчыня ледавікова-азёрных адкладаў дасягае 10–12 м.
Складзена нізіна ў цэнтральнай частцы глінамі і суглінкамі, а на
мяжы — пяскамі. Плошча нізіны каля 80 км2.
Варапаеўскі озава-камавы комплекс працягнуўся на ўсход ад г. п.
Варапаева шырынёй да 15 км. Камы маюць выгляд грудоў, градаў у
дзесяткі і нават сотні метраў, якія падзелены азёрнымі катлавінамі,
ледавіковымі рытвінамі і тэрмакарставымі западзінамі. Іх адносная
вышыня 5–15 м, абсалютная — 150–160 м. Спадзістасць схілаў
10–30°. Озавыя грады маюць даўжыню да 2,5 км, а вышыня дасягае 15–17 м. У межах гэтага раёна можна вызначыць тры лагчыны:
заходнюю — Заражанскую, цэнтральную — Азёрную, ўсходнюю
— Ласіцкую.
Заражанская лагчына з’яўляецца скразной, і, відаць, на кароткі
час ў апошняй стадыі таяння ледавіка злучала Дзісненскае возера
з Нарацка-Вілейскім. Месца злучэння было па паніжэнні каля
в.Ваўкалаты. Лагчына вызначаецца па даліне р. Заражанка, азёрах
Амшанае, Глыбокае, Зароўшчына, Барок, Сьвідна, Халосеньскае.
Азёрная лагчына прасочваецца па ланцужку невялікіх азёр: Маскалёва, Белае, Чорнае, Доўгае, Круглае, Рудзіца, Сарокі.
Ласіцкая лагчына вылучаецца па даліне р. Ласіца з азёрамі Ласіца і Крывое. Лагчыны добра вызначаюць накірункі руху языкоў
ледавіка.
Рэчкі і ручаі моцна меандруюць. Раён амаль поўнасцю адкрыты,
толькі сустракаюцца невялікія пералескі.
Заўліцкая канцавая града знаходзіцца на паўночным усходзе
Пастаўскага раёна. Яна добра выдзяляецца па гарызанталі 160 м і
яе мяжу можна правесці прыблізна па лініі Дунілавічы — Ласіца
— Гулідава — мяжа з Глыбоцкім раёнам — Завароты — Заўлічы
— Сергі — Сяргеявічы. Гэта трэці высокі геамарфалагічны раён у
межах Пастаўшчыны. Вышыні тут перавышаюць 200 м і дасягаюць
каля в. Заўлічы 221,6 м. Канцавы комплекс мае складаную будову.
Найбольш узвышаная частка працягнулася па лініі Ваўкалаты
— Заўлічы — Завароты, і мае арыентацыю на паўночны ўсход.
Яна уяўляе шэраг град і ўзгоркаў, якія даволі стромка паніжаюцца
да Сэрвачскай нізіны (перапад вышынь 30–40 м) і спадзіста — на
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гава — Жалязоўшчына. Раён мае складаны рэльеф, які дазваляе
выдзеліць узвышаныя Мацурскі і Груздаўскі масівы.
Мацурскі масіў уяўляе з сябе ўзгоркавую моцнаперасечаную
раўніну з адзнакамі вышыняў 180–190 м, на гары ля в. Мацуры
— 193,8 м. На масіве ёсць каля 40 грудоў рознай формы пераважна
паўночнай і паўночна-ўсходняй арыентацыі.
Груздаўскі масіў мае максімальную вышыню 197,2 м (каля вёскі
Смыччо). Рэльеф тут таксама вельмі складаны: ў паўночнай частцы
груды маюць паўночна-ўсходнюю арыентацыю, на астатняй — раскіданы хаатычна.
Лучайская нізіна ў паўночна-ўсходняй частцы раёна выдзяляецца
па катлавінах азёр Лучай, Лісіцкае, Баб’е, Каменскае, Доўгае, Казлоўскае, Скварцова і даліне рэчкі Смычыцы. Асобную катлавіну мае
воз.Бульбінаўскае. Нізіна моцна забалочана і амаль спрэс закрыта
лесам. Адзнакі вышынь складаюць 160–180 м. Адносіцца да тыпу
азёрна-ледавіковых раўнін, бо ўтварылася на месцы ледавіковага
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3.3. Тыпы і формы рэльефу
Найбольш распаўсюджанымі тыпамі рэльефу Пастаўскага раёна
з’яўляюцца тыя, што звязаны з дзейнасцю ледавіка, водных патокаў, нізкіх тэмператур, раслін і жывёлаў, чалавека. Вылучаюцца
такія асноўныя генетычныя тыпы чацвярцічных адкладаў: уласна
ледавіковыя (марэны), патокава-ледавіковыя (флювіягляцыяльныя),
азёрна-ледавіковыя (лімнагляцыяльныя), алювіяльныя, азёрныя,
балотныя, схілавыя, тэхнагенныя, крыягенныя.
Большая частка тэрыторыі Пастаўшчыны складзена марэнамі.
Вылучаюць тры асноўныя тыпы марэн: асноўную (донную), кан-
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Лысая гара — эталонны камавы ўзгорак.

цавую і абляцыйную. Асноўная марэна ўтвараецца пры больш ці
менш раўнамерным намнажэнні матэрыялу з тоўшчы талага лёду.
Яна складае раўнінныя або слабаўзгоркавыя тэрыторыі, прадстаўлена валуннымі супесямі, суглінкамі, глінамі, рэдка пяскамі. Асноўнай марэнай складзены вялікія плошчы ў ваколіцах Паставаў
і Варапаева.
Канцавыя марэны намнажаюцца ў краявой зоне талага ледавіка і
звязаны з выступамі парод ложа, лагчынамі ледавіковага выворвання і размыву. Прыкладам такога тыпу марэн з’яўляецца Заўліцкая
канцавая града, Камайскае плато.
Абляцыйнымі называюцца марэны, якія ўтвараюцца пры паверхневым раставанні ледавікоў. Гэта патокі гразі, камянёў, што сцякаюць з лёду. Яны адрозніваюцца павышанай колькасцю пясчанага
матэрыялу, маюць сляды цячэння. Такія марэны сустракаюцца на
Пастаўшчыне даволі шырока, утвараючы, напрыклад, узгоркі на
Дзісненскай нізіне.
Патокава-ледавіковыя, або флювіягляцыяльныя адклады ўтвараюцца на паверхні лёду (флювіягляцыяльныя), у яго тоўшчы
(камавыя, озавыя), або каля краю (зандравыя). Агульнай іх рысай
з’яўляецца пераважанне рыхлых матэрыялаў (пяскі, рэдкі жвір,
галька), часам, наяўнасць слаістасці.
Камы — гэта ўзгоркі з пукатымі вяршынямі вышынёй да 30–40
м. Яны бываюць двух відаў: флювіякамы, якія складзены пяскамі,
і лімнакамы з адкладамі тонкіх супесяў, суглінкаў, глінаў. Даволі
часта камы ўтвараюць цэлыя комплексы. Найбольш буйныя камавыя комплексы на Пастаўшчыне знаходзяцца каля г. п. Варапаева
і в. Споры.
Озы ўяўляюць сабой выцягнутыя або выгнутыя ў плане градападобныя ўзвышшы з вышынёй 5–12 м і шырынёй падножжа ад 20–30
м да 100–200 м. На Пастаўшчыне добра выяўляюцца ў рэльефе озы
каля вёсак Груздава, Дукі, Саранчаны.
Шматлікія, але невялікія па плошчы, у раёне зандравыя адклады.
Яны ўтвораны патокамі вады, ручаямі і ручайкамі, што сцякалі з
краю ледавіка. Зандры складзены пяскамі.
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паўночны захад. У сярэдняй частцы геамарфалагічнага раёна вылучаюцца два невысокія ўзгоркі каля вёсак Даравое і Хрыстова. Па
даліне рэчак Заражанка і Турчанка праз катлавіны азёр Надазёрскае,
Ласіца і Гулідава прасочваецца лагчына з неглыбокім урэзам. Раён
нязначна забалочаны і моцна парослы лесам.
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4.1. Агульная характарыстыка
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Азёрна-ледавіковыя адклады намнажаюцца ва ўмовах існавання
прыледавіковага вадаёма. Такі вадаём — Дзісненскі (Полацкі) знаходзіўся ў паўночнай частцы раёна, дзе і адбылося назапашванне
пясчана-гліністых стужкавых адкладаў. У рэльефе азёрна-ледавіковыя раўніны маюць выгляд плоскіх або слабаўзгоркавых тэрыторый. Па берагах такіх вадаёмаў утварыліся абразійныя ўступы з-за
размыву іх вадой. Такі ўступ прасочваецца і ў Пастаўскім раёне на
мяжы Дзісненскай нізіны і комплексу Свянцянскіх градаў.
Сустракаюцца на Пастаўшчыне і друмліны — грады кроплепадобнай або эліпсавіднай формы. У далінах рэк шырокае развіццё
маюць алювіяльныя адклады з пяску, гравію, галькі. Адклады балот
прадстаўлены торфам, сапрапелем, балотнымі жалезнымі рудамі.
На схілах узгоркаў, узвышшаў і каля іх падножжа збіраюцца
прадукты разбурэння, якія пераносяцца часовымі вадасцёкамі (дэлювій) або сіламі гравітацыі (калювій).
Да тэхнагенных формаў адносяцца формы, якія ўтварыліся ў
выніку дзейнасці чалавека (насыпы, дамбы, абвалы, кар’еры, прасадкі і да т. п.).

На фарміраванне клімату раёна аказваюць вялікі ўплыў такія
фактары, як знаходжанне ва ўмераных шыротах, набліжанасць да
Атлантычнага акіяна, пераважанне вятроў заходняга накірунку,
узвышана-раўнінны рэльеф, паветраныя масы, цыклоны і антыцыклоны.
Раён знаходзіцца ва ўмераным кліматычным поясе. Тып клімату — умерана-кантынентальны. Вызначальным фактарам клімату
з’яўляецца сонечная радыяцыя, якая залежыць ад вышыні сонца над
гарызонтам, працягласці дня і сонечнага ззяння. Розніца ў вышыні
стаяння сонца летам і зімой у палудзень каля 47°, а ў працягласці
дня — больш 10 гадзін.
Колькасць гадавой сумарнай радыяцыі, што трапляе на 1 квадратны метр паверхні раёна, адна з найменшых ў Беларусі: усяго
3600 МДж/м2 і менш. Працягласць сонечнага ззяння складае каля
1760 гадзін, прычым большая яе частка прыпадае на лета і вясну.
У снежні назіраецца найменшая працягласць сонечнага ззяння
— усяго 20–25 гадзін. Гадавы радыяцыйны баланс у межах раёна
таксама адзін з самых нізкіх у рэспубліцы. У цэнтральнай частцы,
у ваколіцах Паставаў ён мае адзнаку 1550 МДж/м2 і менш, а на
захад і на ўсход паступова павышаецца да адзнакі 1600 МДж/м2.
Радыяцыйны рэжым заўважна змяняецца ў залежнасці ад экспазіцыі
схілаў узвышшаў.
Зімой над тэрыторыяй раёна пераважаюць вятры паўднёва-заходняга накірунку, а летам паўночна-заходнія і заходнія. Пераважанне
заходніх вятроў з Атлантыкі робіць вялікі ўплыў на характар клімату.
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Набліжанасць да Атлантычнага акіяна, актыўная цыкланічная
дзейнасць, значная вільготнасць паветра і воблачнасць спрыяюць
выпадзенню вялікай колькасці атмасферных ападкаў. Разам з Навагрудчынай Пастаўшчына з’яўляецца самым «мокрым» месцам
Беларусі. Атмасферных ападкаў у сярэднім за год выпадае тут каля
700 мм. Але размяркоўваюцца яны па тэрыторыі раёна нераўнамерна: выяўна прасочваецца павелічэнне гадавой колькасці ападкаў
з усходу на захад. На Варапаеўшчыне іх бывае каля 630 мм, каля
Паставаў — 650 мм, на Лынтупшчыне 780 мм, нават да 800 мм
ападкаў. У асобныя гады бываюць значныя адхіленні ад сярэдніх
дадзеных. Максімум ападкаў прыпадае на ліпень-жнівень, мінімум
— на студзень-люты, хоць часцей дажджы і снягі ідуць восенню і
зімой. На працягу года налічваецца да 190 дзён з ападкамі. За халодны перыяд выпадае 225–250 мм ападкаў, а за цёплы — больш
500 мм.
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Зімой яны прыносяць павышэнне тэмпературы паветра, павелічэнне
адноснай вільготнасці і выпадзенне ападкаў. Летам яны паніжаюць
тэмпературу. Сярэдняя хуткасць ветру 3–4 м/с, зрэдку, асабліва зімой,
бываюць моцныя вятры да 10–15 м/с.
Перыядычна над тэрыторыяй раёна праходзяць арктычныя і
трапічныя паветраныя масы, якія прыносяць адпаведна паніжэнне
або павышэнне тэмпературы паветра.
Чаргаванне розных паветраных мас, цыклонаў і антыцыклонаў
робіць надвор’е ў раёне вельмі няўстойлівым. Асабліва характэрна
гэта для вясны і восені.
Сярэднегадавая тэмпература ў раёне +5,5°С, прычым на Лынтупшчыне гэты паказчык троху вышэйшы, а на Варапаеўшчыне ніжэйшы. Самым цёплым месяцам з’яўляецца ліпень (+17,2°), а самым
халодным — студзень (–7,3°). Сярэднія тэмпературы за халодны
перыяд (лістапад-сакавік) роўныя —4,0° С, за цёплы (красавік-кастрычнік) — каля +11 °С. Колькасць дзён з тэмпературай ніжэй 0°
складае 131 дзень, а з тэмпературай вышэй 0°С — 234 дні.

52

w

Гадавы ход тэмпературы ў Пастаўскім раёне.

Гадавое выпадзенне асадкаў у Пастаўскім раёне.
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4.2. Поры года

вялічваецца колькасць пахмурных дзён з аблажнымі імжыстымі
дажджамі. Тэмпературы вагаюцца ў вялікім дыяпазоне ад 15 да
–5 градусаў. У пачатку лістапада пачынаюцца першыя снегапады.
Вятры няўстойлівыя, даволі часта назіраюцца туманы.
Зіма. Гэта пара года на Пастаўшчыне ўмерана мяккая, з вялікай
колькасцю пахмурных дзён і частымі адлігамі. Сярэднія дзённыя
тэмпературы вагаюцца ад –2 да –5 градусаў, начныя — ад –3 да –10.
Моцныя маразы бываюць рэдка, пераважна ў студзені, і трываюць
нядоўга. Сярод зімы часта здараюцца адлігі, пад час каторых, бывае,
растае снег і агаляюцца палеткі. Ападкі выпадаюць у асноўным у
выглядзе снегу, пры адлігах — дажджу. Устойлівае снежнае покрыва фармуецца ў сярэдзіне снежня, а найбольшай таўшчыні дасягае
у канцы лютага (20–30 см). Адносная вільготнасць дасягае 88%;
зрэдку бываюць туманы, часцей — завеі і галалёд.
Вясна. Веснавыя месяцы (сакавік-май) таксама вызначаюцца
няўстойлівым надвор’ем. У пачатку сезона дні пераважна пахмурныя, халодныя, з адмоўнымі тэмпературамі; у другой палове вясны
тэмпературы плюсавыя, аднак да сярэдзіны мая могуць назірацца
начныя замаразкі. У апошнія гады замаразкі былі ў канцы мая і,
нават, у пачатку чэрвеня. Ападкі выпадаюць 12–18 дзён у месяц у
выглядзе дажджу або мокрага снегу.
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Снежнае покрыва стала з’яўляцца на палях раёна звычайна ў пачатку снежня, хоць бываюць гады, калі снег выпадае і ў лістападзе,
і ў кастрычніку, і, нават, у верасні. Ляжыць снежнае покрыва каля
100–110 дзён і знікае звычайна ў канцы сакавіка. Таўшчыня снегу
дасягае ў заходняй частцы раёна 25–30 см, а на астатняй тэрыторыі
нават перавышае 30 см.
Сярэдняя працягласць безмарознага перыяду на паверхні глебы
складае 127 дзён, а ў паветры 140.
Вялікую ролю ў развіцці прыроды адыгрывае вегетацыйны
перыяд — сумы актыўных тэмператур паветра вышэй +5°С. У нашым раёне вегетацыйны перыяд адзін з самых кароткіх у Беларусі
— усяго каля 185 дзён пры суме тэмператур 2400°. Цікава і тое, што
сумы актыўных тэмператур паветра вышэй +10°С таксама адны з
найменшых у Беларусі — каля 1900°.
Агракліматычнае раянаванне адносіць Пастаўскі раён да Паўночнай агракліматычнай вобласці і характарызуе наступным чынам:
умерана халодная зіма з устойлівым снежным покрывам, умерана
цёплы вегетацыйны перыяд, устойлівае ўвільгатненне.
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Лета. Летнія месяцы (чэрвень — жнівень) умерана цёплыя
з дзённымі тэмпературамі 17–20оС і начнымі 9–15оС. Спякотнае
надвор’е бывае звычайна ў другой палове лета, але працягваецца
нядоўга. Дажджы выпадаюць даволі часта, асабліва ў пачатку сезона. У асобныя гады чэрвень бывае вельмі мокры. Звычайна ў месяц
налічваецца да 13–15 дзён з дажджамі, прычым, ападкі пераважна
ліўневыя, з навальніцамі. Туманы рэдкія, часцей назіраюцца ў другой
палове лета, асабліва ў жніўні. Хоць ападкаў выпадае даволі многа,
адносная вільготнасць параўнальна невысокая — каля 60–65%.
Восень. У асеннія месяцы (верасень-лістапад) з прычыны змяншэння сонечнай радыяцыі ў надвор’і назіраюцца актыўныя змены.
Калі пачатак восені звычайна яшчэ цёплы і сухі, то ўжо ў канцы
верасня пачынае адчувальна халадаць, з’яўляюцца замаразкі, па-
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Табліца 4

Буйнейшыя рэкі Пастаўскага раёна

№

Назва

Выток

Вусце

Даўжыня
агульная, км

Даўжыня ў
межах

1

Аржоўка

в. Вохабні
(Мядз. р-н)

р. Мя
дзелка

14

13

-

—

2

Бірвета

воз.
Эрзветас
(Летува)

р. Дзісна

34

3

1600

10,4

3

Вінгра

в. Оцкавічы

р. Мя
дзелка

15

15

88

—

4

Вараноўка

в. Воранава

воз. Споры

11

11

19

5

Глодаўка

воз. Глодава

р. Спарыца

7,8

7,8

-

—

6

Галбяіца

в. Дзягілі
(Мядз. р-н)

р. Дзісна

63

51

1050

6,6

7

Дзісна

воз.
Дзіснай
(Летува)

р. Зах.
Дзвіна

178

29

8180

52,4

8

Камайка

воз. Вял.
Камайскае

р. Бірвета

50

21

306

—

9

Ласіца

в. Турчына

р. Галбяіца

30

27

160

—

10

Лучайка

воз. Лучай

р. Мя
дзелка

46

46

258

—

11

Лынтупка

в. Вялічкі

р. Страча

23

14

57

—

12

Мядзе
лка

воз. Мядзел (Мядз.
р-н)

р. Бірвета

50

40

7765

6

Пастаўшчына мае спрыяльныя ўмовы для развіцця гідраграфічнай сеткі, якая складаецца з ручаёў, рэчак, азёр, сажалак, вадасховішчаў, меліярацыйных каналаў. Шмат вады ўтрымліваюць
балоты і грунты.

5.1. Рэкі
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Рэкі Пастаўскага раёна належаць да басейна Балтыйскага мора.
Па заходняй частцы тэрыторыі па Свянцянскіх градах праходзіць
водападзел паміж басейнамі рэк Дзісны і Віліі. Ён вызначаецца па
лініі Рынкяны — Шудаўцы — Субачы — Цялятнікі — Трапшавічы
— Рагелі — Оцкавічы — Лявонкі — Лапінцы — Вярэнькі — Труханкі. У раёне ёсць 24 рэчкі і каля 300 ручаёў і рачулак. Найбольшыя
з басейна Заходняй Дзвіны: Дзісна, Мядзелка, Палавіца, Галбяіца,
Камайка, з басейна Віліі — Пеляка, Страча.
Сярэдні гадавы сцёк рэк вагаецца ад 6 да 8 літраў за секунду з
1 км2.
Жыўленне рэчак і ручаёў адбываецца за кошт ападкаў, таяння
снягоў і лёду, падземных водаў. Найбольшы ўзровень вады на рэках
назіраецца вясной, звычайна ў красавіку ў часы паводкі. Межань
бывае зімой, калі рэкі закрытыя лёдам і летам у перыяды засух. У
часе разліваў рэк навадненняў не бывае — рэкі закрываюць вадой
толькі нізкія часткі паплавоў.
Першыя ледзяныя ўтварэнні (шуга, сала, закраіны) адзначаюцца звычайна ў канцы лістапада — пачатку снежня. Трывалы лёд
усталёўваецца на рэках ў пачатку студзеня і ляжыць 90–130 дзён.
Найбольшай таўшчыні ён дасягае ў другой палове лютага — пачатку
сакавіка, а сярэднія адзнакі вагаюцца ў межах 25–60 см. У асобныя
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Плош- Расча
ход
вада вады
збору
ў
км2
вусці,
м3/с
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в. Кролікі

р. Галбяіца

38

38

21

—

14

Пеляка

в. Пялякіс
(Летува)

р. Струна

25

9

82

—

15

Плісаўка

воз. Пліса
(Глыб. р-н)

р. Галбяіца

14

11

49

—

16

Снарыхоўка

в. Слабада

р. Палавіца

8,4

8,4

—

—

17

Спарыца

воз. Світка

р. Мя
дзелка

11

11

109

-

18

Страча

воз. Мал.
Швакшты

р. Вілія

59

9

1140

9,1

19

Шурыца

в. Карпавічы

р. Галбяіца

20

20

70

—

20

Янавіца

В. Янанішкі

воз. Вял.
Сурвілішкі

18

18

96

—
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суровыя зімы некаторыя ручаі вымярзаюць да дна. Амаль на ўсіх
рэках назіраецца веснавы крыгаход. Ён працягваецца ад 2 да 10
дзён, зрэдку — даўжэй.
Сярэднемесячная тэмпература вады ў рэках у ліпені мае адзнакі
19–21°С. Найбольшая тэмпература фіксуецца ў 16–18 гадзін вечара,
а найменшая — у 6–8 гадзін раніцы.
Самай паўнаводнай ракой раёна з’яўляецца Дзісна — левы
прыток Заходняй Дзвіны. Яна пачынаецца з возера Дзіснай у Літве
і працякае па паўночнай мяжы з суседнімі Браслаўскім і Шаркоўшчынскім раёнамі. На Пастаўшчыну прыпадае толькі яе сярэдняе
цячэнне ад в. Каз’яны да в.Рымкі. Даўжыня Дзісны на гэтым адрэзку
29 км (агульная — 178 км). Перавышэнне ўрэзаў вады складае каля
4,5 м, падзенне — усяго 0,14 м/км. Характар цячэння павольны,
меандруе слаба. Карэнныя берагі ўзвышаюцца над узроўнем вады ў
рацэ на 2-4 м. Даліна Дзісны мае шырыню 400–700 метраў, у асобных
месцах павялічваецца да 1,5 кіламетраў. Шырыня поплаву вагаецца
ад 80 да 120 метраў. У двух месцах:каля вёсак Асіннікі і Полава

яна пераразае невялікія ўзвышшы, утвараючы абрывы вышынёй
6–9 м. Шырыня рэчышча павялічваецца з захаду на ўсход з 30 м
ніжэй Каз’янаў да 40 м каля Полава. Сярэднія глыбіні вагаюцца ад
1,5 да 3,0 м. Хуткасць цячэння — каля 0,3 м/с. Вызначаецца высокай паводкай, на якую прыпадае да 50% гадавога сцёку. У межах
раёна Дзісну сілкуюць такія значныя правыя прытокі як Бірвета з
прытокам Мядзелкай і Палавіца з прытокам Галбяіца. Акрамя іх у
Дзісну нясуць ваду шматлікія ручаі і меліярацыйныя каналы. Берагі
ракі даволі шчыльна заселеныя: уздоўж рэчышча знаходзяцца такія
вёскі як Васіліны, Чаромушнікі Падзісенныя, Навасёлкі, Крашнева,
Асіннікі, Полава, Пятровічы, Рымкі.
Найбольшую даўжыню ў межах раёна мае рэчка Галбяіца, якая
ў верхнім цячэнні называецца Заражанка. Яна працягнулася на 51
км з поўдня на поўнач ад в. Гараноўшчына да в. Рымкі. У вярхоўях
рэчка мае звілістае рэчышча, прымае шмат прытокаў: ручаёў,
каналаў, рэчку Смычыцу. Ніжэй Дунілавічаў шырыня Заражанкі
павялічваецца да 12 м пры сярэдняй глыбіні 0,7 м. Пашырэнне і
нязначнае спрамленне рэчышча адбылося дзякуючы шэрагу запруд
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Рака Мядзелка.
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Камайскі, Ёдаўскі, Свідалка, Оцкавіцкі, Крукоўскі, Паташня, Гродзі,
Світка, Валожынскі, Тарасаўскі, Сурвілішскі, Каралі, Лучайскі.

5.2. Азёры
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На Пастаўшчыне багата азёр. Вадаёмаў натуральнага паходжання з дыяметрам люстэрка больш за 100 м налічваецца 141. Азёры
размешчаны ў розных частках раёна, але найбольшая іх колькасць
утварае групы мерыдыянальнай арыенціроўкі па лініі Швакшты
— Сурвілішкі, Чэцьверць — Задзеўскае, Варанец — Глодава,
Дунілавічы — Трумпічы, Крывое — Маскалёва, Ласіца — Грынвальды, Азёркі — Валожына (арыенціроўка на паўночны ўсход).
Такое размяшчэнне азёр звязана з ледавіковым паходжаннем іх
катлавін. Яны сфармаваліся прыблізна 9–10 тыс. гадоў таму. У межах раёна маюць распаўсюджанне такія тыпы азёрных катлавін як
падпрудныя, што ўтварыліся ў выніку збірання талых ледавіковых
водаў у паніжэннях паміж марэннымі градамі або на поўнач ад іх
(В. і М. Швакшты, Лодасі, Чэцьверць, Свідна, Баравое і інш.); лагчынныя, якія ўзніклі ў выніку ледавіковага выціскання і эразійнай
дзейнасці талых водаў (Б. і М. Сурвілішкі, Доўжа, Глодава, Загачча,
Задзеўскае і інш.); эварзійныя, што ўтварыліся ў выніку вертыкальнага падзення вады з ледавіка (Варанец, Глушня, Камайскае,
Сарочынскае, Светлае і інш.); тэрмакарставыя, якія ўтварыліся на
месцы растаўшага пахаванага лёду (Сляпіца, Зосіна, Грынвальды
і інш.); складанакатлавінныя, што ўтварыліся ў выніку сукупнасці
розных працэсаў эрозіі, разбурэння, эворзіі, тэрмакарста (Крывое,
Ласіца, Споры і інш.).
Частка азёр нарадзілася на месцы прыледавіковых вадаёмаў і мае
назву астаткавых. Прыкладам такога тыпу могуць быць Валожынскае, Лапухова, Чарты, Тузьбіца, Бярозаўка.
Па далінах рэчак знаходзяцца невялікія азёры — старыцы. Яны
ёсць у даліне Дзісны, Мядзелкі, Галбяіцы, Лучайкі.
Самым глыбокім возерам Пастаўскага раёна з’яўляецца возера
Каптарунскае, якое знаходзіцца на паўночным захадзе ад Лынтупаў
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у в. Алешына, г. п. Варапаева, в. Кейзікі. Ніжэй в. Васілеўшчына
рэчышча звужваецца да 6–8 м. Каля в. Гута рака ўтварае два шырокія
плёсы — азёры Задняе (Гуцкое) і Галбейскае. Ніжэй в. Голбія рэчка
мае назву Галбяіца. Шырыня яе павялічваецца да 12–15 м, глыбіня
— да 1–2 м. Цячэнне запаволенае 0,2 м/с. Падзенне ракі ў межах
раёна складае 52 м, а ўхіл — 1 м/км. Шырыня даліны 50–150 м.
Сярэднегадавы расход вады ў вусці 6,6 м3/с.
Па берагах Заражанкі — Галбяіцы таксама шмат населеных
пунктаў: г. п. Варапаева, вв. Дунілавічы, Гута, Сергі, Пятровічы,
Кейзікі, Куніцкія, Вайцяхі, Паўлюгі, Піскуны, Кеўлічы, Стахоўскія.
Асноўныя прытокі: Лаўрыха, Шурыца, Палавіца (злева), Чэртка,
Карнееўка, Ласіца, Плісаўка (справа).
Яшчэ адной значнай ракой раёна з’яўляецца Мядзелка, правы
прыток Бірветы. Па даўжыні яна знаходзіцца на другім месцы пасля
Галбяіцы, саступаючы ёй 11 км. Працягнулася Мядзелка з поўдня
на поўнач ад Ідаліны да Ракітаў. Перапад вышыняў вярхоўя і нізоўя
ў межах раёна складае 25 м, ухіл рэчышча — 0,8 м/км. Вышэй
Паставаў сярэдняя шырыня рэчышча дасягае 10 м пры глыбіні
каля 1,5 м. Ніжэй рэчка становіцца шырэйшай і ў месцы ўтокаў у
Бірвіту мае шырыню каля 25 м і глыбіню каля 2 м. Шырыня даліны
вагаецца ад 250 да 400 м. Сярэднегадавы расход вады ў вусці 6 м3/с.
Вельмі моцна меандруе, чым адрозніваецца ад іншых рэчак. Як і
на Галбяіцы, сток вады зарэгуляваны. У Паставах і Манькавічах
ёсць запруды з млынамі, вышэй якіх знаходзяцца значныя па памерах вадасховішчы. Пад час паводкі перавышэнне ўзроўню вады
над межанню ў ніжнім цячэнні 1,5 м, максімальнае 2,1 м (1956 г.).
Мядзелка працякае праз такія населеныя пункты як г.Паставы, вв.
Манькавічы, Хацілы, Волахі, Заброддзе, Курты, Русакі, Валодзькі,
Турлы, Целякі, Койры, Маскалішкі, Ракіты. Галоўныя прытокі
— Лучайка (справа), Вінгра (злева).
У раёне налічваецца каля 60 ручаёў і малых рэчак. Найбольшымі
ручаямі э’яўляюцца: Чэцьвярцінскі, Казлоўскі, Лаўрыха (Смычыца),
Смыч, Турчынскі, Баравы, Свіднянскі, Халасенскі, Трумпіцкі, Чэртка, Амшара, Карнееўка, Царкоўшчынскі, Балаі, Чырвоны, Мядзель,
Амшанскі, Белькаўскі, Дзісненскі, Плісаўскі, Бароўка, Цімянецкі,
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Азёрныя групы.
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каля мяжы з Літвой. Яно мае глыбіню 33 м і займае адзінаццатае
месца сярод самых глыбокіх азёр Беларусі. Возера мае падоўжаную
катлавіну з даволі спадзістым усходнім і вельмі стромкім заходнім
берагамі. Тып катлавіны — лагчынны. Тыя пароды, што былі выціснуты ледавіком з дна возера, утварылі высокія ўзвышшы паабапал,
у тым ліку з паўднёвага краю возера былую самую высокую гару
раёна. Найбольшая даўжыня возера каля паўкіламетра, а шырыня
— 200 м. На заходнім беразе, які пакрыты густым ельнікам, знаходзяцца старажытныя пахаванні і, магчыма, паганскае капішча.
Другое па глыбіні — возера Чорнае, што на Варапаеўшчыне
— 31,5 м. Ненамнога адстае ад яго воз.Світа — 31 м. Глыбіню
больш як 10 м маюць таксама Вял. Камайскае — 22 м, Задзеўскае
(каля Паставаў) 21,8 м, Споры (каля в. Шыркі) 20,8 м, Доўжа (каля
в. Параскі) 13,7 м, Свідна (каля в. Дунілавічы) 11,6 м. Да гэтага раду
можна аднесці і азёры суседняга Мядзельскага раёна, якія ляжаць
на мяжы з Пастаўскім: Балдук (Блакітныя азёры) 39,7 м (чацвёртае
месца па глыбіні ў Беларусі) і Воўчына (каля в. Чарняты) 32,9 м.
Разам з тым у раёне ёсць шмат азёр, найбольшая глыбіня якіх не
перавышае 4 м. Сюды можна аднесці такія вадаёмы як Олься (2,5
м), М. Сурвілішкі (2,6 м), Лучай і М. Швакшты (па 3,2 м), Саранчаны (3,5 м), Ласіца (3,8 м), Мажэйкі (3,9 м). Акрамя іх у гэту групу
трапляюць і невялікія азёры-старыцы.
Самым вялікім па плошчы з’яўляецца возера Вялікія Швакшты.
Яго люстра мае памер 9,56 км2, што намнога перавышае плошчу
іншых вялікіх азёр. Напрыклад, у Лучая — 2,51 км2, у М.Швакштаў
— 1,91 км2, у Доўжа — 1,04 км2, у азёр Лодасі і В.Сурвілішкі — 1,03
км2.
З прычыны таго, што ледавік у свой час утварыў шмат выцягнутых катлавін, мы сёння маем значную колькасць доўгіх і вузкіх
азёр. Чэмпіёнам у гэтых адносінах з’яўляецца воз.Доўжа, якое пры
найбольшай шырыні ў 420 м мае даўжыню 4,89 км (суадносіны
1:11,6). Моцна выцягнута і воз. В.Сурвілішкі з памерамі 2,36 х 0,53
км (суадносіны 1:4,5).
Па празрыстасці вады азёры таксама розняцца вельмі значна. У
мелкаводных азёрах вада перамешваецца інтэнсіўна і таму праз63

В. і М. Швакшты, Саранчаны
В. і М. Камайскія, Лодасі, В і М
Сурвілішкі, Янкішкі
Светлае, Чэцьверць, Світа, Світка
Асцюцьева, Загачча, Споры,
Задзеўскае
Варанец, Доўжа, Глодава, Быкова
Вока

Мажэйкі, Ксяндзы, Кавалькі,
Думбля

Азёркі, Дубок, Белае, Камарок,
Чарты

В. і М. Валожынскія Бярозаўка,
Лапухова, Тусьба

Лучай, Лісіцкае, Баб’е

Швакштаўская
Камайская
Спорская

Даўжанская

Мажэйкаўская

Азёркі
Валожынская
Лучайская

А, Р
Глыбокае, Ясюкі, Белае,
Э, Л

Ласіца, Круглае, Казлоўшчына,
Крывое, Новікі, Грынвальды

Ласіца, Ваўкоўскае, Надазёрскае, Крывое

Ціменец
Варапаеўская
Амшанае,
Маскалёва.
Чорнае
Казлоўшчынская

Ваўкоўская

Э, Л

Э, Р

Меза, Эўт

Эўт

Эўт

Эўт

Галбяіца,
Чэртка

Галбяіца

Меза, Эўт

Турчанка,
Ласіца

Ласіца

М, С

С

Заражанка

Лучайка

Палавіца

Лучайка

Мядзелка,
Спарыца

М

С

Г

М

С

В

С

М

С

С

С

С

В

Плошча

Г, С

Г, С

Хаатычная

Пнусх

Г

М

М

С

М

Г

Г

Р

М

Глыбіня

Хаатычная

Хаатычная

Пн-зах

Пн-усх

Хаатычная

Пн-зах

Пн-зах

Пн

Пн

Пн-зах

Арыентацыя

Хаатычная
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Э

Дыс, Эўт

Дыс

Эўт

Эўт, Дыс

Глодаўка

Спарыца

Камайка

Страча

Рачны
басейн

Табліца 5

Умоўныя абазначэнні:
Тыпы катлавін: Э – эварзійная, Л – лагчынная, Р – рэчышчавая, А – астаткавая, П – падпрудная.
Генетычныя тыпы: меза – мезатрофныя, эўт – эўтрофныя, дыс – дыстрофныя.
Характар плошчы: В – вялікая, С – сярэдняя, М – малая.
Характар глыбіні: Г – глыбокія, С – сярэднія, М – мелкія, Р – рознаглыбінныя.

Гуцкое, Галбейскае, Трумпічы,

Галбейская

Свідна, Баравое

А, Т

А, Т

Э

А, Т

Эўт, Меза

Эўт, Меза

Э, Л

Э, Л

Эўт

Эўт

Стан

Э, Л

П, А

Тыпы
катлавін

am

.k

w

Азёры

Азёрныя групы на тэрыторыі Пастаўскага раёна
Група

w

w
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Па ўтрыманню ў вадзе мінеральных рэчываў азёры раёна адносяцца да сярэднемінералізаваных. У солевым складзе пераважае
гідракарбанат-іон, які з іонамі кальцыю і магнію вызначае велічыню мінералізацыі. У большасці азёр актыўная рэакцыя вады (рН)
вагаецца ад нейтральнай да слабакіслай (7–6,5).
Донныя адклады азёр маюць добра вызначаную занальнасць:
у прыбярэжнай частцы (да глыбіні 2–5 м) распаўсюджаны пяскі,
гліны, галькі, валуны; глыбей знаходзяцца арганічна-мінеральныя
адклады з рэшткаў раслін і жывёлін, мінеральных часціц.
Амаль усе азёры каля берагоў маюць некалькі палос расліннасці. Найбольш яўна прасочваюцца палосы надводных (тросць, сіта,
чарот), з плаваючымі лістамі (кубышкі, лілеі) і падводных (рдэсты,
эладэі, рагалістнікі, цэларэзы) раслін. Аснову мікрафлоры складае
фітапланктон. Пераважаюць дыятомавыя водарасці.
У азёрах раёна распаўсюджана больш як 20 відаў рыб. Найбольш
часта сустракаюцца плотка, акунь, лешч, лін, карась, гусцёрка,
шчупак і інш. Ёсць і рэдкія. Так у р.Страча сустракаецца фарэль, у
некаторых азёрах (Белае, Доўжа, Глодава і інш.) вугар.
Найбольш рыбнымі ў рыбакоў-аматараў лічацца азёры В. і М.
Швакшты, Лодасі, Споры, Світа, Лучай, Свідна.
Навукоўцы ўсе азёры падзяляюць на чатыры генетычныя тыпы:
мезатрофныя з прыкметамі алігатрафіі (глыбокія, невялікія); мезатрофныя (сярэднеглыбокія, значныя па плошчы), эўтрофныя (неглыбокія і мелкаводныя з рознай плошчай) і дыстрофныя (неглыбокія,
моцна забалочаныя з берагоў).
Да першага тыпу можна аднесці такія азёры як Варанец, Каптарунскае, Барок. У тып мезатрофных можна вылучыць Камайскае,
Споры, Світа, Свідна. Да эўтрофных можна далучыць В. і М. Швакшты, Сурвілішкі, Чэцверць, Лучай, Лісіцкае. Дыстрофнымі азёрамі,
або азёрамі, якія паміраюць, можна лічыць Сляпіцу, Валожынскае,
Лапухова, Зосіна.
Азёры размяшчаюцца па тэрыторыі раёна пераважна групамі
па 3–12 вадаёмаў. На тапаграфічных картах добра выдзяляецца
13 такіх груп: Швакштаўская, Камайская, Спорская, Даўжанская,
Мажэйкаўская, Азёркі, Валожынская, Лучайская, Дунілавіцкая,
Казлоўшчынская, Варапаеўская, Галбейская, Ваўкоўская.
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рыстасць іх заўважна ніжэйшая, чым у глыбокіх. У воз.Споры вада
праглядваецца на глыбіню да 4 м, у Свідна — на 3,5 м, у Світа — 3,2
м. У той жа час такія азёры, як Ксяндзы, Загачча, Глодава, Кавалькі,
Олься, Сурвілішкі маюць празрыстасць 30–50 см.
На некаторых азёрах Пастаўшчыны асаблівую пекнату іх знешняму віду надаюць астравы. Па іх колькасці не мае сабе роўных воз.
Лучай, на якім іх аж шэсць. Тры востравы ёсць на воз.Світа, па
аднаму — на Задзеўскім, Ласіцы, Лодасях, Саранчанах, Спорах,
М.Швакштах, Чартах.
Жыўленне азёр адбываецца за кошт ападкаў, паверхневага сцёку
з рэкамі і ручаямі, а таксама падземнымі водамі. Вада расходуецца
на выпарэнне і сцёк у рэкі. У глыбокіх азёрах увесь аб’ём вады пераменьваецца за 5–10 гадоў, у мелкаводных — за 1-2 гады. Найбольшы
ўзровень вады назіраецца ў канцы сакавіка — пачатку красавіка,
вышыня пад’ёма — да 1 м.
Важную ролю ў жыцці азёр адыгрывае тэмпературны рэжым.
Назіраецца веснавое і восеньскае перамешванне воднай масы і
летняе расслойванне вады глыбокіх азёраў на 3 слаі. На паверхні
вадаёмаў летам тэмпературы ў розных частках азёраў не аднолькавыя: яны на 1–1,5° вышэй у нагоннага берага, чым у згоннага, а каля
расліннасці на 1,5–2° большая, чым у адкрытай частцы. Найбольш
халодная вада за суткі бывае перад узыходам сонца, а самая цёплая
ў 14–16 гадзін.
Лядовае покрыва трымаецца з канца лістапада — пачатку снежня
да канца красавіка — пачатку мая. Таўшчыня лёду дасягае 50–70 см.
Зімой тэмпература вады паверхневага слою каля 0°, а калядоннага
— звычайна 2,5–4°С.
Летам найбольш багаты кіслародам паверхневы слой. Ніжэй
утрыманне кісларода змяншаецца і ў некаторых азёрах ён зусім
адсутнічае каля дна.
У сярэдзіне лета на многіх азёрах назіраецца «квітненне» вады
і насычэнне іх кіслародам. Зімой колькасць кіслароду значна змяншаецца, што прыводзіць на некаторых мелкаводных азёрах да
замораў рыбы.
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Характарыстыкі буйнейшых азёр Пастаўскага раёна
Плошча,
км2

Найбольшая
глыбіня, м

Баравое-1 (Барова)

0,49

16

0,92

0,54

Белае-2

0,31

5

1,02

0,93

Найбольшая
шырыня, км

Белькі

0,26

4,2

0,94

0,37

Волься

0,25

2,5

0,84

0,39

Вял. Камайскае

0,25

22

1,05

0,36

Вял. Сурвілішкі

1,03

9,1

2,36

0,53

Вял. Швакшты

9,56

5,3

4,2

3,4

Галбея

0,35

—

1,0

0,48

Глодава

0,35

6

1,6

0,45

Гуцкое (Задняе)

0,36

—

1,65

0,42

Доўжа

1,04

13,7

4,89

0,42

0,3

7,8

1,2

0,33

0,92

21,8

2,46

0,64

Ласіца-1

0,46

3,8

1,44

0,51
0,75

Лісіцкае

0,85

5,1

1,65

Лодасі

1,03

7,5

1,83

2,51

3,2

3,9

0,66

3,9

1,42

Мал. Камайскае

0,05

12,2

0,32

Мал. Сурвілішкі

0,29

2,6

1,02

1,91

3,2

Саранчаны

0,68

3,5

Свідна

0,97

11,6

1,45

0,66

0,22

0,46

2,3

1,3

1,6

0,6

1,45

0,98

w

Мал. Швакшты

0,94

.k

Лучай
Мажэйкі

am

Загачча
Задзеўскае

0,83

31

1,5

1,06

0,7

20,8

1,45

0,84

Трумпічы

0,44

4

1,37

0,57

Халасенскае

0,26

—

0,8

0,4

Чарты

0,29

—

1,18

0,38

w

Світа
Споры

w
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Найбольшая
даўжыня, км

0,36

31,5

1,5

0,5

0,46

7,7

0,95

0,8

Найбольшая колькасць азёр знаходзіцца ў цэнтральнай частцы
раёна, дзе шырокай паласой з поўдня на поўнач ад возера Мядзел
да горада Паставы працягнуліся два ланцужкі вадаёмаў у асноўным эварзійнага і лагчыннага тыпаў; на поўнач ад раённага цэнтра
пацеркі азёр выцягнуты ў накірунку на паўночны ўсход і тут яны
пераважна мелкаводныя, астаткавыя і тэрмакарставыя. Пяць азёрных груп, што размесціліся ў гэтай паласе (Спорская, Даўжанская,
Мажэйкаўская, Азёркі, Валожынская), аб’ядноўваюць 34 возеры,
прычым, яны па сваіх характарыстыках выяўна падзяляюцца на
дзве часткі: паўднёвыя — глыбокія, з высокімі і стромкімі берагамі
— якія знаходзяцца ў лагчынах і катлавінах Свянцянскіх градаў, і
паўночныя — мелкаводныя і забалочаныя, якія месцяцца на Дзісненскай нізіне.
Лучайскія і Швакштаўскія азёры займаюць даволі вялікія тэрыторыі былога прыледавіковага вадаёма на месцы колішніх пахаваных
лінзаў лёду. Таму яны мелкаводныя, з нізкімі берагамі; а на возеры
Лучай — шэсць астравоў.
Дунілавіцкія, Варапаеўскія і Ваўкоўскія азёры раскіданы хаатычна паміж ўзгоркаў канцавых марэн. Галбейскія азёры выцягнуты
ўздоўж даліны ракі Галбяіца, па якой у халодную эпоху рухаўся
адзін з языкоў ледавіка. З Камайскай групы толькі Сурвілішкі і Янкішкі выразна арыентаваны на поўнач, азёры ж В. і М. Камайскія
і Лодасі, сціснутыя ледавіковай марэнай, маюць выцягнутасць з
захаду на ўсход.
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Чорнае-1

Чэцьверць
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Табліца 6

5.3. Сажалкі і вадасховішчы
У Пастаўскім раёне налічваецца больш дзесяці значных па памерах сажалак і вадасховішчаў. Яны знаходзяцца каля в. Пеляка,
у г. п. Лынтупы і на р. Лынтупцы каля былой в. Томішкі, каля вв.
Нохаўшчына, Шусціцкія, Манькавічы, Навасёлкі, Стары Двор,
69
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Стаў у Лынтупах.
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Вытворчую дзейнасць тут ажыццяўляе рыбгас «Навінкі». Ён створаны ў 1939 годзе; першапачатковая плошча сажалак складала 114
га. Водазабеспячэнне адбывалася самацёкам з ракі Плісаўкі. На
сённяшні дзень «Навінкі» з’яўляюцца поўнасістэмнай сажалкавай
рыбнай гаспадаркай з двухгадовым абаротам. Плошча воднай паверхні складае 952 гектары.
Старадворскае вадасховішча размешчана на ручаі Бяздоніца,
які ўпадае ў возера Старадворскае. Мае плошчу 0,3 км2. Катлавіна
займае частку глыбокай ледавіковай лагчыны, працягнуўшыся з
поўначы на поўдзень на 2,6 км. Найбольшая шырыня дасягае 450
метраў, а глыбіня — 8,5 метраў (сярэдняя — 3,8 м). Аб’ём вады
— 1,1 млн м3. Вадасховішча збірае ваду з плошчы 21,6 км2. Вадаём
быў створаны ў 1982 годзе для арашэння зямель, рыбагадоўлі і
рэкрэацыі.
Пастаўскае вадасховішча знаходзіцца ў межах горада Паставы.
Яно ўтворана плацінай на рацэ Мядзелка. Вадасховішча выцягнута
з поўначы на поўдзень на 1,4 км пры найбольшай шырыні да 400
метраў. Даўжыня берагавой лініі складае 3,9 км, плошча — 0, 27
км2. Максімальная глыбіня дасягае 8 метраў. Мае плошчу вадазбора 230 км2. Выкарыстоўваецца як месца адпачынку і аматарскага
рыбалоўства.
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Алешына, Навінкі, Лашукі, Норыца, Хардакова, Муляры, Цешылава,
г. п. Варапаева, г. Паставы. Частка з іх утворана шляхам падпруджвання ракі плацінай, як, напрыклад, каля Томішак на Лынтупцы,
Пастаўскія азёры на Мядзелцы, каля Манькавіч на Мядзелцы, каля
Алешына на Заражанцы і інш. Частка з’яўляецца штучна капанымі,
як сажалкі ў Навінках, Норыцы, Лынтупах, Цешылаве, Палессі.
Функцыянальнае прызначэнне сажалак і вадасховішчаў рознае.
Некаторыя з іх выкарыстоўваюцца для развядзення рыбы (Навінкі,
Стары Двор, Навасёлкі, Норыца, Лынтупы), для водазабеспячэння
(Паставы, Лынтупы), для размяшчэння млыноў (Варапаева, Паставы, Трабуцішкі, Манькавічы), для адпачынку. Некаторыя сажалкавыя
сістэмы выконвалі ролю элементаў сядзібна-паркавых ландшафтаў
(Варапаева, Норыца, Лынтупы, Паставы, Нохаўшчына).
Да буйнейшых вадасховішчаў адносяцца Навінкі, Старадворскае,
Пастаўскае.
Навінкі — сістэма штучных вадаёмаў-сажалак, якія ўтвораны ў
басейнах рэк Галбяіцы, Ласіцы і Плісаўкі для развядзення рыбы.

5.4. Крыніцы
На Пастаўшчыне знаходзіцца шмат крыніц — месцаў выхаду на
паверхню падземных вод. Сустракаюцца яны пераважна ў паўднёвай
частцы раёна на Свянцянскіх градах, дзе рэкі і ручаі перапілоўваюць
горныя пароды, ускрываючы ваданосныя слаі і жылы. Таму найчасцей крыніцы прабіваюцца на паверхню па далінах рэк, у лагчынах,
у забалочаных нізінах. Зрэдку гэта бывае на высокіх схілах і, нават,
на вяршынях узгоркаў.
Навукоўцамі зафіксавана і апісана ў Пастаўскім краі больш за
30 крыніц, але трэба думаць, што гэта далёка не ўсе такога роду
аб’екты, якія ёсць. Так, у спісе адсутнічаюць актыўныя крыніцы,
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Размеркаванне вядомых крыніц па тэрыторыі Пастаўскага раёна.
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якія знаходзяцца каля вёсак Споры, Бакавічы, Баранавічы, Шпакі,
Дзеравянкі і некаторыя іншыя.
Крыніцы па характару выхаду вады на паверхню падзяляюцца
на некалькі тыпаў. Гелакрэны прабіваюцца праз грунты звычайна
ў некалькіх месцах, утвараючы забалочаную мясцовасць (гр. helоs
— балота); лімнакрэны ўтвараюць у месцы выхада невялічкі вадаёмчык (гр. limne — возера); рэакрэны выцякаюць з-пад зямлі ручаінай
(гр. rheos — цячэнне, паток). У раёне найбольш распаўсюджаны
розныя падтыпы гелакрэнаў і рэакрэнаў, лімнакрэны складаюць
каля 20% агульнай колькасці.
Большая колькасць крыніц знаходзіцца ў натуральным стане,
невялікая — каптавана, гэта значыць заключана людзьмі ў розныя
драўляныя, бетонныя або металічныя канструкцыі. Так крыніцы каля
Пятровічаў, у Круках, ва ўрочышчы Трашчанка ахоплены драўлянымі зрубамі; каля вёсак Волься, Вайшкуны, Гута, Баранавічы, пад
чыгуначным мостам праз р. Шурыцу — бетоннымі кольцамі; каля
вёсак Забалацце, Бакавічы — драўлянымі бочкамі.
Для большасці крыніц характэрны нізкія тэмпературы вады. Так,
у маі, пры ўжо добрым праграванні паветра, тэрмометры на абсалютнай большасці крыніц паказваюць адзнакі 6-8°С. Утрыманне
кіслароду ў 1 літры вады вагаецца ў асноўным ад 5 да 8 міліграм.
Для большасці крыніц уласціва кіслая і слабакіслая рэакцыя вады
(4,4–7,0 рН), толькі выхады падземных вод каля Вайшкунаў, Янова
і Вольсі маюць выразную шчолачную рэакцыю.
Хуткасць выхаду вады з-пад зямлі звычайна невялікая, каля
0,1–0,2 літраў за секунду, але выяўлены дзве крыніцы з вялікім
дэбітам: у Крыкалах 7–8 л/с, у Янова — 10–15 л/с.
Найбольшыя памеры акваторыяў сярод лімнакрэнаў маюць
крыніцы каля былога хутара Вялікае Поле (каля 8 метраў у дыяметры), каля вёскі Навасёлкі (каля 3 метраў), у балоце Крыніцы
(да 5 метраў).
Найбольшую цікавасць сярод крыніц уяўляюць выхады падземных вод ва ўрочышчы «Мескія» ў 120 метрах на паўднёвы захад ад
вёскі Шчэрбішкі, што на Лынтупшчыне. У склад аб’екта ўваходзяць
дзве крыніцы: верхняя, якая знаходзіцца амаль на вяршыні невысо73

Характарыстыкі асноўных вядомых крыніц Пастаўскага раёна
Назва

Тып, стан

Тэмпература
ў маі
оС

Утрыманне
кіслароду,
мг/л

Кіслотнасць,
рН

Дэбіт,
л/с

Шаша Полацк
— Паставы, 52 км

Рэакрэн,
каптаваны

6,8

6,6

7,3

0,1

2

Крыкалы, в.

Гелакрэн,
натуральны

7,3

3,8

?

7,5

3

Пятровічы, в.

Геларэакрэн
каптаваны

?

?

?

?

4

Жданы, в. «Святая крыніца»

Гелалімнакрэн,
натуральны

?

?

?

?

5

Гута, в.

Рэакрэн,
каптаваны

7

7,8

6,5

0,1

6

Мост чыгунач.
р. Шурыца

Рэакрэн,
каптаваны

7,2

7,8

6,5

0,2

7

Васілеўшчына

Гелакрэн,
натуральны

9

9,3

4,7

0,5

8

Манеўшчына

Рэакрэн,
натуральны

7

8

4,5

0,2

9

Забалацце

Рэакрэн,
натуральны

7,2

7

4,8

0,2

10

Навасёлкі

Рэакрэн,
натуральны

7,2

4,5

4,5

0,5

11

Кайранішкі-1

Рэакрэн,
натуральны

7,2

12

Кайранішкі-2

Гелалімнакрэн,
натуральны

7

Гелалімнакрэн,
натуральны

.k

0,2

5,7

4,7

0,1

w

Дуброўшчына

4,5

6,8

6,8

4,5

0,1

7,9

8,1

4,5

1

15

Гурніца

Лімнакрэн,
натуральны

6,8

4,9

4,5

0,1

Тракі, ур.

Гелалімнакрэн,
натуральны

6,4

5,5

4,5

0,3

17

Трашчанка, ур.

Гелакрэн,
кааптаваны

5,7

5

4,5

0,1

18

Вялікае Поле, х.

Лімнакрэн,
натуральны

7,5

5,6

4,5

0,1

19

Крыніца-1

Лімнакрэн,
натуральны

6,3

4,8

4,5

0,1

20

Крыніца-2

Рэалімнакрэн,
натуральны

5,9

3,6

4,5

0,2

21

Балдучыца

Рэалімнакрэн,
натуральны

6,1

4,8

6,7

0,3

22

Вайшкуны-1

Лімнакрэн,
натуральны

6,1

7

10,5

0,5

23

Вайшкуны-2

Гелакрэн,
кааптаваны

6,3

6,4

7,8

0,2

24

Томішкі

Геларэакрэн
натуральны

6,7

5,4

5,7

0,2

25

Стонішкі

Гелалімнакрэн,
натуральны

8,9

5,1

5,7

0,1

26

Янова

Рэакрэн,
натуральны

7,5
чэрв

?

8,6

15

27

Олься

Лімнакрэн,
каптаваны

8,0
чэрв

?

8,3

0,1

28

Крукі

Лімнакрэн,
каптаваны

7,6
чэрв

?

7,0

0,5
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5.5. Балоты
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Размяшчэнне найбольшых балотных масіваў.

Назва

Плошча, га

Назва

Плошча, га

Віршалы

212

Белае

34

Мечыславава

190

Койры (Гаць)

33

Юзіха

130

Сяргеевічы

30

Ліпнікі

126

Хацілы

28

Жакі

105

Рачаны

28

Пятровічы

Калеяўцы

26

80

Гайлюны

77

Лучай

22

Роўнае Поле

58

Бірвіта

21

Саболкі

57

Субачы

20

В. Пятровічы

52

Вардашышкі

19

Кадукі

50

Коззе

19

Дварчаны

44

Першамаева

18

Лясуны

43

Кубаркі

16

Тамулёўшчына

40

Кавалі

11

Лодасі

37

Вайцяхі

10

Кавалі-2

37

Колаўцы

8

am

Балоты — гэта залішне ўвільготненыя ўчасткі сушы, зарослыя
балотнай расліннасцю. Яны могуць утварацца двума шляхамі: або

Табліца 8
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кага ўзгорка і выдзяляецца вялікім утрыманнем жалеза (да 1,9 мг/л),
і ніжняя, якая знаходзіцца некалькі ніжэй ад вяршыні ў 12 метрах
на паўночны ўсход ад першай і мае плошчу 8 х 12 метраў, на якой у
некалькіх месцах з розных грыфонаў выходзіць на паверхню вада.
Мясцовасць вакол крыніц забалочана. Вада ніжняй крыніцы мае
выключную якасць і высокую празрыстасць з прычыны поўнай
адсутнасці ў ёй жалеза і арганічных рэчываў. Сумарны дэбіт усіх
выхадаў — 0,6 л/с. Вада мае мінералізацыю каля 0,6 г/л і па складу
з’яўляецца гідракарбанатнай кальцыева-магніевай. У адрозненні
ад іншых, Шчэрбішскія крыніцы маюць даволі высокае ўтрыманне
фтору (0,54–0,58 мг/л). Іх адметнасцю з’яўляецца і тое, што яны
адносяцца да рэдкага ў Беларусі класа ўзыходзячых крыніц.

Заброддзе

80

Гіруці

25

Лес-Хадулішкі

80

Мажэйкі

25

пры забалочванні глебаў, або пры зарастанні вадаёмаў. У іх звычайна
назапашваюцца раслінныя рэшткі, якія паступова гніюць і ператвараюцца ў торф. Варта заўважыць, што ўчасткі без торфу або са
слоем торфу менш за 30 см лічацца не балотамі, а ўвільготненымі
землямі.
Па характару мінеральнага жыўлення балоты падзяляюць на тры
групы: вярховыя, нізінныя, пераходныя. Вярховыя балоты жывяцца
за кошт атмасферных ападкаў; мінеральных рэчываў у іх мала і таму
расліннасць вельмі бедная. Грунтовае жыўленне нізінных балот
77

5.6. Падземныя воды
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водатрывалымі пародамі, — міжпластовымі. Напорныя міжпластовыя воды называюць артэзіянскімі.
У Пастаўскім раёне на 2000 год дзейнічала 307 артэзіянскіх
свідравін, з якіх вада забіралася на бытавыя і тэхнічныя патрэбы.
Водазабеспячэнне г. Паставы ажыццяўляецца за кошт артэзіянскага
водазабора каля возера Задзеўскае.
Вялікую цікавасць уяўляе артэзіянская свідравіна каля вёскі
Белянішкі, што на Лынтупшчыне, якая была прабурана ў канцы
90-х гадоў ХХ стагоддзя і з якой вада ліецца самацёкам. Свідравіна
ўскрыла міжмарэнны дняпроўска-паазёрскі ваданосны комплекс на
глыбіні 25-36 метраў. Вада чыстая і прыемная на смак. Мясцовыя
жыхары выкарыстоўваюць яе як крыніцу пітной вады і сцвярджаюць, што яна дапамагае пры гастрытах.
Са свідравіны вада выходзіць на паверхню праз трубу і, выліваючыся, утварае невялікую ванну (дыяметр 80 см, глыбіня — да 40
см) і ручай шырынёй 20–30 см.
Бліжэйшыя мінеральныя крыніцы адкрыты ў 1963 годзе на глыбіні 339–542 метры ў суседнім Мядзельскім раёне каля возера Нарач.
Па тыпу вады яны адносяцца да салёных, сульфатна-хларыдна-натрыевых, у якіх утрымліваецца таксама невялікая колькасць ёду,
брому, стронцыю. Вадой лечаць хваробы органаў стрававання.
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забяспечвае іх мінеральнымі рэчывамі, што спрыяе інтэнсіўнаму
росту разнастайнай вільгацелюбівай расліннасці.
На Пастаўшчыне плошча балот складае каля 11 тысяч гектараў.
Абсалютна пераважаюць сярод іх нізінныя (10,1 тыс. га), якія займаюць вялікія тэрыторыі ў паўночнай частцы раёна на моцна забалочанай Дзісненскай нізіне, а таксама на паўднёвым захадзе каля
азёр Вялікія і Малыя Швакшты. Сустракаюцца яны і ў лагчынах
паміж марэннымі ўзгоркамі Свянцянскіх градаў. Для гэтых балот
уласцівы багаты раслінны і жывёльны свет. Асноўнымі прадстаўнікамі вільгацелюбівай флоры з’яўляюцца: хвошч, папараць, тросць,
сіта, асака, вольха, крушына, бяроза, елка, лаза і іншыя.
На вярховыя балоты прыходзіцца ўсяго 103 гектары плошчы
раёна. Яны звычайна маюць невялікія памеры і знаходзяцца на ўзвышшах і марэнных раўнінах Свянцянскіх градаў. Расліннасць на
іх намнога бяднейшая — пераважаюць сфагнавыя імхі, пушыцы,
расянкі, верасы, багуны, журавіны, карлікавыя формы соснаў.
Найбольшую плошчу займаюць балоты «Пурвіны» каля Швакштаў (720 га), «Халосінскае» каля Сяргеявічаў (534 га), «Сакалінскае»
каля Груздава (636 га), «Светлы Мох» каля Валожына (490 га), «Лугі»
каля Дунілавічаў (388 га).
Балоты адыгрываюць вялікую ролю ў ландшафтах як рэгулятары
гідралагічнага балансу і таму вартыя аховы.
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Падземныя воды — гэта воды ў тоўшчы горных парод верхняй
часткі зямной кары ў вадкім, цвёрдым і парападобным стане. Зона
прэсных падземных вод на Пастаўшчыне знаходзіцца ў антрапагенавых і дэвонскіх асадкавых пародах. Іх ніжняя мяжа фіксуецца
на глыбіні 125-250 метраў. Асноўны падземны сцёк фармуецца ў
антрапагенавых адкладах (да 80%), астатняя яго частка прыходзіцца
на дэвонскія.
Воды першага ад паверхні зямлі безнапорнага ваданоснага гарызонту называюць грунтавымі, а тыя, што залягаюць глыбей паміж
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6. Глебы
Пастаўскі раён знаходзіцца ў зоне змешаных лясоў, для якіх занальнымі глебамі з’яўляюцца дзярнова-падзолістыя. Пад уплывам
прыродных фактараў (раўнінны рэльеф, умераны клімат, рыхлыя
горныя пароды, занальная расліннасць і жывёльны свет, дзейнасць
чалавека) на нашай тэрыторыі развіваюцца тры асноўныя глебаўтваральныя працэсы — падзолісты, дзярновы і балотны ў чыстым
выглядзе або ў спалучэнні. У выніку ў раёне выдзяляюцца наступныя разнавіднасці глебаў: дзярнова-падзолістыя (39,1%), дзярновападзолістыя забалочаныя (30,7%), дзярновыя і дзярнова-карбанатныя (0,2%), дзярновыя і дзярнова-карбанатныя забалочаныя (19%),
поймавыя (алювіяльныя) забалочаныя (1,9%), тарфяна-балотныя
(9,1%). Як бачым, большую частку паверхні раёна (60,7%) займаюць
глыбы з павышаным утрыманнем вільгаці.
Па механічнаму складу пераважаюць цяжкія гліністыя і суглінкавыя глебы (65,2%). Яны з’яўляюцца самымі ўрадлівымі, бо добра
трымаюць вільгаць, арганічныя і мінеральныя рэчывы. Адмоўныя
якасці: лёгка разбураюцца ліўневымі дажджамі і расталымі водамі
вясной, маюць павышаную кіслотнасць і патрабуюць вапнавання,
вясной у іх карацейшы, чым у супясчаных глебаў, перыяд для апрацоўкі і сяўбы.
Доля супясчаных глебаў у раёне складае 21,8%. Меней 10%
прыпадае на пясчаныя (3,9%) і тарфяна-балотныя (9,1%).
Паводле сучаснага глебавага раянавання у межах Пастаўшчыны можна выдзеліць шэсць значных глебавых раёнаў з рознымі
тыпамі пануючых глебаў. Асноўная частка тэрыторыі падпадае
пад Свянцянскі глебавы раён, для якога характэрна пераважанне
дзярнова-падзолістых, дзярнова-падзолістых астаткова-карбанатных глебаў на марэнных глінах і суглінках. Гэты раён працягнуўся
шырокай паласой з захаду на ўсход ад Лынтупаў на Дунілавічы

— Ваўкі, перарываючыся на даліне р. Заражанкі. Ён амаль поўнасцю супадае з узвышанымі часткамі Свянцянскіх градаў. Другі раён,
Дзісненскі, працягваецца нешырокай паласой (каля 10 км) з захаду
на ўсход уздоўж нізоўя р. Мядзелкі і сярэдняга цячэння р.Дзісны.
Ён характарызуецца як раён з пануючымі дзярнова-падзолістымі
забалочанымі глебамі. Трэці раён, Заражанскі, знаходзіцца ў аблозе папярэдніх і займае тэрыторыю абапал р. Заражанкі. Глебы
тут дзярнова-падзолістыя, дзярнова-падзолістыя часам празмерна
вільготныя на азёрна-ледавіковых глінах і суглінках.
Нязначныя тэрыторыі ў паўднёва-заходняй і паўднёвай (каля р.
Мядзелкі) частках раёна адносяцца да Нарачанска-Вілейскага раёна
з дзярнова-падзолістымі, дзярнова-падзолістымі кантактна-аглеенымі глебамі на водна-ледавіковых суглінках і супесях.
Значныя плошчы ў межах раёна занятыя тарфяна-балотнымі
глебамі, найбольшыя масівы каторых вызначаюцца на Пелякскай
нізіне і вакол азёр В. і М. Швакшты.
Па далінах рэк (Дзісна, Заражанка, Мядзелка і інш.) сустракаюцца поплаўныя (алювіяльныя) глебы.
Дзярнова-падзолістыя глебы бедныя гумусам (у перагнойным
гарызонце 1,5–2%), патрабуюць вапнавання, унясення вялікіх доз
арганічных і мінеральных угнаенняў. Больш багатыя гумусам тарфяна-балотныя і алювіяльныя глебы, але павышаная вільготнасць
зніжае іх якасць.
Стракатасць рэльефу надае стракатасць глебавай карце. Звычайна, аднародныя глебы займаюць плошчу не болей як 3–5 га, што
вельмі ўскладняе іх апрацоўку.
Па натуральнай прадукцыйнасці сельскагаспадарчых угоддзяў
Пастаўскі раён аднесены да сярэдняй групы. Банітэт глебаў ацэньваецца ў 55–60 балаў.
Для павышэння ўрадлівасці зямель вядзецца інтэнсіўная меліярацыя. Шмат ручаёў і рачулак каналізавана. У паўночнай частцы ўжо
існуе густая сетка меліярацыйных каналаў. Зараз меліярацыйныя
работы вядуцца ў заходняй (Лынтупшчына), цэнтральнай (Коўзаны),
усходняй (Варапаеўшчына) частках раёна. Удзельная вага асушаных
зямель у агульнай плошчы сельгасугоддзяў складае 10–20%.
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Асноўнымі тыпамі натуральнай расліннасці раёна з’яўляюцца
лясная, лугавая і балотная.
Пастаўшчына ляжыць на мяжы двух геабатанічных абласцей
— Еўраазіяцкай хвойна-лясной (таёжнай) і Еўрапейскай шыракалістай і адносіцца да падзоны дубова-цёмнахваёвых лясоў.
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На значных плошчах распаўсюджаны глебы, якія ўтрымліваюць шмат каменнага матэрыялу. У сярэднім завалуненасць раллі на
Пастаўшчыне вагаецца ад 10 да 20% , але маюцца значныя адрозненні ў розных частках раёна. На Дзісненскай нізіне завалуненасць
нязначная, звычайна, не больш 10%, а вось на Свянцянскіх градах,
асабліва на Лынтупшчыне і Варапаеўшчыне, гэты паказчык дасягае
велічыні больш за 40%.
Вялікую шкоду прыносіць гаспадарцы эрозія глебы. Пераважна
яна распаўсюджана на ўзгоркавай мясцовасці ў выглядзе пласкаснога
змыву на схілах. Пад найбольшым уздзеяннем эрозіі знаходзяцца
глебы на Лынтупшчыне, Камайшчыне, Варапаеўшчыне. У выніку
развіцця эразійных працэсаў утвараюцца эразійныя глебы, у якіх разбураны і знесены перагнойны, а нярэдка і падзолісты гарызонт.

7.1. Лясы

У раёне налічваецца звыш 1000 відаў вышэйшых раслін. Большая іх частка знаходзіцца ў лясах. Лясы раёна ў 2000 годзе займалі
37,1% плошчы (77750 га), сярод якіх было толькі 5,4% спелых. На
канец 2004 года лясістаць тэрыторыі наблізілася да 40%, што па
еўрапейскіх мерках з’яўляецца вельмі добрым паказчыкам. Рост лесапакрытасці адбываецца за кошт пераводу былых ворыўных земляў
з нізкай якасцю глебаў пад лесапасадкі. Сярэдні ўзрост дрэў — каля
50 гадоў. Сярод парод пераважаюць сосны, елкі, дубы, ясені, бярозы,
асіны, вольхі. Рэдка сустракаюцца ліпы, ясені, клёны. На захадзе, на
мяжы з Літвой ёсць невялікія ўчасткі вяза голага і шурпатага, якія
ахоўваюцца ў батанічным заказніку «Лынтупскі».
На нашай тэрыторыі вылучаецца некалькі тыпаў лясоў: у паўночна-ўсходняй частцы — бярозава-альховыя, у паўднёва-ўсходняй
і паўднёва-заходняй — ялова-сасновыя, на захадзе — асінавыя.
Большая частка лясоў — гэта значныя па памерах масівы такія як
Гадуцінская Дача, Варапаеўская Дача, Груздаўская Дача, Пастаўская
Дача, Манькаўская Дача, лес Дунілавічы, лес Лынтупы, лес Камаі,
лес Мядзель (каля в.Вярэнькі), лес Мар’янполле (каля Полава), лес
Навінкі (каля рыбгаса).
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Найбольшым з’яўляецца масіў Гадуцінская Дача, хоць больш
паловы яго трапляе ў межы Летувы. Знаходзіцца ён у дзесяці кіламетрах на паўночны захад ад Паставаў. Мае плошчу каля 3,5 тыс.
га, прычым трэцяя яго частка забалочана. У складзе лясоў беразнякі
(39%), асіннікі (24%), саснякі (16%), ельнікі (12%), чорнаальшанікі
(9%). Найбольш распаўсюджаны кіслічныя, чарнічныя і папарацевыя лясы. Саснякі пераважна сфагнавыя, асакова-сфагнавыя і
багульнікавыя. Каля 1/3 беразнякоў прадстаўлены бярозай пушыстай. На частцы тэрыторыі Гадуцінскай Дачы плануецца стварэнне
батанічнага заказніка «Вілейты».
Плошчу больш 80 км2 мае Варапаеўская Дача. Яна знаходзіцца
ў міжрэччы Палавіцы і Галбяіцы. Каля паловы ляснога масіву забалочана. У цэнтральнай частцы Дачы (урочышча Шурыца) пераважаюць змешаныя ялова-бярозавыя лясы. На сушэйшых месцах у
паўночнай і заходняй частцы месца елкі займае сасна. Ва ўрочышчы
Зайцова, што знаходзіцца каля Варапаева, сустракаюцца асіннікі. У
асноўным лясы Варапаеўскай Дачы спелыя, сярэдняя вышыня дрэў
22–24 м, таўшчыня — 25–30 см. Большая частка ляснога масіву
раней выкарыстоўвалася як ваенны палігон.
У накірунку на поўнач ад райцэнтра знаходзіцца Пастаўская
Дача. Плошча 1,2 тыс. га. Пераважаюць мохавыя, чарнічныя, радзей
верасковыя і бруснічныя бары і верхавыя сфагнавыя саснякі. Невялікія паніжэнні заняты бярозавымі, асаковымі і чорнаальховымі
лясамі. Сярод ляснога масіву ёсць невялікія азёры: Дубок, Сляпіца,
Азёркі, Белае, Зосіна.
Груздаўская лясная Дача знаходзіцца на ўсход ад в. Груздава.
У складзе дрэванасаджэнняў пераважаюць елкі, бяроза, сасна. У
падлеску, як і ў іншых лясных масівах, сустракаюцца такія пароды
дрэў як рабіна, ясень, клён, вольха, дуб, вяз, ядловец, ліпа, таполя,
вярба, чаромха, дзікія яблыні ды ігрушы.
З кустоў у лясах растуць барбарыс, парэчкі, ірга, маліна, ажына,
ружа, шыпшына, арэшнік, крушына, жасцёр, ваўчаягада, плюшч,
бузіна, каліна і іншыя.
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З кусцікаў і паўкусцікаў найчасцей сустракаюцца талакнянка,
багун, верас, багноўка, брусніцы, чарніцы, буякі, журавіны, паслён,
чабор, лінея, бурачок.
Паўсюдна растуць дзераза, хвашчы, папараці, імхі і лішайнікі.
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У раёне распаўсюджаны розныя тыпы лугоў. Сухадольныя лугі
размешчаны на павышаных элементах рэльефу і часцей сустракаюцца ў паўднёвай частцы Пастаўшчыны на Свянцянскіх градах. На
ўзгорках, градах, стромкіх схілах травастоі нізкарослыя і зрэджаныя,
пераважаюць булаваносец сіваваты, аўсяніца авечая, мятліца тонкая, галадок шматгадовы, ястрабок валасісты, гладун гладкі, шчаўе
малое, расходнік едкі і іншыя.
На раўнінах і спадзістых схілах у травастоях сухадолаў пераважаюць мятліца тонкая, дрыжнік сярэдні, пахучы каласок, аўсяніца
чырвоная, грэбнік звычайны, сівец стаячы, пашырана разнатраўе і
бабовыя. Ураджай сена 0,8–1,2 т/га.
Нізінныя лугі размешчаны ў глыбокіх паніжэннях водападзелаў
і надпоймавых тэрас. У раёне яны шырока распаўсюджаны ў паўночнай частцы на Дзісненскай нізіне. Травастоі злакавыя (вострыца
дзірваністая, мятліца сабачая і белая, метлюжкі балотны і звычайны,
пажарніца шараватая), асаковыя са значнай прымессю вільгацелюбнага разнатраўя. Ураджай сена да 1,5 т/га.
Поймавыя (заліўныя) лугі сустракаюцца на Пастаўшчыне па далінах большых рэк: Дзісны, Мядзелкі, Галбяіцы, Лынтупкі, Лучайкі,
Камайкі і іншых. У месцах сярэдняга ўвільгатнення пераважаюць
злакі, у найбольш вільготных — злакі і асокі. Такія лугі з’яўляюцца
каштоўнымі сенакоснымі ўгоддзямі і пашай. Ураджай сена з іх
складае да 4 т/га.
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7.2. Лугі

На Пастаўшчыне распаўсюджаны ўсе тыпы балот. Вярховыя
сустракаюцца пераважна ў паўднёвай узвышанай частцы. Яны
звычайна аблесены маларослай хвояй, укрыты суцэльным дываном
сфагнавых імхоў, у кусцікавым ярусе сустракаюцца багун, касандра,
верас, буякі, андрамеда, журавіны; у травяністым — багноўка, падвей похвенны, расянка круглалістая, чаротнік, імхі і лішайнікі.
Нізінныя балоты пераважаюць у паўночнай частцы Пастаўшчыны, хоць сустракаюцца і ў паніжэннях Свянцянскіх градаў. З дрэў
растуць хвоя, бяроза, вольха; з кустоў — розныя віды вербаў, нізкая
бяроза; з травяністых раслін — вятроўнік, бабок, шабельнік, хвошч,
папараць, скрыпень, пажарніца, трыснёг, мятліца (белая), мурожніца
чырвоная, метлюжок лугавы, асока, імхі.
Вельмі абводненым балотам характэрны трысняговыя, хвашчовыя, травяна-гіпнавыя і асакова-гіпнавыя асацыяцыі.
Табліца 9

Тарфяныя радовішчы, якія пераведзены ў стан натуральнага
аднаўлення балот
Назва

Плошча, га

Зубрынец-Гаўрылавічы

386

Радута

249

Бервякова

168

Сляпіца

114

Лагеры

86

Райстры

68

Вароны

62

Лазовікі

61

Чарняты

55

Пухаўка

54

Оцкавічы

18
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8. Жывёльны свет
У сучаснай фауне раёна налічваецца каля 400 відаў пазваночных
і некалькі дзесяткаў тысяч беспазваночных жывёл. Сустракаюцца
прадстаўнікі ўсіх класаў, што зафіксаваны ў Беларусі — млекакормячыя, птушкі, земнаводныя, паўзуны, рыбы, насякомыя, прасцейшыя, чэрві, малюскі, рака- і павукападобныя.
Сучасная фауна млекакормячых прадстаўлена 6 атрадамі: насякомаедныя (10 відаў), лятучыя мышы (15 відаў), драпежнікі (16
відаў), парнакапытныя (6 відаў), зайцападобныя (2 віды), грызуны
(24 віды). Сярод іх і 4 акліматызаваныя: янотападобны сабака, янотпаласкун, амерыканская норка, андатра.
Паўзуноў налічваецца 7 відаў, сярод якіх па 3 віды яшчарак і
змеяў. Земнаводныя прадстаўлены 2 відамі трытонаў і 10 відамі
бясхвостых (жабы, рапухі і да т. п.)
З птушак на нашай тэрыторыі сустракаюцца прадстаўнікі 302
відаў, з якіх каля 200 тут і гняздзіцца.
Колькасць жывёл па розных прычынах не застаецца пастаяннай,
для асобных відаў адзначаюцца вялікія дыяпазоны змянення складу папуляцый. Сярод найбольш распаўсюджаных млекакормячых
за апошнія дзесяцігоддзі заўважаны такія ваганні колькасці: лось
— 65–190, дзік — 200–430, казуля — 320–450, ліса — 120–430, воўк
— 11–54, куніца — 200–360, тхор — 260–740, вавёрка — 810–2630,
заяц-бяляк — 640–1540, заяц-русак — 970–1780, выдра — 30–80,
норка — 120–270, янот — 120–340, барсук — 30–70, бабёр — 280–
440, андатра — 180–530.
Пазваночныя групуюцца ў прыродныя комплексы лясоў, палёў і
лугоў, узбярэжжаў вадаёмаў, балот, паселішчаў.
Фауна сасновых лясоў, асабліва лішайнікавых і верасовых,
аднастайная таму, што ў іх мала корму для жывёл і няма падлеску
— укрыцця ад ворагаў. Тут нярэдка селіцца ліс, барсук, лясная рыжая

палёўка, звычайная буразубка, вавёрка; на ўзлесках і ў зрэджаных
барах трапляюцца заяц-русак, крот. У хвойніках каля балот бываюць
касулі, ласі, дзікі.
З птушак у хваёвых лясах можна сустрэць глушцоў, цецерукоў,
дзятлаў, пішчух, соек, пеначак, мухаловак. Небагатая ў барах фауна
паўзуноў і земнаводных: на высечках жыве порсткая яшчарка, на
ўзлесках і палянах — вераценніца ломкая і жывародная яшчарка,
у вільготных зацененых мясцінах — вуж і гадзюка, шэрая рапуха,
травяная і вастрамордая жабы.
Жывёльны свет ельнікаў значна багацейшы, бо там больш корму, лепшыя ахоўныя ўмовы. Сустракаюцца крот, буразубкі, лясныя
рыжыя палёўкі, лясная і жаўтагорлая мышы, ёсць лясная куніца, на
ўзвышшах і сухіх месцах — ліс і барсук. Зімой ельнікаў трымаецца
заяц-бяляк, мясцін з густым падлескам — дзік, лось, воўк. Багатае
птушынае насельніцтва: крыжадзюб-яловік, рабчык, чорны дзяцел,
вераб’іныя сойкі, сініцы, пеначкі, дразды. Водзяцца жывародная
яшчарка, вуж і гадзюка, ломкая, травяная, вастрамордая жабы,
вераценніца.
Багаты жывёльны свет шыракалістых і мяшаных лясоў. Тут сустракаюцца лятучыя мышы, мышападобныя грызуны, казулі, ласі,
дзікі, тхары, лясныя куніцы, барсукі, ваўкі, янотападобныя сабакі.
Своеасаблівы жывёльны свет лугоў і палёў. Тут жывуць зайцы-русакі, лісіцы, гарнастаі, ласкі, краты; з птушак — перапёлка,
жаўрук, шэрая курапатка, драч і іншыя.
На ўзбярэжжах вадаёмаў асабліва шмат птушак: кулікі, чайкі, качкі, чаплі, бугаі, чэпікі, у хмызняках — вераб’іныя. З млекакормячых
каля вадаёмаў жывуць бабры, андатры, норкі, выдры, вадзяныя
пацукі. У рэках і азёрах водзяцца шчупакі, акуні, плоткі, ляшчы,
ліны, карасі, гусцёркі, печкуры, чырванапёркі.
Некаторыя віды жывёл і птушак адносяцца да паляўніча-прамысловых. Па ліцэнзіях вядзецца паляванне на лася, дзіка, казулю,
аленя, бабра і выдру. Паляўнічым дазваляецца таксама здабываць
у вызначаныя тэрміны вавёрак, зайцаў, лісаў, норак, тхароў, куніц,
гарнастаяў.
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9. Ландшафты
Паводле ландшафтнага раянавання тэрыторыя Пастаўскага раёна
трапляе ў Паазерскую правінцыю азёрна-ледавіковых, марэнна-азёрных і ўзвышана-марэнна-азёрных ландшафтаў з хваёвымі лясамі
на дзярнова-падзолістых, часта забалочаных глебах, карэннымі
дробналісцевымі лясамі на балотах.
У межах Пастаўшчыны вылучаюцца тры ландшафтныя раёны:
Свянцянска-Нарацкі хвалістых водна-ледавіковых і сярэднеўзвышана-марэнна-азёрных ландшафтаў з саснякамі, ялінамі і балотамі;
Пастаўска-Глыбоцкі ўзвышана-хвалістых марэнна-азёрных ландшафтаў з ялінамі і саснякамі, Дзісненскі плоскахвалістых азёрналедавіковых ландшафтаў з шырокалісцева-яловымі, другаснымі
дробналісцевымі лясамі.
Дзісненскі ландшафтны раён займае паўночную частку раёна і
амаль супадае з Дзісненскай нізінай. У гэтым раёне пераважаюць
прыродныя комплексы з паверхневым заляганнем азёрна-ледавіковых суглінкаў і глін. Цяжкія па механічнаму складу глебагрунты
вызначылі такія асаблівасці гэтых прыродных комплексаў, як плоскі,
месцамі хвалісты рэльеф, урадлівыя, аднак пераважна забалочаныя
дзярнова-падзолістыя суглінкавыя глебы, якія ў мінулым былі занятыя карэннымі яловымі і шырокалісцева-яловымі лясамі, значную
разаранасць, шырокае распаўсюджанне дробналісцевых лясоў.
Найчасцей сустракаюцца плоскахвалістыя ландшафты. Падпарадкаванае значэнне маюць неглыбокія і параўнальна кароткія
лагчыны сцёку, занятыя нізіннымі лугамі і балотамі. Найбольшую
шчыльнасць яны маюць на калядалінных частках Дзісны і яе прытокаў. На водападзелах сустракаюцца неглыбокія і плоскія катлавіны
з ляснымі вярховымі і нізіннымі балотамі (Варапаеўская лясная
Дача, міжрэчча Лучайкі і Мядзелкі, Палавіцы і Дзісны і інш.). Часта
яны маюць круглую або выцягнутую форму. Зрэдку трапляюцца

невысокія марэнныя ўзвышшы, на якіх звычайна месцяцца вёскі
(напрыклад, Андроны, Кураполле, Вайцяхі і інш.).
Пастаўска-Глыбоцкі ландшафтны раён працягнуўся нешырокай паласой з захаду на ўсход (Ярэва — Паставы — Варапаева)
праз цэнтральную частку раёна. Ён не з’яўляецца аднародным, бо
назіраецца чаргаванне двух родаў ландшафтаў: марэнна-азёрны
(Ярэва — Мулярскі, Мацурска — Груздаўскі і Навадруцка — Казлоўшчынскі) і камава-марэнна-азёрных (Пастаўскі і Варапаеўскі).
У Пастаўска-Глыбоцкім раёне ў структуры ландшафтаў найбольш
значна распаўсюджаны комплексы з перарывістым покрывам
водна-ледавіковых супесяў. Яны вылучаюца больш расчлененым
рэльефам за кошт марэнных узгоркаў, высокай доляй глебаў нармальнай вільгаці і лепшай асвоенасцю тэрыторыі. Часцей за ўсё
маюць распаўсюджанне ўзгоркава-хвалістыя ландшафты. Радзей
сустракаюцца лагчыны сцёку з карытападобным папярэчным профілем, катлавіны з нізіннымі балотамі, камавыя і озавыя ўзгоркі.
Ёсць шэраг невялікіх, але глыбокіх азёр лагчыннага і эварзійнага
тыпаў (Доўжа, Глодава, Світа, Белае і інш.).
Свянцянска-Нарацкі ландшафтны раён ахоплівае тэрыторыю ў
значнай ступені па-за межамі Пастаўскага раёна. У яго ўваходзяць
толькі Лынтупшчына і Камайшчына, а таксама невялікая плошча на
паўднёвым усходзе ад Дунілавічаў. Выдзяляюцца ландшафты двух
родаў: узгоркава-марэнна-азёрныя і водна-ледавіковыя. Першыя
знаходзяцца на захадзе (Лынтупскае і Камайскае плато) і на паўднёвым усходзе (Заўліцкая канцовамарэнная града). Другія ў выглядзе
невялічкага выдзелу — на захадзе на Пелякскай нізіне.
У Свянцянска-Нарацкім ландшафтным раёне ў межах Пастаўшчыны пераважаюць узгоркава-марэнна-азёрныя з яловымі, дробналісцевымі лясамі, лугамі на дзярнова-падзолістых глебах. Ім
уласцівы прыродныя комплексы з перарывістым покрывам водналедавіковых супесяў. Рэльеф градавы, сям-там платападобны. Спадзістыя схілы невысокіх марэнных узгоркаў і платападобныя ўчасткі з
супясчана-сугліністымі глебамі разараны. На стромкіх схілах вялікіх
узгоркаў захаваліся карэнныя ельнікі. Тыповымі з’яўляюцца вялі91
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каўзгоркава-градавыя ландшафты. Радзей сустракаюцца камавыя
ўзгоркі з саснякамі, а таксама лагчыны сцёку з лугамі.
Характэрнай асаблівасцю ландшафтаў з’яўляецца высокая
ступень азёрнасці (В. і М. Швакшты, Лодасі, В. і М. Камайскае і
інш.).

10. Ахова прыроды
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Пастаўскі раён вызначаецца як рэгіён з напружанай экалагічнай
сітуацыяй. Тлумачыцца гэта параўнальна высокай сярод сельскіх
раёнаў ступенню асвоенасці тэрыторыі, наяўнасцю экалагічна
шкодных вытворчасцяў, густой транспартнай сеткай (аўтадарогі,
чыгунка, авіятраса), высокай ступенню сельскагаспадарчага ўздзеяння на тэрыторыю, а да нядаўняга часу і канцэнтрацыяй армейскіх
злучэнняў (авіяцыя, сухапутныя войскі, ракетныя (у тым ліку з
ядзернай зброяй), пагранічныя).
Забруджванне навакольнага асяроддзя ахапіла амаль усе прыродныя сферы, усе ландшафты.

10.1. Ахова рэльефу

Да сярэдзіны 90-х гадоў у раёне не надавалася патрэбнай увагі
ахове рэльефу. Рэльеф — такая ж каштоўнасць, як і іншыя кампаненты прыроды, асабліва на Пастаўшчыне, дзе захаваліся прыродныя
комплексы, створаныя апошнім ледавіком. Некантралюемы працэс
выроўнівання паверхні, разбурэнне прыродных утварэнняў, не заўсёды абгрунтаваная і патрэбная меліярацыя прывялі да таго, што
некаторыя адметныя формы рэльефу знішчаны назаўсёды. Такіх
аб’ектаў на тэрыторыі раёна налічваецца больш дзесятка. Прыкладам таму можа быць Каптарунская канцовамарэнная града, на якой
знаходзілася самая высокая кропка Пастаўшчыны гара Вясёлая
(Ліго) (245,5 м). Зараз яна не існуе, знішчана кар’ерам. Пацярпелі і
некаторыя озавыя грады, бо ў іх ледавіковымі водамі назапашаны
высокаякасныя пяскі. Буйнейшыя з іх знаходзіліся каля вёсак Груздава, Ліпнікі, Сяргеевічы. Знішчана і водналедавіковая дэльта каля
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лагчыны цячэ рака Спарыца, якая злучае ўсе азёры і нясе ваду на
поўнач у Мядзелку.
Асаблівую непаўторнасць ландшафту надаюць разнастайныя
ўзгоркі, што ўзвышаюцца на дне Спорыцкай лагчыны і па яе схілах.
Іх памеры 50 х 200 метраў, а адносная вышыня — да 35 метраў.
Абсалютныя адзнакі паверхні тэрыторыі вагаюцца ў межах 137
— 199 м, вышыня ўзгоркаў дасягае 180,2 м. Самымі высокімі з іх
з’яўляюцца: гара Гарадзішча на заходнім беразе азёр Світа і Світка
— 180 м, гара Гаёк — 165, 4 м, гара Споркі на паўднёвым беразе
возера Споры — 160 м. Узгоркі купала- і увалістападобныя з даволі
абрывістымі схіламі да 25 градусаў. Складзены яны амаль поўнасцю
марэннымі супесямі і суглінкамі. Дно лагчын і берагі азёр забалочаны, узгоркі пакрытыя лесам або занятыя лугамі.
Па меркаванню вучоных, Спорыцкая ледавіковая лагчына
з’яўляецца эталонам сярод падобных аб’ектаў Беларусі. Добрая
захаванасць ландшафтаў і адносная экалагічная чысціня ваколіц
стварае выдатныя магчымасці для арганізацыі зон адпачынку і
развіцця турызму.
Акрамя гемарфалагічных заказнікаў выдзелены шэраг геамарфалагічных помнікаў прыроды — асобных узгоркаў і град: гара Маяк,
гара Баяраўшчына, гара Лысая, гара Вялікая, Жуперская града, гара
Гараватка, Барадзінскі ўзгорак, Чарнецкі ўзгорак. Сярод іх першыя
тры маюць статус рэспубліканскіх.
Гара Маяк знаходзіцца на ўсходняй ускраіне вёскі Рынкяны каля
дарогі Казнадзеішкі — Каптаруны, што на Лынтупшчыне. Яна мае
абсалютную вышыню 240,4 метраў над узроўнем мора; адносна
форм навакольнага рэльефу ўзвышаецца на 15–25 метраў. Спадзістасць схілаў дасягае 20%. Гара выцягнута з поўначы на поўдзень
на 250 метраў пры шырыні 200 метраў і мае плошчу 13,0 га. Абвод
— 1, 5 кіламетра.
Паверхня ўзгорка няроўная: неглыбокімі вузкімі лагчынамі ён
падзелены на тры адасобленыя часткі. Складзена гэта форма рэльефу
канцова-марэннымі адкладамі з марэнных суглінкаў з галькай і жвірам. На вяршыні і па схілах сустракаецца шмат невялікіх валуноў.
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вёскі Трапшэвічы. У выніку гаспадарчай дзейнасці значна зменены
рэльеф каля вёскі Дунілавічы.
Адметнасцю мясцовага рэльефу з’яўляецца наяўнасць вялікай
колькасці валуноў. На жаль, некаторыя камяні-волаты пакінулі пра
сябе напамін толькі у літаратурных крыніцах ды ў апавяданнях
мясцовых жыхароў. Так, закапанымі, узарванымі або скарыстанымі
ў будаўніцтве аказаліся валуны каля г. п. Лынтупы, вёсак Ваўкі,
Лукашова, Янчукі, Каптаруны і іншых. Напрыклад, вялікі камень
з выбітым на ім крыжам каля вёскі Споры быў закапаны у час будаўніцтва дарогі.
Для захавання адметных форм рэльефу і буйнейшых валуноў у
раёне шэраг геамарфалагічных аб’ектаў абвешчаны помнікамі прыроды. Выдзелена пяць ландшафтных геамарфалагічных заказнікаў:
Спорыцкая ледавіковая лагчына, Карагач, Саранчанскія ўзгоркі,
Палескія ўзгоркі, Сяргеявіцкія ўзгоркі.
Адным з адметнейшых з іх, які мае статус рэспубліканскага
эталоннага аб’екта, з’яўляецца Спорыцкая ледавіковая лагчына.
Знаходзіцца яна на адлегласці 6 кіламетраў у напрамку на паўднёвы
захад ад Паставаў паміж вёскамі Шыркі, Падаляны, Салаўі, Сіманькі, Вялікія Споры, Фалявічы, Яцавічы. Мае плошчу 14, 5 кв. км. На
тэрыторыі заказніка знаходзіцца унікальная ледавіковая даліна. Яна
з’явілася 20–17 тысяч гадоў таму ў выніку разворвання ледавіком
горных парод, па якіх ён рухаўся. У выніку гэтага ўтварылася тыповая ледавіковая лагчына шырынёй 1–1, 7 кіламетра і даўжынёй
больш 7 кіламетраў. У параўнанні з навакольнымі ландшафтамі
Спорыцкая лагчына апушчана на 25–30 метраў і аддзяляецца ад іх
абрывістымі схіламі.
Паколькі цела ледавіка было неаднародным і мела шматлікія
трэшчыны і пустоты, у якіх назапашваліся абломкавыя пароды,
пасля яго таяння ўтвораныя суглінкі і супесі аселі на паверхню,
сфармаваўшы неверагодна разнастайны і маляўнічы рэльеф. Найбольш глыбокія часткі лагчыны запоўнілі воды, утварыўшы такім
чынам прыгожую групу азёр: Светлае, Чэцверць, Світа, Світка,
Асцюцьева, Споры і некалькі невялікіх вадаёмаў. Па ніжняй частцы
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Спорыцкая
ледавіковая
лагчына

Ледавіковая лагчына; горы: Гарадзішча, Гаёк, Споркі;
азёры: Споры, Світа, Світка,
Асцюцьева

Карагач

Марэнны масіў; горы: Лембаўка, Маяк,
Карагач, Шаламок; возера Выгарка; даліна ракі Смычыца

Саранчанскія
ўзгоркі

Градава-ўзгорысты канцовамарэнны рэльеф; гара Вёшка

Палескія ўзгоркі

Канцовамарэнны рэльеф; горы: Ануўкава, Бернатава; тэрмакарставая катлавіна Амшар; скразная даліна р. Янавіца;
расліна – званочак рапунцель

Сяргеявіцкія
ўзгоркі

Озавыя грады; горы: Лысая, Цыганская,
Дальняя
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Утварылася гара ў выніку дзейнасці паазёрскага ледавіка 17–20
тысяч гадоў таму шляхам выціскання і пераадкладання горных парод
каля краю актыўнай лядовай масы.
Гара Маяк з’яўляецца вышэйшай кропкай Свянцянскіх градаў
на тэрыторыі Беларусі. Яна — тыповая і адметная форма канцовамарэннага рэльефу.
Гара Лысая знаходзіцца на адлегласці 4 кіламетраў на паўднёвы захад ад Паставаў. Мае плошчу 0,04 квадратных кіламетраў і
вышыню 155 метраў над узроўнем мора. Абмежавана на захадзе і
поўначы поймай ракі Спарыцы, на ўсходзе — лагчыной, на поўдні
— шашой Паставы-Лынтупы.
Гара Лысая ўяўляе сабой адасобленае адносна невялікае ўзвышша, якое ўтварылася ў час апошняга зледзянення. Гэта тыповы
марэнны ўзгорак, які мае ўнікальную правільную форму з пукатай
вяршыняй і роўнымі павольнымі схіламі. Пры параўнальна невялікіх памерах (200 х 60 м) і адноснай вышынёй 15 м, ён цудоўна
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Ландшафтныя геамарфалагічныя заказнікі прыроды
Пастаўскага раёна
Назва

выдзяляецца ў вакольным ландшафце, добра бачны з шашы Паставы-Лынтупы.
Схілы гары маюць нахіл да 15–18 градусаў, а з паўночнага захаду,
дзе яе падмывае рака Спарыца, утварылася агаленне вышынёй 15
метраў і стромкасцю схілаў да 60 градусаў.
Складзены марэнны ўзгорак чырвона-бурымі марэннымі супескамі і суглінкамі з пражылінамі шакаладных глін і невялікай
колькасцю жвіру і галькі.
Гара Лысая — вельмі адметная форма марэннага рэльефу з
узростам 20–17 тысяч гадоў, якая ўтварылася шляхам адкладання
марэны ў целе ледавіка. Яна мае вялікае навуковае і гісторыка-этнаграфічнае значэнне. На думку вучоных, гара можа стаць апорным
геамарфалагічным аб’ектам Пастаўшчыны і цікавым элементам
турыстычных маршрутаў.
З гарой звязаны легенды і паданні. Яна мае і другую назву —
Чортава гара, як і мост праз раку Спарыцу, які таксама называюць
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Табліца 10

Вялікія валуны — адметнасць краявідаў Пастаўшчыны.
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3,80
2,60
3,10
2,45
4,80

Зыбалішскі
Казнадзеішскі

Камайскі

Каптарунскі (Святы,
Дзіравы)

Кулакоўскі 1

.k
3,3
2,4

3,03

3,05
4,0
3,03
3,60
3,50

Пятруцкі 1

Пятруцкі 2
Саболкаўскі (Чортаў,
Здань)
Скарпаўскі
Трапшавічшскі
Чашкоўшчынскі

3,0

2,30

2,8

1,9

2,70

—

9,40

—

10,08

—

9,70

9,06

15,10

7,10

9,80

70

8,90

12,80

Абвод,
м

2,4

6,9

4,2

7,56

6,9

8,9

6,0

15,5

2,4

6,3

4,0

5,7

15,40

Аб’ём,
м3

6,3

18,3

10,9

19,5

18,1

23,6

15,6

40,3

6,4

16,5

10,6

15,2

40–80

Вага,
т

2,10

1,90

1,2

1,22

1,1

10,20

9,20

—

11,70

—

11,70

8,4

4,56

8,5

4,9

Палявы
шпат

Граніт

Граніт

Граніт

Гранітадыярыт

Граніт

Граніт

Граніт

Граніт

Граніт

граніт

Граніт
рапаківі

Гранітапарфір

Граніт
рапаківі

Гранітагнейс

Склад

Культавы

Культавы

Культавы

Культавы

Асаблівасці

Табліца 11

31,0

22,2

11,9

Граніт
рапаківі

Граніт
рапаківі

Граніт
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22,6

12,8
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0,8

1,50

1,4

1,66

1,73

1,65

1,65

2,21

1,0

1,40

1,70

1,50

1,70

Вышыня,
м

am
3,20

Мягунскі

1,9

3,03

Мініковіцкі

2,5
2,27

3,08

3,75

3,10

3, 30

2,00

2,80

1,85

2,70

1,70

1,90

3,80

Шырыня,
м

Логавінскі

Ласёўскі

Ладоскі

Кулакоўскі 2

w

4,50

Заўлечанскі

3,46

Даўжыня,
м

Вялікія камяні — геалагічныя помнікі прыроды
Назва

w

w
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10.2. Ахова вод
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Пастаўшчына багата воднымі аб’ектамі, але стан вадаёмаў пакуль
што далёкі ад ідэальнага. Буйнейшыя рэчкі (Дзісна, Лучайка, Палавіца, Мядзелка, Лынтупка), а таксама некаторыя азёры (Кавалькі,
Ксяндзы, Чорнае, Задзеўскае і інш.) часткова забруджаны сцёкамі
з палёў, ферм, майстэрань, звалкамі бытавога смецця і іншымі адходамі чалавечай дзейнасці, што вядзе да частковай згубы водных
і рыбных рэсурсаў.
Важкімі крыніцамі забруджвання з’яўляюцца прамысловыя
прадпрыемствы, камунальная гаспадарка, сельская гаспадарка і, да
нядаўняга часу, войска.
Водныя рэсурсы выкарыстоўваюцца для водазабеспячэння,
атрымання гідраэнергіі, развядзення рыбы і іншых вадаплаўных,
здабычы сапрапелю і іншых карысных выкапняў, нарыхтоўкі воднай
расліннасці.
Забор вады з вадаёмаў і падземных крыніц ажыццяўляюць
прадпрыемствы розных галін (прамысловасць, сельская гаспадарка, камунальная гаспадарка) і прыватныя асобы. Прамысловыя
прадпрыемствы забіраюць ваду як для забеспячэння тэхналагічнага
працэсу, так і для ахалоджвання некаторых відаў прадукцыі. Усе
вытворчыя арганізацыя маюць ачыстныя збудаванні, аднак не на ўсіх
забяспечваецца высокая якасць ачысткі. Таму ў вадаёмы вяртаецца
вада пераважна ўмоўна-чыстая (нараматыўна-чыстая). Самы распаўсюджаны спосаб ачысткі — гэта каскад сажалак-адстойнікаў, праз
якія забруджаная вада ідзе самацёкам і паступова ачышчаецца.
Магутнасць ачыстных збудаванняў у раёне перавышае 7 тыс.
3
м у суткі, у тым ліку, каля 6 тысяч — у Паставах. Найбольшыя
комплексы для ачысткі сцёкаў знаходзяцца ў 5-м і 6-м гарадках,
малочным заводзе, камунальныя (МСО) (у Паставах), на заводзе
жалезабетонных вырабаў і на дрэваапрацоўчым камбінаце (у Варапаеве), на шклозаводзе (в. Гута), спіртзаводзе (г. п. Лынтупы).
Частка з іх патрабуе рамонту і ўдасканалення.
З прамысловых прадпрыемстваў з прычыны спецыфікі тэхналагічнага працэсу і выпускаемай прадукцыі найбольшы ўплыў на
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Чортавым. Паводле легенды, на Лысай гары жыў чорт, а на мосце
ён ладзіў свае «чортавы забавы». Да нядаўняга часу, пакуль мост
быў драўляны, на ім нечакана правальваліся вазы, жывёла, тэхніка.
У вайну у багну праваліўся танк.
Гара Баяраўшчына знаходзіцца недалёка ад Паставаў, усяго ў 4,5
кіламетрах на поўдзень ад горада. Мае плошчу каля 0,8 квадратных
кіламетраў. Гара ўзвышаецца над навакольнымі ландшафтамі і мае
выразна акрэсленыя межы: на захадзе — дрыгвістае ўзбярэжжа возера Амшанага, на поўдні — забалочаная нізіна ручая (левы прыток
Мядзелкі), на поўначы і ўсходзе — пойма ракі Мядзелкі.
Гара Баяраўшына ўяўляе сабой озавую граду, якая выцягнута з
поўначы на поўдзень і выяўна ўзвышаецца над вакольнымі нізінамі.
Утварылася яна ў часы таяння апошняга паазёрскага ледавіка, калі ў
адным з ягоных языкоў утварылася трэшчына, якая і была запоўнена
пясчаным водналедавіковым матэрыялам.
Гара мае даўжыню 1,1 км. Цэнтральная яе частка больш высокая
(155,8 м) і шырокая (да 250 м); на поўнач і поўдзень гара звужаецца
да 50 м і паніжаецца да 8 — 10 метраў. Озавая града ўзвышаецца
над наваколлем на 15–20 метраў. У яе верхняй частцы знаходзяцца
невялікія ўзгоркі і западзіны з адноснай вышынёй і глыбінёй 5–8
метраў.
Складзена гара светла-жоўтым пяском і алеўрытам лінзападобнай
формы таўшчынёй 8–20 метраў.
На цяперашні час усходняя частка гары разворваецца, астатняя
занята змешаным лесам. На раллі адбываюцца актыўныя працэсы
разбурэння, пераважна водная эрозія.
На поўнач ад озавай грады ў недалёкім мінулым паверхня актыўна распрацоўвалася кар’ерам, у выніку чаго ад возера Амшанага да
невялічкага безымяннага азярца працягнулася забалочанае паніжэнне, парослае хмызняком. На поўдзень ад гары і зараз вядзецца
здабыча пяску ў кар’еры.
Знаходжанне помніка прыроды «Гара Баяраўшчына» ў маляўнічым ландшафце паміж 3 азёрамі і далінай ракі Мядзелкі робіць
гэту мясцовасць вельмі прываблівай для турызму і адпачынку.
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суседнія вадаёмы аказваюць Пастаўскі малаказавод і Лынтупскі
спіртзавод. Абодва маюць ачысныя збудаванні, але поўнай ачысткі
сцёкаў не адбываецца. Пры будаўніцтве сажалкі-адстойнікі былі
размешчаны нерацыянальна. На малаказаводзе яны знаходзяцца вышэй г. Паставы, і слабаачышчаныя сцёкі па рацэ Мядзелка зносяцца
з рачной вадой у межы горада ў воз.Пастаўскае, дзе і назапашваюцца. Паступленне ў возера біягенных рэчываў прывяло да моцнага
разрастання водных раслін і водарасцяў, парушэння кіслароднага
рэжыму, з’яўлення вясной і восенню моцнага паху гніення. Возера
ўжо тоіць у сабе небяспеку захворванняў.
Слабаачышчаныя воды Лынтупскага спіртзавода моцна шкодзяць р. Лынтупцы, утвараючы ў асобных месцах на дне рэчкі налёт
блакітна-шэрага колеру. І што вельмі дрэнна, Лынтупка ўпадае ў р.
Страчу, якая да сёння славіцца чысцінёй і празрыстасцю вады.
Значную шкоду для стану водаў нясе сельская гаспадарка. З-за
таго, што і зараз у некаторых гаспадарках адсутнічаюць ачыстныя
збудаванні, мойкі тэхнікі з замкнёным цыклам, многія фермы і
склады размешчаны ў водаахоўных зонах, з-за выкарыстання мінеральных і арганічных угнаенняў, ядахімікатаў, у вадаёмы трапляюць
розныя рэчывы, якія забруджваюць іх і змяншаюць рыбныя запасы.
Неаднаразова фіксаваліся заморы рыбы ў р.Лучайцы і Палавіцы
з-за таго, што ў ваду трапляў вадкі аміяк. У 1990 годзе з прычыны
скіду шкодных рэчываў з вайсковай часткі на воз.Кавалькі таксама
назіраўся замор рыбы. Асабліва шкодзяць вадаёмам гноевыя сцёкі
з ферм.
Крыніцамі забруджвання з’яўляюцца розныя прадпрыемствы
камунальнай гаспадаркі. У прыватнасці, з пастаўскай лазні сцёкі, мінуючы прымітыўныя ачысныя збудаванні, трапляюць у Мядзелку.
У ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя на рэках актыўна выкарыстоўвалася гідраэнергія на млынах і невялікіх электрастанцыях. Зараз
дзеючы вадзяны млын застаўся толькі ў Казлоўшчыне, а адноўленая
ГЭС працуе каля Варапаева на р. Галбяіцы.
Многія азёры Пастаўшчыны маюць значныя запасы сапрапелю і
азёрна-вапняковых адкладаў. Пакуль што здабыча гэтых карысных
выкапняў не вядзецца, хоць шляхам рацыянальнай арганізацыі пра-

Возера Лодасі.

цэсу здабычы некаторыя азёры маглі б палепшыць свой экалагічны
стан і памаладзець.
Водная расліннасць з вадаёмаў амаль не здабываецца, хаця ў
перспектыве такое магчыма, бо ў Мядзельскім раёне каля Нарачы
пачало дзейнічаць прадпрыемства, на якім з чароту вырабляюцца
ўцяпляльнікі для будынкаў. Аднак, трэба ўлічваць, што чарот выконвае ў вадаёмах ахоўныя функцыі: стрымлівае распаўсюджанне
бактэрый, паглынае многія рэчывы-забруджвальнікі.
Адным з асноўных відаў выкарыстання водных рэсурсаў
з’яўляюцца рыбалоўства і рыбаводства, бо вадаёмы раёна багатыя
рыбай, у тым ліку і прамысловай. Аднак на многіх азёрах каштоўныя пароды рыб (лешч, карп, лін, судак, карась) маюць нязначную
колькасць з прычыны канкурэнцыі з боку малакаштоўных рыб,
якія скарачаюць кармавую базу ды з’ядаюць шмат ікры пад час
нерасту.
На колькасць рыбы ўплываюць не толькі суадносіны паміж
рознымі відамі рыбы, але і стан вадаёмаў, іх рэжым, морфа- і
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гідралагічныя ўмовы. Адной з важнейшых прычын з’яўляецца
рыбалоўства.
Прадпрыемствы рыбнай гаспадаркі вылаўліваюць ад 12 да 17
кг рыбы з гектара, што складае нязначную частку ўловаў, бо яшчэ
большыя аб’ёмы прыходзяцца на рыбаловаў-аматараў, як арганізаваных, так і браканьераў. Праўда, паступовае пашырэнне сферы
дзейнасці дзяржаўнай інспекцыі па ахове раслін і жывёльнага свету
рэзка абмяжоўвае магчымасці апошніх. Вялікія штрафы і сацыяльныя наступствы прымушаюць многіх аматараў устрымлівацца ад
прымянення незаконных спосабаў здабычы.
Рыбалоўства на вадаёмах рэгулюецца заканадаўствам. У час
веснавога нерасту забаронена ўсялякая лоўля на ўсіх рэках і азёрах
раёна. Прамысловы лоў рыбы могуць весці толькі арганізацыі, якія
маюць на гэта спецыяльны дазвол (ліцэнзію). Для павышэння эфектыўнасці выкарыстання і аховы водных рэсурсаў частка вадаёмаў
перададзена ў арэнду прадпрыемствам і прыватным асобам. На такіх
азёрах рэжым выкарыстання ўстанаўліваецца арандатарам.
Пры ахове вадаёмаў апошнім часам пільная ўвага звернута да
невялікіх водных аб’ектаў — малых рэк, азёр, крыніц, студняў.
Вакол вадаёмаў выдзелены вадаахоўныя зоны (палосы), у межах
якіх абмяжоўваецца гаспадарчая дзейнасць, праводзіцца кантроль
за санітарным станам і чысцінёй аб’ектаў. Плошча водаахоўных зон
у раёне складае звыш 50 тыс. га, палос — каля 6 тысяч. У работах
па маніторынгу малых водных аб’ектаў у рамках агульнабеларускага праекта «Малым рэкам — наш вялікі клопат» удзельнічаюць
вучні школ.
Недастатковая ўвага надаецца ахове грунтовых і падземных водаў. Акрамя грамадскага водазабору каля воз.Задзеўскае (Паставы)
існуе ўжо шэраг прыватных свідравін грунтовых і нават міжпластовых вод. Неразумны і некантралюемы забор вады можа рэзка
скараціць падземныя водныя рэсурсы. Усе водакарыстальнікі, якія
ажыццяўляюць забор вады з падземных, паверхневых крыніц і якія
скідваюць сцёкавыя воды ў паверхневыя крыніцы, павінны аформіць
дазвол на спецыяльнае водакарыстанне.

Возера Задзеўскае.

На тэрыторыі раёна ў 1996 годзе ўтвораны рэспубліканскі гідралагічны заказнік «Швакшты». Ён знаходзіцца на паўднёвым захадзе
раёна, уключаючы ў сябе вадазбор азёр В. і М.Швакшты, балота
Пурвіны, вярхоўе ракі Страча. З агульнай плошчы 5538 га каля 8%
занята сельскагаспадарчымі палеткамі і разарана, астатняя знаходзіцца пад натуральнай расліннасцю (65% — пад лесам і хмызняком,
каля 15% — пад балотамі і пераўвільготненымі землямі). Балоты
нізінныя, пакрытыя лесам або травяніста-хмызняковай расліннасцю,
на значных тэрыторыях багністыя. Лясы пераважна хвойныя.
На тэрыторыі заказніка сустракаюцца папуляцыі рэдкіх прадстаўнікў флоры і фаўны. З раслін гэта некаторыя віды тайніка,
ятрышніка, асакі, марошкі, карлікавай бярозкі, прымулы; з жывёл
— жабы, рапухі, трытоны, яшчаркі, гадзюкі, вужы і шмат млекакормячых, жыццё якіх звязана з вадаёмамі. У заказніку ладзяць гнёзды
і выводзяць птушанят 10 відаў птушак, якія занесены ў Чырвоную
кнігу Беларусі. Заўважаны выпадкі з’яўлення тут вельмі рэдкіх
птушак — скапы і арлана-белахвоста.
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10.3. Ахова паветра

106

w

w

w

.k

t.o
rg

am

Паветра з’яўляецца адным з важнейшых кампанентаў прыроды,
ад якога ў вялікай ступені залежыць стан навакольнага асяроддзя.
Адсутнасць буйных прадпрыемстваў і наяўнасць даволі высокага
працэнту лясістасці спрыяе падтрыманню адносна нядрэннай сітуацыі з чысцінёй паветра. Аднак забруджванне ідзе і выклікае трывогу.
Асноўнымі крыніцамі забруджвання з’яўляюцца: са стацыянарных
— заводы ў Паставах (ільнозавод, завод школьнага абсталявання,
малочны завод), Варапаеве (дрэваапрацоўчы камбінат, завод жалезабетонных вырабаў), Лынтупах (спіртзавод), Гуце (шклозавод),
фермы, кацельні; з перасоўных — аўтамабілі, трактары, камбайны,
самалёты, верталёты і іншая тэхніка.
Штогод з розных крыніц у атмасферу паступае ад 5 да 10 тысяч
тон шкодных рэчываў. Асноўную частку забруджвальнікаў складаюць такія рэчывы як серністы ангідрыд 33%, вокіслы азоту 40%,
вокіслы вугляроду 27%.
Каля 70% забруджвання дае аўтатранспарт. Парушэнні ў стане
атмасферы адбываюцца за кошт паступлення ў паветра выхлапных
газаў, якія ўтрымліваюць у сабе угарны газ СО і свінец Рb, гумовы

пыл, сажу. Да таго ж, на спальванне бензіну і саляркі расходуецца
кісларод. Усё гэта шкодна ўплывае на жывыя арганізмы і здароўе
чалавека. Аўтатранспартам найбольш забруджваюцца большыя паселеныя пункты, асабліва, Паставы, а таксама дарогі з інтэнсіўным
рухам, такія як шаша Вільня — Полацк.
Прамысловыя прадпрыемствы і кацельні таксама адчувальна
ўплываюць на стан паветранага басейна. Выкіды пылу і газаў з
труб падымаюцца ў паветра, рассейваюцца, але ўрэшце асядаюць
на зямлю. Такі спосаб прымяняецца ў тых выпадках, калі немагчыма, або немэтазгодна ўсталёўваць на прадпрыемствах прылады для
затрымання пылу і газу.
Да нядаўняга часу кацельні і прадпрыемствы Пастаўшчыны
працавалі на цвёрдым паліве (вугаль, торфабрыкет), якое пры спальванні пакідае шмат попелу і шлаку. У 2004 годзе у раён падведзены
прыродны газ, што, відавочна, павінна паспрыяць ачышчэнню
паветра.
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Тэрыторыя заказніка мае шэраг асаблівасцей, якія выдзяляюць
яе сярод іншых ахоўваемых аб’ектаў. Па-першае, вялікія азёры, вадатокі і балоты ўтвараюць адзіны гідралагічны комплекс на месцы
былога прыледавіковага вадаёма; па-другое, заказнік знаходзіцца на
мяжы двух вялікіх фізіка-геаграфічных раёнаў (Свянцянскія грады і
Нарачана-Вілейская раўніна) на тэктанічным разломе; па-трэцяе, тут
пачынаецца адна з самых чыстых, бурных і складаных па характару
рачной даліны рэк — Страча, якая ўтварае шэраг скразных далін;
па-чацвёртае, у заказніку знаходзяцца вялікія плошчы разнастайных
натуральных балот і вялікія лясныя масівы са значнымі папуляцыямі
рэдкіх раслін і жывёл.
Зараз гідралагічны заказнік «Швакшты» ўваходзіць у склад нацыянальнага парка «Нарачанскі».

10.4. Ахова зямель

Глеба — вельмі важны прыродны рэсурс, выкарыстанне якога
дае чалавеку магчымасць амаль поўнасць забяспечыць патрэбы ў
прадуктах і ў многіх відах прамысловай сыравіны.
Праблемы зямельных рэсурсаў у нашым раёне звязаны з воднай
эрозіяй, здабычай карысных выкапняў, няякасным правядзеннем
меліярацыйных работ, будаўніцтвам, назапашваннем і складзіраваннем адходаў вытворчасці і спажывання, сельскагаспадарчай
дзейнасцю.
Адной з галоўных праблем з’яўляецца водная эрозія — разбурэнне глебавага покрыва і знос яе часцінак патокамі вады. Паверхневай
эрозіяй ахоплена каля 20% плошчы ворыўных зямель. Гэты працэс
асабліва заўважны на ўзгорыстым масіве Свянцянскіх градаў, а
найбольшую інтэнсіўнасць ён набывае пад час ліўневых дажджоў
і снегатаяння, калі па схілах сцякаюць вялікія аб’ёмы вады. Адбываецца змыў гумусу з верхніх гарызонтаў глебы.
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Табліца 12

Тарфяныя заказнікі

Характарыстыкі

Равы

Гіненкі

Каліты

Плошча, га

90

26

21

Глыбіня торфу, макс, м

6,1

3,7

3,2

Глыбіня торфу сярэдн, м

2,6

2,5

2,2

Ступень разражэння торфу, %

34

40

32

Тып

нізінны

нізінны

нізінны

Запасы (прагноз), тыс м3

1939

554

398
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Для барацьбы з воднай эрозіяй ужываецца шэраг мер: разворванне ўпоперак схілаў, увядзенне аптымальных севазваротаў, акучванне
радоў, пакіданне аржышча на раллі, валаванне і мучынаванне глебаў,
залужэнне, аблясенне і да таго падобнае.
Важнай праблемай з’яўляецца рэкультывацыя зямель на месцах
здабычы карысных выкапняў. У раёне здабываюцца пяскі, гліны,
пясчана-гравійныя сумесі, торф адкрытым спосабам у кар’ерах.
Рэкультывацыя патрэбна на плошчы каля 300 га, з якіх каля 50%
прыпадае на тарфянікі. Былыя кар’еры могуць быць выкарыстаны
пад вадасховішчы, лес, пашу, раллю і да т. п. На жаль, распрацоўка
некаторых кар’ераў праводзіцца з парушэннем экалагічных комплексаў. Сумным прыкладам гэтаму можа быць кар’ер у лесе каля в.
Ліпнікі. На месцы пясчанай гары ўтворана катлавіна, днішча якой
на 1,5–2 м ніжэй, чым узровень суседняга балота, у якім у адну
экалагічную сістэму завязаны таксама і два возеры. Калі адбудзецца
спуск вады з балота, то гэта пацягне за сабой непапраўныя змены
ў сістэме.
Паколькі ў раёне налічваецца каля 50 тыс. га пераўвільготненых зямель, то актуальнай выступае задача іх аптымізацыі. Для
гэтага праводзяцца мерапрыемствы па паляпшэнню якасці глебаў
— меліярацыя: закладваецца дрэнаж, раскарчоўваецца хмызняк,
выроўніваецца паверхня, прыбіраюцца камяні. На пачатак нашага
стагоддзя ў раёне налічвалася каля 35 тыс. га асушаных зямель.
Аднак не паўсюдна меліярацыя праводзілася якасна, што на асобных тэрыторыях прывяло да зніжэння ўзроўню грунтовых вод,
высыхання ручаёў, абмялення азёр, зніжэння відавога і колькаснага
складу прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага свету. Перасыханне
торфу ў верхніх слаях глебы можа стаць прычынай яго ўзгарання.
Гэта асабліва праявілася ў 2002 годзе, калі ў раёне з мая па снежань
гарэла 9 тарфянікаў, у тым ліку на значных плошчах каля вёсак
Пруднікі, Жылінскія, Кадукі, Васіліны, Сіўцы.
На сённяшні дзень меліярацыйная сетка, асабліва на поўначы
раёна, патрабуе рамонту, бо многія каналы абмялелі, зараслі хмызняком, у выніку чаго пачаўся працэс другаснага забалачвання. Для
захавання карысных пакладаў торфу ў раёне ўтвораны тры тарфяныя
заказнікі: Равы, Гіненкі і Каліты.

Забруджваюцца землі і ў выніку сельскагаспадарчай дзейнасці,
у першую чаргу сцёкамі з жывёлагадоўчых комплексаў і ферм, з-за
неахайнага захоўвання і прымянення мінеральных угнаенняў і пестыцыдаў. Вакол вялікіх ферм існуе моцнае забруджванне не толькі
глебаў, але і грунтовых вод.
Спецыфічнай для Пастаўшчыны з’яўляецца праблема зямель,
якія раней належалі вайскоўцам. Іх налічваецца каля 5 тыс. га, а
ладзіць на гэтых землях якую-небудзь гаспадарчую дзейнасць вельмі
праблематычна, бо значныя плошчы забруджаны нафтапрадуктамі,
будаўнічымі і бытавымі адходамі. Такіх зямель даволі многа ў ваколіцах Паставаў і Варапаева.
З прычыны інтэнсіўнай сельскагаспадарчай дзейнасці на тэрыторыі раёна адбыліся сур’ёзныя змены ў стане глебаў. Каля 12%
плошчаў сельскагаспадарчых угоддзяў ахоплена воднай эрозіяй, 30%
— маюць празмерную кіслотнасць, 12% — з’яўляюцца дэфляцыйна-небяспечнымі. За апошнія 5 гадоў утрыманне гумусу ў глебах
павялічылася ўсяго на 0,2% і складае зараз каля 2,2%. На ўзгоркавых
палетках добра назіраюцца працэсы разбурэння глебаў: звычайна
вяршыні такіх узгоркаў маюць чырванаваты колер з-за гліністай
марэны, якая агалілася ў выніку змыву гумусу. Гэта паўсюдная з’ява
ў паўднёвай частцы раёна, асабліва на Камайшчыне.
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Лясы на Пастаўшчыне займаюць 89 тысяч гектараў, што складае
38% ад плошчы раёна. Лясныя рэсурсы шырока выкарыстоўваюцца людзьмі ў розных галінах гаспадаркі і ў побыце, а таксама для
адпачынку і лячэння.
Аховай лесу займаюцца работнікі лясгаса. Асноўныя напрамкі
іх дзейнасці звязаны з пажарамі, засмечанасцю бытавымі і прамысловымі адходамі, лесанарыхтоўкай, добраўпарадкаваннем рэкрэацыйных лясоў, аховай паляўнічай фаўны.
Важнейшымі мерапрыемствамі па ахове лесу з’яўляецца папярэджанне, своечасовае выяўленне пажараў, ліквідацыя іх наступстваў.
Пажары ўзнікаюць ад розных прычын, але найчасцей з-за веснавога спальвання травы, а таксама ад неахайнасці, абыякавасці
адпачываючых, зборшчыкаў ягад і грыбоў, лесанарыхтоўшчыкаў.
Найбольш складаным быў стан лясоў сухім летам 2002 года, калі
пажары знішчылі 200 гектараў лесу. Зараз гарэльнікі распрацаваны,
на большасці плошчаў пасаджаны малады лес.
Для папярэджання пажараў у лясных масівах ствараюцца супрацьпажарныя бар’еры, якія ўяўляюць сабой разараныя палосы,
лясныя дарогі, вадаёмы і каналы, лясныя паляны і разрывы. У сухое
надвор’е шлагбаўмамі перакрываецца ўезд на лясныя дарогі; вядзецца дзяжурства на спецыяльных вышках.
Вельмі шкодзяць лесу самавольныя рубкі, асабліва, маладых елак
у пераднавагоднія дні. У адпаведнасці з заканадаўствам безбілетная
рубка дрэў забаронена.
Моцна пакутуюць лясы ад засмечанасці бытавымі і прамысловымі адходамі. Асабліва гэта характэрна для ваколіц буйнейшых
населеных пунктаў (Паставы, Варапаева, Лынтупы) і аўтатрас,
асабліва, шашы Вільня — Полацк.
Значныя праблемы звязаны з лесанарыхтоўкамі. Арганізацыі
(ААТ «Маладзечналес», УП ЖКХ, райспажыўтаварыства і інш.),
індывідуальныя прадпрымальнікі і прыватныя асобы пакідаюць
пасля сябе недарубкі, не вывозяць у тэрмін драўніну, не ачышчаюць
поўнасцю лесасекі.

На працягу апошніх гадоў значная ўвага надаецца добраўпарадкаванню лясоў у месцах масавага адпачынку насельніцтва. Работнікі
лясной гаспадаркі ўсталёўваюць альтанкі, столікі, лаўкі, інфармацыйныя шчыты. Такія работы праводзяцца ва ўрочышчах «Азёркі»,
«Сасноўка», каля азёр Белае, Дубок, Варанец, Швакшты, Баравое, а
таксама ўздоўж аўтатрасы Полацк — Вільня. На жаль, з прычыны
нізкай культуры часткі насельніцтва, асабліва, моладзі, збудаванні
часта псуюцца, а месцы адпачынку моцна засмечваюцца.
На тэрыторыі раёна ў 1994 годзе для захавання і ўзнаўлення папуляцый вяза шурпатага і вяза гладкалістага быў створаны батанічны
заказнік «Лынтупскі». Ён размясціўся на плошчы 1122 гектары
ў лясным масіве паміж вёскамі Рынкяны, Янанішкі і Вейсішкі ў
заходняй частцы раёна на мяжы з Літвой. Асноўнымі лесаўтвараючымі пародамі з’яўляюцца сасна, елка, ясень, дуб, вяз, клён, бяроза,
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10.5. Ахова лясоў

Размяшчэнне заказнікаў на тэрыторыі Пастаўскага раёна.
Геамарфалагічныя: 1 — Палескія ўзгоркі, 2 — Саранчанскія ўзгоркі,
3 — Спорыцкая ледавіковая лагчына, 4 — Карагач, 5 — Сяргеевіцкія
ўзгоркі; тарфяныя: 6 — Равы, 7 — Гіненкі, 8 — Каліты; батанічны:
9 — Лынтупскі; гідралагічны: 10 — Швакшты.
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Ахова жывёл — гэта комплекс мерапрыемстваў па рацыянальнаму выкарыстанню багаццяў жывёльнага свету, падтрыманні
на аптымальным узроўні колькаснага і якаснага складу груповак
дзікіх жывёл на аснове захавання, паляпшэння, а пры неабходнасці
і штучнага ўзнаўлення прыродных умоў іх існавання. Гэтыя меры
прадугледжваюць, напрыклад: поўную забарону на адлоў, адстрэл ці
здабычу іншымі спосабамі ўсіх асабліва ахоўваемых жывёл, якія занесены ў Чырвоную кнігу; барацьбу з браканьерствам; рэгуляванне
аматарскага паляўніцтва і рыбалоўства і іншыя мерапрыемствы.
На тэрыторыі раёна знаходзяцца месцы, дзе сустракаюцца віды,
якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. З млекакормячых гэта барсук, вячэрніца гіганцкая, лясны кот, ляцяга, хахуля, начніцы вялікая
і Натэрэра. Да групы ахоўваемых жывёл адносяцца некаторыя каштоўныя прамысловыя віды, здабыча якіх абмежавана (высакародны
алень, бабёр, глушэц, янот-паласкун і іншыя). Таксама ахоўваецца
каля 45 відаў птушак (арлан-белахвост, аўдотка, беркут, бусел чорны,
гогаль, журавель шэры, зімародак, кулік-сарока, белая курапатка,
скапа і іншыя), 1 від паўзуноў (мядзянка), 1 від амфібій (жаба камышовая), 5 відаў рыб (вусач, сцерлядзь, сырок, фарэль, харыюс),
9 відаў насякомых, 1 від ракападобных (шыракапалы рак).
Паляўнічыя ўгоддзі, а гэта больш за 90% тэрыторыі раёна, знаходзяцца ў арэндзе. Галоўнымі арандатарамі з’яўляюцца Пастаўская паляўніча-рыбалоўная гаспадарка Беларускага таварыства паляўнічых
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10.6. Ахова жывёл

і рыбаловаў і лясгас. У абавязкі арандатараў уваходзіць арганізацыя
ахоўных мерапрыемстваў, добраўпарадкаванне паляўнічых угоддзяў,
аптымізацыя колькаснага і відавога складу жывёльнага свету. Яны
выдзяляюць зоны спакою для дзікіх жывёл у паляўнічых угоддзях,
рэгулююць паляванне, праводзяць улік жывёл і птушак, арганізуюць
біятэхнічныя мерапрыемствы (будаўніцтва сховішчаў для кармоў;
стварэнне падкормачных пляцовак і кропак для дзікоў, зайцаў, курапатак; выкладка саланцоў; падсечка асін і інш.).
Аднак на сённяшні дзень не ўдаецца поўнасцю ліквідаваць
шкоднае ўздзеянне чалавека на прыроду. Застаюцца даволі шматлікімі факты браканьерства, адбываецца забруджванне асяродкаў
пражывання дзікіх жывёл прамысловымі і сельскагаспадарчымі
адходамі, што звужае іх жыццёвую прастору і вядзе да скарачэння
колькасці.
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асіна, вольха. Папуляцыя вяза ў асноўным знаходзіцца на поплаве
ракі Свілкі. Дрэвы маюць сярэднюю вышыню 20-25 метраў пры
дыяметры ствалоў 20–25 см.
У раёне ўзяты пад ахову і месцы, дзе сустракаецца расліна з
Чырвонай кнігі — чарамша, або дзікі часнок (рус. медвежий лук).
На Варапаеўшчыне, на вадазборах ручаёў Балаі, Шурыца і Чэртка,
выдзелены тры тэрыторыі агульнай плошчай каля 80 га, на якіх
выяўлены гэтыя расліны.

10.7. Адходы

У працэсе чалавечай дзейнасці ўтвараюцца разнастайныя адходы.
У залежнасці ад агрэгатнага стану іх падзяляюць на вадкія і цвёрдыя. Групу цвёрдых адходаў утвараюць рэшткі металаў, пластмас,
драўніны і іншых матэрыялаў; пыл; прамысловае і бытавое смецце
— гума, папера, тканіна, пясок, шлак і іншыя). Вадкія адходы ўяўляюць сабой асадкі сцёкаў пасля іх апрацоўкі, а таксама рэчывы і
пыл, якія ўлоўлены сістэмамі мокрай ачысткі газаў.
На Пастаўшчыне асноўная частка цвёрдых адходаў назапашваецца і ўтылізуецца на палігонах каля буйнейшых населеных пунктаў
— Паставы, Варапаева, Лынтупы. Большую частку адходаў складае
будаўнічае смецце, адходы дрэваапрацоўкі і прамыслова-бытавое
смецце.
Самы вялікі палігон знаходзіцца на адлегласці 1 км на ўсход
ад раённага цэнтра. Ён мае плошчу каля 4 гектараў і праектную
ўмяшчальнасць 167 тыс м3. Штогод на палігон паступае 4–5 тыс.
м3 адходаў.
113
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11. Рэкрэацыйны патэнцыял
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11.1. Агульны агляд

Прыродныя ўмовы раёна ствараюць магчымасці для рэкрэацыі.
На нашай тэрыторыі ёсць шмат маляўнічых куткоў каля азёр, рэчак,
бароў, у якіх можна добра адпачыць. Аднак турысцка-аздараўленчы
патэнцыял раёна выкарыстоўваецца пакуль што абмежавана.
Каля большых населеных пунктаў месцамі адпачынку з’яўляюцца
бліжэйшыя азёры або рэкі, гістарычныя мясціны, паркі.
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Па сваіх асноўных параметрах палігон адпавядае патрабаванням
да такога роду аб’ектаў: з усіх бакоў ён закрыты густой хмызняковай
расліннасцю; у радыусе 500 метраў няма азёр, рэк і водазаборных
збудаванняў; грунты пераважна шчыльныя гліністыя і суглінкавыя;
грунтовыя воды залягаюць глыбей 2 метраў ад паверхні. Аднак да
цяперашняга часу палігон не абгароджаны і не абвалованы, адходы
складаюцца хаатычна па ўсёй тэрыторыі.
На жаль, значная частка бытавога смецця (да 30%) назапашваецца
ў несанкцыянаваных звалках вакол населеных пунктаў. Штучныя
ўзгоркі з пластыкавых бутэлек, поліэтыленавай плёнкі, апілак, бітай цэглы і іншых непатрэбных чалавеку матэрыялаў і рэчаў часта
сустракаюцца на ўскрайках лясоў, у лагчынах, за агародамі вуліц
і ў іншых месцах. Не заўсёды ўдаецца высветліць асобу забруджвальніка — чалавека, які дбае толькі пра сябе і не думае пра іншых
і пра агульнае: пра чысціню паветра, лясоў, рэк, азёр...

Возера Белае ў зоне адпачынку «Азёркі».
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«Пастаўская Швейцарыя — Спорыцкая ледавіковая лагчына.
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Для пастаўчан гэта цэнтр горада з забудовай часоў канца XVIII
ст., гарадскі парк Гарбарка, берагі р. Мядзелкі, азёраў Задзеўскае,
Азёркі, Белае, Дубок, Загачча, Споры, Світа; для лынтупчан — ся
дзібна-паркавы ансамбль Бішэўскага, Блакітныя азёры; для варапаеўцаў — шыкоўны парк Пшаздзецкага на беразе р. Заражанкі, азёры
Глыбокае, Ясюкі, Чорнае.
На тэрыторыі раёна можна выдзеліць некалькі мясцін, прыдатных
для цікавага і пазнавальнага адпачынку. Сюды можна аднесці ваколіцы Каптарунскіх азёр, дзе захаваўся складаны ледавіковы рэльеф
з высокімі ўзгоркамі, глыбокімі азёрнымі катлавінамі, празрыстай
вадой, з легендамі і казкамі, з рэдкім для Беларусі святым культавым
камянём. Але зараз магчымасці рэкрэацыі тут абмежаваны з-за таго,
што гэтыя мясціны знаходзяцца ў прыгранічнай паласе з Летувой.
Другім патэнцыяльным рэкрэацыйным рэгіёнам на Лынтупшчыне з’яўляюцца ваколіцы вв. Пешкаўцы і Вайшкуны, побач з
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якімі знаходзіцца заказнік «Блакітныя азёры» з цудоўнымі берагамі,
азёрамі і струменістай рэчкай Страчай. Паблізу ёсць курганныя
могільнікі.
Вялікі комплекс для адпачынку ўяўляе сабой тэрыторыя на
поўдзень ад Паставаў. Тут знаходзіцца шэраг маляўнічых азёраў,
што маюць добрыя берагі і даволі багатыя на рыбу. Акрамя таго
захаваліся помнікі часоў першай сусветнай вайны. Цікавыя мясціны
знаходзяцца каля в. Манькавічы: парк, рэшткі млына, вадасховішча,
капліца, прыгожы Манькаўскі лес.
Маляўнічыя мясціны ёсць таксама ў ваколіцах азёр Лучай,
Лісіцкае, Баб’е; у трохкутніку в. Дунілавічы — в. Норыца — воз.
Баравое; на берагах невялікіх азёр Груздаўскай лясной Дачы; у ваколіцах вв. Казлоўшчына — Навадруцк — Асінагарадок — Сарокі
— Ляхаўшчына.

11.2. Маршруты пешаходных і веласіпедных вандровак
у ваколіцах Пастаў
Пешаходныя:

1. Паставы (мытня) — Ліпнікі — Манькавічы — Кашыцы
— Паставы (палац Тызенгаўзаў) (16 км)
Аб’екты: былы радыёлакацыйны цэнтр, помнік Н. Асяненка,
сядзібна-паркавы ансамбль і капліца Друцкіх-Любецкіх, стаў на
Мядзелцы, помнік ахвярам вайны ў Манькаўскім лесе.
2. Паставы (палац Тызенгаўзаў) — Рамелькі — Шыркі — В.
Споры — Яцавічы — Сіманькі — Кашыцы — Паставы (палац
Тызенгаўзаў) (17 км)
Аб’екты: Лысая гара, воз. Споры, Спорыцкая ледавіковая
лагчына, Гарадзішча, сядзібны дом ў Спорах, нямецкія пахаванні
і ўмацаванні 1 сусветнай вайны, воз Світа, воз. Світка, крыніца,
рачныя даліны.
3. Паставы (6 гарадок) — Задзеўе — Дукі — Шыркі — Рамелькі
— Паставы (палац Тызенгаўзаў) (10 км)
117
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Веласіпедныя:
1. Паставы (5 гарадок) — Манькавічы — Сарочына — воз. Варанец — Параскі — Доўжа — Глодава — Кашыцы — Паставы (палац
Тызенгаўзаў) (24 км)
Аб’екты: царква, сядзібна-паркавы ансамбль і капліца ДруцкіхЛюбецкіх, воз. Сарочынскае, месца былой агранамічнай школы,
помнік на месцы бою на Крыжоўцы, нямецкія пахаванні і ўмацаванні
1 сусветнай вайны.
2. Паставы (6 гарадок) — Задзеўе — Дукі — Шыркі — Споры
— Сіманькі — Глодава — Кашыцы — Паставы (палац Тызенгаўзаў)
(20 км)
Аб’екты: гарадзішча, нямецкія пахаванні і ўмацаванні 1 сусветнай вайны, воз. Загачча, озавая града, Лысая гара, Чортаў мост,
воз. Споры, Спорыцкая ледавіковая лагчына, Гарадзішча, сядзібны
дом ў Спорах, воз Світа, воз. Світка, крыніца, рачныя даліны, горы
Гаёк, Споркі.
3. Паставы ( 6 гарадок) — Задзеўе — Літвінкі — Дашкі — Дварчаны — Салаўі — В. Споры — Яцавічы — Глодава — Кашыцы
— Паставы (палац Тызенгаўзаў) (22 км)
Аб’екты: гарадзішча, нямецкія пахаванні і ўмацаванні 1 сусветнай вайны, воз. Загачча, озавая града, воз. Споры, Спорыцкая
ледавіковая лагчына, Гарадзішча, сядзібны дом ў Спорах, воз Світа,
воз. Світка, крыніца, рачныя даліны, горы Гаёк, Споркі, воз Доўжа,
воз Глодава, Гаць.
4. Паставы ( 5 гарадок) — Юнькі — Логавінцы — Козічы — Бакавічы — Кулакова — Баранавічы — Міськія — Шурпікі — Паставы
(вул. Кляра) (14 км)

Аб’екты: старажытнае паселішча, Курган, былая сядзіба Зяновічаў, рака Лучайка.
5. Паставы ( 5 гарадок) — Юнькі — Курсевічы — Пухаўка
— Цешылава — Забалоцце — Шынаўшчына — Гогава — Савічы
— Захараўшчына — Баранавічы — Міські — Шурпікі — Паставы
(вул Кляра) (28 км)
Аб’екты: былая база стратэгічных ракет, Казурава капліца, сядзіба Акуліча, крыніца, капліца, Курган.
6. Паставы (5 гарадок) — Юнькі — Гутары — Перавознікі — Касцяні — Чарты — Азёркі — Паставы (МСО) (22 км)
Аб’екты: рака Лучайка, былая ракетная база, воз. Чарты, старажытнае паселішча, воз. Зосіна, воз. Дубок, аэрадром, лясніцтва,
верталётная эскадрылля.
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Аб’екты: гарадзішча, нямецкія пахаванні і ўмацаванні 1 сусветнай вайны, озавая града, Лысая гара, Чортаў мост.
4. Паставы (МСО) — Аэрадром — Азёркі — воз. Белае — воз.
Сляпіца — Паставы (чыгуначны вакзал) (7 км)
Аб’екты: аэрадром, верталётная эскадрылля, лясніцтва, азёры
Азёркі, Дубок, Белае, Сляпіца.
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