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Уводзіны. 
 Лясы адыгрываюць важную ролю ў развіцці эканомікі і 

паляпшэнне і навакольнага асяроддзя. Яны з’яўлюцца крыніцай 
задавальнення патрэб ў драўніне і іншай лясной прадукцыі, 
аказваюць спрыяльны ўплыў на клімат, атмасферы, гідралагічны 
рэжым мясцовасці, засцерагаюць глебу ад ветравой і воднай эрозіі, 
маюць іншыя прыродныя ўласцівасці. Лясы ўсе больш 
выкарыстоўваюцца ў аздараўленчых мэтах, для задавальнення 
культурных і эстэтычных патрэб насельніцтва. 

Сваю работу я прысвяціла лясным рэсурсам раена, як 
шматфункцыянальным па выкарыстанню і важным па іх ролі ў 
экалагічнай раўнавазе прыроднага асяроддзя. 

Для нашай мясцовасці выкарыстанне лясных рэсурсаў даволі 
актуальная праблема, так як Зэльвенскі раен з’яўляецца адным з 
самых малалясістых (за выключэннем Нясвіжскага раена) у 
рэспубліцы. Таму да даннага віду рэсурсаў патрэбна адносіцца 
беражліва, прадумана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Трэба знайсці кампраміс паміж экалагічнымі задачамі і 
пытаннямі эксплуатацыі лясных рэсурсаў у сеняшніх абставінах. 
Патрэбна перабудоўваць мысленне людзей. Значэнне лесу павінна 
засвойвацца кожным чалавекам з самага маленства. І трэба 
выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, каб выхаваць беражлівыя 
адносіны да лесу і як аднаго з важнейшых рэсурсных багаццяў 
нашай краіны, і як асяроддзя, якое забяспечвае здароўе людзей, 
жыцце раслін і жывел. 

 

Лясныя рэсурсы раена. 
У ходзе даследчай работы былі пастаўлены наступныя 

мэты: 
1. Вывучэнне лясных рэсурсаў раена: іх узрастовы, 

пародны склад, размяшчэнне па тэрыторыі раена; вызначэнне 
асноўных экалагічных праблем і шляхоў іх вырашэння. 

2. Распрацоўка мерапрыемстваў у межах школы, якія 
садзейнічалі б захаванню лясных рэсурсаў і павышалі ўзровень 
экалагічнай адукацыі вучняў. 

У ходзе работы былі вывучаны матэрыялы ДЛГУ “Слонімскі 
лясгас”, Зэльвенскай райінспекцыі па ахове навакольнага 
асяроддзя. Сабраны матэрыял быў сістэматызаваны і 
аналізаваўся. Была праведзена праца з статыстычным 
матэрыялам, па выніках якой былі выкананы графічныя 
работы: дыяграмы, графікі. Праведзены разлік паказчыкаў, якія 
характарызуюць лясныя рэсурсы: працэнт лясістасці, доля лясоў 
па ўзросту, доля лясоў па пародах. Надавалася значэнне 
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выпрацоўцы мерапрыемстваў, якія маглі б дапамагчы ахове 
лясных рэсурсаў нашай мясцовасці. У ходзе працы быў 
выкарыстаны дэдуктыўны метад даследавання, так як 
папярэдняя работа была прысвечана лясным рэсурсам Беларусі. 
Пасля вывучэння агульнай тэмы я падышла да вывучэння 
лясных рэсурсаў сваей мясцовасці. Таксама былі выкарыстаны 
наступныя метады даследаванняў: матэматычны, апісальны, 
гістарычны, параўнальны, метад абагульнення. 

 
Структура лясных рэсурсаў. 

Агульная плошча зямель Зэльвенскага раена складае 87 288 
га, на лясныя ўгоддзі прыходзіцца 17 228 га, 55 036 га 
складаюць сельскагаспадарчыя ўгоддзі, з якіх найбольшая доля 
прыпадае на раллю. (мал.1) 

Агульная плошча зямель ляснога фонду складае ў раене 10 
946 га, у тым ліку пакрытая лясамі – 10 414 га, лясістасць 
складае 16,7 % тэрыторыі раена1. Гэты паказчык адзін з самых 
нізкіх у Беларусі. Уступае толькі лясістасць Нясвіжскага раена. 

Па народнагаспадарчаму прызначэнню лясы можна 
падзяліць на дзве групы. Першую групу складаюць лясы, якія 
адыгрываюць важную прыродаахоўную функцыю. Гэта 
водаахоўныя лясы, ахоўныя палосы ўздоўж чыгунак і 
____________________ 
1 Матэрыялы ДЛГУ “Лясгас” 
2 Там же 
3 Там же  
аўтамабільных дарог (53% плошчы ляснога фонду). Другая група 
– гэта эксплуатацыйныя лясы,  што выкарыстоўваюцца для 
задавальнення патрэб народнай гаспадаркі ў драўніне (47% 
плошчы ляснога фонду)2. (мал.2) За апошнія гады плошча лясоў 
першай групы пастаянна павялічвалася.  

Па асноўных катэгорыях зямель плошча ляснога фонду 
размяркоўваецца наступным чынам: лясная плошча – 96,4%, у 
тым ліку пакрытая (95%) і непакрытая (1,4%) лесам. 
Вельмі вялікае значэнне мае пародны склад лясоў, драўніна 
розных парод выкарыстоўваецца неаднолькава. Большая частка 
(71,5%) лясной плошчы раена пакрыта хваевымі лясамі, 28,5% - 
лісцевымі, з іх на дробналістныя – 19,7%. (мал.3) Сярод хваевых 
парод пераважае сасна (91%), яловыя лясы займаюць каля 9% 
фонду, а сярод дробналісцевых больш за ўсе прыпадае на бярозу 
(72,8%), затым на асіну (20,3%), з шыракалістных парод лідыруе 
дуб (65%) (мал.4).   

Размяшчэнне лясоў па відах па тэрыторыі раена залежыць 
ад асаблівасцей прыроднага асяроддзя. Так, напрыклад, яловыя 
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лясы характэрны для тэрыторый з паніжаным рэльефам і больш 
гліністымі глебамі. Размешчаны яны часцей за ўсе параўнальна 
невялікімі астраўкамі. Сустракаюцца кіслічныя, імшыстыя, 
чарнічныя ельнікі. Разам з елкай могуць расці вольха, дуб, 
бяроза, асіна, у падлеску расце ядловец, бружмель, у ніжнім 
ярусе – чарніцы, кісліца, мхі. На тэрыторыі ўрочышча Медухава 
назіраецца ўсыханне елкі, што выклікаецца як кліматычнымі 
ўмовамі, так і змяненнем воднага рэжыму ў выніку меліярацыі. 

  Сярод хваевых лясоў асноўнымі з’яўляюцца сасновыя 
бары: лішайнікавы, верасовы, бруснічны, імшысты, чарнічны; 
найбольш распаўсюджаны сасняк імшысты. Яны любяць расці 
на добра дрэніраваных участках. Можна бачыць як чыстыя 
бары, так і з дамешкай бярозы, асіны. У падлеску сустракаюцца 
рабіна, ядловец, крушына і інш. З траў растуць аўсяніца, 
ландыш майскі. У наглебавым покрыве пераважаюць мхі.  

На найбольш узвышаных месцах сустракаюцца хвойнікі 
лішайнікавыя. Гэта самыя сухія лясы з беднай расліннасцю. 
Тлумачыцца гэта водным рэжымам і беднасцю глебаў. 

Дробналістныя пароды сустракаюцца паўсюдна. На сырых 
месцах, у лагчынах і забалочаных тэрыторыях расце вольха.  
Бярозавыя лясы фарміруюцца часта ў выніку змены карэннай 
раслінасці. Бяроза разам з асінай пераважаюць на месцы 
высечак і пажарышчаў.  

Лічыцца, што лясы большай раена адносяцца да 
цэнтральнай падзоны ялова-грабавых лясоў, Ваўкавыска-
Навагрудскага і  Заходне -Прадлескага комплексаў. 

  У выніку працяглай экстэнсіўнай экспуатацыі лясоў 
склалася рэзкая дыспрапорцыя іх узрастовай структуры. Лес 
раена малады. На маладнякі прыходзіцца 46% лясной плошчы, 
спелыя лясы складаюць – 3%  , на сярэднеўзрастовыя –43%, 
прыспяваючыя – 8% (мал.5). Хаця патрэбна заўважыць, што 
доля спелых лясоў у апошні час пачала павялічвацца. 

   

Выкарыстанне лясных рэсурсаў 
Хаця ў цяперашні час лесная прамысловасць у раене 

прадстаўлена нешырока, яна зяўляецца адной з старэйшых 
галін. Яшчэ ў дзевятнадццатым стагоддзі вялася 
нарыхтоўкадраўніны і яе сплаў па р. Зальвянка сялянамі 
памешчыкаў І. Шырмата , У. Давыдава , Л. дэ-Жэлькі і інш. А на 
пачатку дваццатага стагоддзя заснавана лесапільня, якая 
дзейнічала з 1902 па 1913 год. У 1913 годзе на ей працавала 26 
рабочых, быў устаноўлены парахавы рухавік.1 

У цяперашні час штомесячна вядзецца нарыхтоўка ў аб’еме 
1100-1200 куб. метраў. Гэта і санітарныя высечкі і галоўнае 
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выкарыстанне. 70% аб’ему драўніны «Лясгас» выводзіць на 
прадпрыемствы дрэваапрацоўчай прамысловасці і за межы 
краіны. 30% драўніны застаецца на ўнутраныя патрэбы раена. 
Асноўнымі спажыўцамі яе з’яўляюцца будаўнічыя арганізацыі, 
частка драўніны ідзе на паліва. Таксама, практычна ў кожным 
СПК есць піларамы, на якіх вядзецца апрацоўка драўніны для 
сваіх патрэб.  

Таксама лясы зяўляюцца крыніцай іншых рэсурсаў. Гэта 
ягады, грыбы, лекавыя травы. Вядзецца ліцэнзійны адстрэл 
жывел. 

 
Экалагічная і эстэтычная функцыі лесу. 

Эстэтычнаму ўспрыняццю леса садзейнічае разнастайнасць 
форм і фарбаў свету раслін. Многія кампазітары, мастакі, 
літаратары знаходзілі натхненне сярод лясных красот. Лес 
дапамагае выхоўваць у падрастаючага пакалення пачуцце 
прыгожага, беражлівыя адносіны да прыроднага асяроддзя. 

Вялікую ролю адыгрываюць расліны ў барацьбе з забрудж- 
ваннем паветра, вады, глебы. Яны ачышчаюць паветра ад 
узважаных часцінак пылу, сажы. Напрыклад, за вегетатыўны _ 
перыяд адзін гектар яловага лесу ўлоўлівае 32 тоны пылу, 
дубовага – 54 т, ясеневага – 68 тон  
_________________ 
1 Зборнік “Славуты Зэльвенскі край” пад. ред. Аляшкевіча Д,С. 

 
 У раене найбольш пашыраны хваевыя лясы. Яны маюць 

важнае прыродаахоўнае і санітарна-гігіенічнае значэнне. 
Паветра ў хваевых лясах насычана кіслародам і фітанцыдамі, 
якія валодаюць бактэрыцыднымі ўласцівасцямі. Гэта дазваляе 
шырока выкарыстоўваць іх для аздараўленчыў мэт. 

 Колькасць фітанцыдаў, што паступае ў паветра значная. 
Напрыклад, 1 га хваевага лесу вылучае да 2 кілаграм 
газападобных бактэрыцыдных рэчываў. Дзякуючы дзеянню 
фітанцыдаў 1 м3 паветра ўлесе ўтрымлівае 200-300 бактэрый, а 
ў гарадах у 200-250 разоў больш. 

Зяленыя насаджэнні значна зніжаюць узровень шуму. 
Спецыялісты сцвярджаюць, што празмерны шум абумоўлівае  
52% парушэнняў нервоваў сітэмы ў жыхароў гарадоў. 
Азеляненне ў садзейнічае паніжэнню вулічнага шуму за кошт 
паглынання і рассейвання гукавой энергіі лісцямі і ўсей кронай 
дрэў і кустоў. 

Расліннае покрыва ўплывае на фарміраванне кліматычных 
умоў у прыземным слоі атмасферы. Яно мяняе ход тэмпературы, 
вільготнасць, зніжае амплітуду іх ваганняў. Тэмпература 
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паветра пад полагам лесу ў спеку на 4-8ºС ніжэй, а вільготнасць 
на 15-30% вышэй, чым на адкрытым месцы. У любую пару . 
акрамя зімы, паверхня глебы пад покрывам раслін больш 
халодная, чым на адкрытым месцы, а зімой – больш цеплая, што 
засцерагае яе ад моцнага прамярзання. 

Лес уплывае на паверхневы і ўнутраны сцек, на выпарэнне 
вільгаці, садзейнічае ўбіранню ападкавых вод, станоўча 
дзейнічае на водны баланс сушы ў цэлым. 

 

Экалагічныя праблемы і ахова лясных рэсурсаў 
Няма патрэбы даказваць, што лясы - важны кампанент 

біясферы. Але ў цяперашні час узнікаюць шматлікія ачагі 
экалагічнай напружанасці. Парушаецца раўнавага прыродных 
экасістэм. Гэты неспрыяльны ціск адчувае і лес. Толькі ў 
апошняе дзесяцігоддзе давялося вытрымаць некалькі наступаў 
стыхій: засухі, пажары, нашэсце шкоднікаў і іншыя 
непажаданыя зявы. 

Вельмі важнай праблемай зяўляецца павелічэнне колькасці 
жукоў-караедаў. Гэтаму садзейнічаюць кліматычныя ўмовы, 
паніжэнне грунтовых вод у выніку меліярацыі тэрыторыі, якія 
выклікаюць высыханне дрэў і ў першую чаргу елкі. Для 
памяншэння распаўсюджвання шкоднікаў работнікі лясгаса 
праводзяць неабходныя мерапрыемствы: выкладка “лоўчых 
дрэў” (на пачатку вясны спецыяльна пакідаюць спілаваныя елкі, 
якія пасля спальваюць); хімічная апрацоўка; устаноўка лавушак; 
павілічэнне колькасці шпакоўняў, выкладка пакетаў з 
ферамонам. Вядзецца лесапаталагічнае даследаванне леса.  

Яшчэ адна з праблем, якая назіраецца ў межах раена - гэта 
лясныя пажары. Напрыклад, толькі за апошнія гады згарэла 0,3 
га лесу. Для нашага малалясістага раена гэта значныя страты. 
Асноўная прычына ўзнікнення пажараў - гэта неасцярожнае 
абыходжанне з агнем. Таму найбольш церпяць лясы, якія 
з’яўляюцца месцам адпачынку. Напрыклад, урочышчы 
“Амяльная”, “Лясныя азеры". На аснове вывучэння 
мерапрыемстваў і правіл выкарыстання лясных рэсурсаў я 
склала “Звод правілаў і паводзін у лесе”.(гл. дадатак 1). Для 
аховы расліннага і жывельнага свету ў раена створаны заказнік 
“Медухава”, якому нададзены статус рэспубліканскага. Яго 
плошча складае 1312 га. Тут забаронены суцэльныя высечкі 
галоўнага выкарыстання. Нельга праводзіць любыя работы, якія 
могуць змяніць прыродны ландшафт. У межах заказніка 
водзіцца барсук, які занесены ў Чырвоную кнігу. Колькасць яго 
вагаецца ў межах 4-4,5 дзесяткаў асобін. Таксама выяўлены 
расліны, якія таксама занесены ў Чырвоную кнігу: кадзіла 
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сармацкае, арніка горная, чына горная, баранец паўночны і 
іншыя. (гл. дадатак 1) 

У межах раена ахоўваюцца таксама прадстаўнікі 
расліннага свету, якія зяўляюцца помнікамі прыроды . Гэта дуб, 
сасна, дуб-траўнік. Усе яны размешчаны ва ўрочышчы 
“Манькоўшчына” каля в. Чырвонае сяло. Забараняецца любое 
пашкоджанне дрэў, парушэнне становішча грунтоў каля іх, 
каранеў дрэў, воднага рэжыму. 

 

Заключэнне 
Гледзячы на тое, што наш раен адзін з самых малалясістых 

раенаў краіны, праблема выкарыстання лясных рэсурсаў 
з’яўляецца актуальнай на цяперашні час. 

У былыя часы  лес інтэнсіўна высякаўся.  Асабліва пацярпелі 
лясы раена ў канцы ХІХ ст. – першай трэці ХХ ст. Прычым 
вырубаліся не толькі поймавыя дубравы ўздоўж Шчары і 
Зальвянкі, не толькі сасновыя бары на схілах Ваўкавыскага і 
Слонімскага ўзвышша, але і малапрадуктыўныя дробналістныя 
лясы, апошнія, часцей за ўсе, для пашырэння пасяўных 
плошчаў. Вось чаму найбольш распаўсюджанымі ў цяперашні 
час з’яўляюцца маладыя лясы. Але, дзякуючы ахоўным 
мерапрыемствам і рэгуляванню лясной гаспадаркі, удзельная 
вага спелых лясоў павялічваецца. 

Лясы – нацыянальнае багацце. Жывы лес, які стаіць на 
корані, з’яўляецца пэўным капіталам, што знаходзіцца ў 
біясферы і прызначаны для людзей. Лясы ствараюць 
спрыяльнае экалагічнае асяроддзе, даюць штогадовы прырост 
драўніны і іншай прадукцыі. Вось чаму гэты капітал пастаянна 
прырастае.  

Але з ляснымі рэсурсамі раена звязана рад праблем. Гэта і 
высыханне ельнікаў, і павелічэнне колькасці шкоднікаў, 
узнікненне лясных пажараў. На жаль часта адзіным 
вырашэннем праблем з’яўляецца высечка. Але існуюць 
некаторыя прыродаахоўныя мерапрыемствы, у якіх могуць і 
павінны паудзельнічаць і навучэнцы школ.  

Таму ў рабоце прапануюцца распрацаваныя правілы 
паводзін ў лесе. А таксама магчыма правесці акцыю на працягу 
года “З лесам на Вы”, якая будзе праходзіць паэтапна, 
адпаведна порам года. Зіма – “Птушыная сталовая” (выраб і 
развешванне кармушак); вясна -“Зрабі хатку маленькаму сябру 
леса” (выраб і развешванне шпакоўняў); лета -  “Маленькі, ды 
ўдаленькі”; восень - “Расцеш ты, расце і твае дрэўца” (пасадка 
дрэўцаў). А таксама можна старшакласнікам праводзіць урокі 
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знаемства з прыродай дзяцей малодшых класаў, вывешваць 
правілы паводзін у лесе ў кабінетах. 
 

 


