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1. Мэты работы: 

 

 

 Сабраць і абагуліць звесткі аб прыродных умовах  роднага краю 

на падставе асабістых назіранняў, а таксама іншых крыніц – 

літаратурных, статыстычных, картаграфічных. 

 Папулярызацыя краязнаўчага матэрыялу з мэтай яго 

прымянення у вучэбнай і выхаваўчай дзейнасці  школы. 

 

 

2. Метады даследаванняў 

 

 

 Метады навуковага пазнання: назіранне за аб’ектамі, 

дыстанцыйны (фатаграфаванне аб’ектаў) 

 Навукова-даследчыя метады: праца з крыніцамі ведаў (вучэбная, 

навукова-папулярная літаратура, статыстычныя данныя, 

картаграфічны матэрыял), гістарычны. 

 Метады камеральных даследаванняў: сабраная інфармацыя 

сістэматызавалася, апрацоўвалася, абагульнялася. 

 

 

3.  Этапы даследаванняў 

 

 

 Распрацоўка плана вывучэння прыродных умоў раена. 

 Вывучэнне аб’ектаў даследавання. Вывучаліся літаратурныя  і 

картаграфічныя крыніцы, удакладненнея і дапаўненне звестак. 

Фатаграфаванне аб’ектаў. 

 Апрацоўка сабранай інфармацыі графічна, картаграфічна, 

метадам апісання. 
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Уводзіны 

 

 

У гэтым навучальным годзе ў нашым класе праводзіцца курс па 

выбару “Наш раен”. І мы сутыкнуліся з праблемай, што знайсці 

абагульнены матэрыял па геаграфіі нашай мясцовасці немагчыма. 

Выдадзены падручнікі па геаграфіі Беларусі, вобласці, а вось геаграфіі 

раена няма. Таму данная праца - наша першая спроба выдаць невялікі 

дапаможнік па геаграфіі Зэльвенскага раена.  

Мы вывучаем цяпер геаграфію роднай краіны, але найбольшую 

цікавасць выклікае мясцовы матэрыял. На самай справе, нельга любіць па-

сапраўднаму сваю вялікую Радзіму, калі не навучыўся любіць і берагчы 

свой маленькі родны край, дзе нарадзіўся, дзе расцеш. Усім даўно вядома 

ісціна: вялікія справы складваюцца з тысячы маленькіх, вялікую раку 

жывяць тысячы непрыметных ручаінак і крынічак. Так, вывучаючы свой 

край, асэнсоўваеш яго ўнікальнасць, мы вучымся любіць і берагчы родную 

прыроду.  

У сваей рабоце я адлюстравала асноўныя рысы прыроды 

Зэльвенскага раена, паказаўшы іх узаемасувязь. Паспрабавала вызначыць 

рысы спрыяльнасці і неспрыяльнасці навакольнага асяроддзя нашай 

мясцовасці. Таксама удзяліла ўвагу экалагічным праблемам раена . Тым 

больш, што пашырэнне інфармацыі садзейнічае памяншэнню шкоды і 

страт, якія можа прыносіць чалавек як прыроднай спадчыне.  

 
.
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1. Тэктанічная структура і геалагічная будова 

 

 

Тэрыторыя Зэльвенскага раёна размешчана ў межах заходняй часткі 

Усходне-Еўрапейскай платформы, на крышталічным фундаменце, які 

ўтварыўся ў археі-пратэразоі 2,3-3,0 млрд. гадоў таму назад і складзены 

крышталічнымі пародамі – гранітамі, гнейсамі, кварцытамі.Тэрыторыя 

нашага раёна прымеркавана да Беларускай антэклізы з глыбінёй залягання 

фундамента 100-300м. ніжэй узроўня мора. Сярод дачацвярцічных 

адкладанняў пераважаюць адкладанні наступных перыядаў: мелавы, 

палеагенавы, неагенавы. Антрапагенавыя адкладанні прадстаўлены 

алювіяльнымі (пяскі) і марэннымі (суглінкі валуныя, пяскі). Утварыліся 

яны ў выніку сожскага зледзянення. Так як па геалагічнай будове 

тэрыторыя раена адносіцца да старажытнага ўчастка, на якім не 

адбываюцца гораўтваральныя працэсы, таму рэльеф раўнінны. Асноўныя 

яго формы – гэта частка Нёманскай нізіны, Ваўкавыскае ўзвышша і 

Слонімскае ўзвышша. 
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2. Рэльеф 

 

 

Паверхня раена фарміравалася пад уплывам унутраных і знешніх 

працэсаў на працягу 

доўгага геалагічнага часу. 

Сучасны рэльеф у значнай 

ступені звязаны з будовай 

крышталічнага падмурка. 

На фарміраванне 

рэльефа значны ўплыў 

аказала старажытныя 

ледавікі, іх расталыя 

воды, дзейнасць рэк, 

эолавыя працэсы і іншыя. 

У час дняпроўскага і 

сожскага зледзяненняў 

тэрыторыя поўнасцю пакрывалася ледавікамі. Пад іх уплывам утварыліся 

тоўшчы ледавіковых, водна-ледавіковых і іншых адкладаў. 

Для тэрыторыі раена найбольш характэрны марэнны, градава-

узгорыста-марэнны рэльеф, а таксама сустракаюцца камавыя масівы. 

Марэнны рэльеф прадстаўлены ўзвышшамі -  Слонімскім і Ваўкавыскім. 

Камы – водна-ледавіковыя ўтварэнні, якія ўзніклі пры адступленні 

ледавіка, калі ў 

праталінах ці шчылінах 

заставаўся лед. Яны 

маюць акруглую 

купалападобную 

форму і складзены 

слаістымі супескамі і 

суглінкамі з вялікай 

колькасцю валуноў. 

Узвышшы адносяцца 

да краявых марэнных 

узвышшаў, якія 

складзены пяскамі, 

пясчана-гравійным 

матэрыялам, 

марэннымі супескамі і 

суглінкамі. 

Нізінныя формы рэльефа прадстаўлены Неманскай нізінай. Яна мае 

адносна роўную паверхню з вышынямі 115-125 метраў. Па ўтварэнню 

Хвалістая раўніна 

Марэннае ўзвышша 
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нізіна адносіцца да 

ледавікова-азерных 

нізін. Частку тэрыторыі 

раена займаюць формы 

рэльефа, утвораныя 

дзейнасцю рэк, - пойма, 

надпоймавыя тэрасы.  

На фарміраванне форм 

меза- і мікраформ 

рэльефа аказвае ўплыў 

дзейнасць пастаянных і 

часовых водных 

патокаў. Часам пад іх 

уздзеяннем на схілах 

Слонімскага і 

Ваўкавыскага ўзвышшаў утвараюцца яры. На фарміраванне сучаснага 

рэльефа аказвае пэўнае ўздзеянне і гаспадарчаея дзейнасць чалавека. Для 

тэрыторыі нашага раена характэрна  ўтварэнне такіх штучных форм 

рэльефа, як насыпы пры будаўніцтве чыгунак і аўтамабільных трас, дамба 

пры стварэнні вадасховішча, каналы пры правядзенні меліяратыўных 

работ. А таксама ўтвораны кар’еры пры здабычы пясчана-жвіровага 

матэрыялу. 
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3. Карысныя выкапні 

 

 

На тэрыторыі раёна вядома 17 дробных радовішчаў торфу; 2 радовішчы 

пясчана-жвіровага матэрыялу з запасамі; радовішча цэментавай 

гліны.(Дадатак 1) 

Бярэжкаўскае радовішча пясчана-жвіровага матэрыялу размешчана за 

1км на паўночны захад ад в. Бярэжкі. Яно звязана з Сожскім зледзяненнем. 

Перспектыўныя запасы каля 9,9 млн м3. Пяскі сярэднезярністыя. 

Магутнасць карыснай тоўшчы 1 — 7м, ускрышы (пяскі, суглінкі) 0,2 — 3м. 

Пасля рассеву пяскі прыгодны для вытворчасці бетону, тынкавальных і 

муровачных раствораў дарожнага будаўніцтва; жвір — для вытворчасці 

бетону, дарожнага будаўніцтва. Радовішча не распрацоўваецца. 

Дзяркацкае радовішча глін і суглінкаў размешчана за 2 км на паўночны 

захад ад в. Дзеркачы.  Яно звязана з адкладамі міжледавікоўя. Разведаныя 

запасы 5,2 млн т. Гліны карычневыя, шчыльныя, вязкія, карбанатныя, 

пластычныя, з уключэннямі жвіру і галькі, з праслоямі суглінкаў; гліністых 

часцінак драбней. Магутнасць карыснай тоўшчы 3,1— 12,4м, ускрышы 

(пяскі, марэнныя супескі і суглінкі) 0,8—12,6 м. Гліны і суглінкі прыгодны 

для вытворчасці цэменту. Радовішча не распрацоўваецца. 

Кашалёўскае радовішча пясчана-жвіровага матэрыялу размешчана за 

1,5км на захад ад в. Кашалі. Яно звязана з сожскім зледзяненнем. 

Разведаныя запасы 16,9 млн м3. Пясчана-жвіровая парода шэрая, цёмна-

шэрая, бураватая, з праслойкамі розназярністых пяскоў, месцамі гліністая. 

Пяскі-адсевы сярэдне- і буйназярністыя, палевашпатавакварцавыя; 

гліністых і пылаватых часцінак у іх 1,7— 5,2%, жвіру 0,3 — 3,4%. 

Магутнасць карыснай тоўшчы 2 — 23,5м, ускрышы (пяскі, супескі) 0,2 — 

5,7м. Пяскі і жвір прыгодны для вырабу бетону, дарожнага будаўніцтва. 

Радовішча распрацоўвалася ў мэтах будаўніцтва і эксплуатацыі 

аўтамабільных дарог. 
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4. Клімат 

 

 

Клімат Зэльвенскага раёна ўмерана кантынентальны, пераходны да 

марскога. Асноўны ўплыў на клімат раёна аказвае марское ўмеранае 

паветра Атлантычнага акіяна. Яно прыносіць неўстойлівае надвор’е і 

ападкі. Кантынентальнае ўмеранае паветра на тэрыторыі Зэльвы 

прыходзіць з усходу. Зімою яно прыносіць пахаладанне, а летам – цеплае і 

сухое надвор’е. 

Сярэдняя гадавая тэмпература паветра складае каля 6
0
. Сярэдняя 

тэмпература ў студзені – -5,5 градусаў, а ў ліпені – 17,8. Працягласць 

безмарознага перыяду складае каля 150 дзён. Зэльвенскі раён адносіцца да 

зоны дастатковага ўвільгатнення, гадавая сума ападкаў складае 520-640 

мм. 

Наша тэрыторыя адносіцца  да Паўдневай агракліматычнай вобласці, 

якая характарызуецца мяккай і кароткай зімой; найбольш працяглым летам 

і сонечным вегетацыйным перыядам; няўстойлівым увільгатненнем летам. 

Тут найбольш спрыяльныя агракліматычгыя ўмовы для вырошчвання 

цеплалюбівых культур, цукровых буракоў, проса, кукурузы, грэчкі і інш. 

Назіраюцца на нашай тэрыторыі і небяспечныя з’явы, звязаныя са 

змяненнем клімату. 

Асабліва небяспечнымі 

з’яўляюцца такія з’явы, 

як ураганы і 

празмернае выпадзенне 

ападкаў. Але нельга 

памяншаць адмоўны 

ўплыў і іншых з’яў. 

Усе яны перыядычна ў 

рознай меры адмоўна 

ўплываюць у першую 

чаргу на развіцце 

сельскай гаспадаркі.  

Ураганныя вятры.  

Кліматычныя 

даследаванні 

паказваюць, што на Беларусі штогод бывае два і больш выпадкаў са 

шквалістымі вятрамі ўраганнай сілы. Былі выпадкі, калі яны закраналі і 

тэрыторыю вобласці. Ураганныя вятры могуць прыносіць вялікія страты 

гаспадарцы. У выніку гэтага стыхійнага бедства могуць утварацца лясныя 

завалы, разбурацца гаспадарчыя і жылыя пабудовы, наносіцца страты 

сельскагаспадарчым угоддзям, пашкоджваюцца лініі электраперадач. 

Навальніца 
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Ураганы яшчэ больш небяспечныя таму, што прагназаваць іх з 

дакладнасцю не заўжды магчыма.  

Прычыны ўзнікнення ураганных вятроў наступныя: 1) моцнае 

праграванне падсілаючай паверхні; 2) вялікая вільготнасць паветра ў 

прыземным слоі; 3) узнікненне вялікай розніцы ў атмасферным ціску і 

тэмпературы; 4) значныя ўзыходзячыя рухі паветра. 

Град. Часта ураганныя вятры суправаджаюцца выпадзеннем вялікай 

колькасці ападкаў і ўтварэннем граду.   

Развіццё шквалаў і ураганаў звычайна звязана з кучава-дажджавымі 

воблакамі,  у якіх на вышыні  5-7  км утвараецца зона назапашвання 

вільгаці, абумоўленая моцнымі ўзыходзячымі рухамі паветра. 

Пераахалоджаныя кроплі і градзіны ў гэтай зоне падтрымліваюцца 

ўзыходзячымі рухамі да той пары, пакуль не ўтворацца буйныя градзіны. 

Выпадзенне граду ў першую чаргу прыносіць страты сельскай гаспадарцы, 

шкодзячы пасевам розных культур. 

Празмернае выпадзенне ападкаў. На клімат нашай мясцовасці вялікі 

ўплыў аказвае Атлантычны акіян. З акіяна на нашу тэрыторыю могуць 

прыходзіць цыклоны. Менавіта з іх ўздзеяннем звязаны часцей за ўсе 

празмерныя ападкі як летам, у выглядзе навальнічных даждоў, так і зімой, 

у выглядзе моцных снегападаў. Першая з’ява адмоўна ўплывае на 

раслінаводства, так як можа прывесці да гібелі сельскагаспадарчых раслін 

або перашкаджаць уборцы збожавых. Моцныя снегапады могуць наносіць 

шкоду лініям электраперадач, а таксама гаспадарчым пабудовам. 

Засуха. Даволі распаўсюджанай экстрэмальнай кліматычнай з'явай 

з'яўляецца засуха. Засушлівыя ўмовы надвор'я прыносяць народнай 

гаспадарцы вялікія страты. Яны з'яўляюцца адной з прычын паніжэння 

ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур. 

Асноўнай прыкметай атмасфернай засухі лічаць устойлівае 

антыцыкланальнае надвор'е з працяглым бездажджоўем, якое 

характарызуецца анамальна высокай тэмпературай, паніжанай 

вільготнасцю паветра і яго адмоўным уздзеяннем на развіццё 

сельскагаспадарчых культур. Пры характарыстыцы засухі вызначаюць яе 

інтэнсіўнасць, працягласць і прасторавае размеркаванне. Працаўнікі 

сельскай гаспадаркі засуху класіфікуюць па ступені недабору ўраджаю. 

Так, паніжэнне ўраджаю на 50 % і больш (параўнальна з нормай) адносяць 

на кошт вельмі моцнай засухі, на 20—50 % — моцнай і менш чым на 20 % 

— слабай. 

Галалёд утвараецца з кропляў пераахалоджанага дажджу або імжы ў 

выглядзе скарынкі на паверхні зямлі, галінах дрэў, правадах. Назіраецца ў 

сярэднім 20—27 дзён у год. Галалёд з'яўляецца адной з прычын 

транспартных аварый, шкодзіць азімым культурам, дрэвам, лініям сувязі і 

электраперадач. 
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Замаразкі. Арктычнае паветра аказвае меншы ўплыў на надвор’е, чым 

паветраныя масы з Атлантыкі. Але перыядычна назіраецца пранікненне 

арктычных паветраных мас на нашу тэрыторыю. Менавіта часцей за ўсе 

яны выклікаюць познія вясеннія (май) і раннія асеннія (верасень-

кастрычнік) замаразкі. Звязаны яны з паніжэннем тэмпературы 

каляземнага слоя паветра і паверхні глебы да адмоўных значэнняў вечарам 

і ноччу пры дадатнай тэмпературы днём у цёплую пару года. Найбольш 

часта замаразкі назіраюцца ў катлавінах і паніжаных месцах. Яны адмоўна 

ўплываюць на развіцце раслін, жывел, у асобных выпадках могуць 

прыводзіць да іх гібелі. 

Туманы. Высокая вільготнасць паветра садзейнічае ўтварэнню 

туманаў. За год у сярэднім назіраецца ад 35 да 100 дзен з туманамі. 

Найбольшая колькасць такіх дзен адзначана на Навагрудскім узвышшы. 

Туман часта з’яўляецца небяспечнай з’явай для транспарту і можа 

павялічваць колькасць аварыйных сітуацый на дарогах. 

Па агракліматычных рэсурсах наш раён адносіцца да Паўднёвай 

агракліматычнай вобласці. Яна характарызуецца мяккай і кароткай зімою, 

найбольш працяглым летам і сонечным вегетацыйным перыядам, 

няўстойлівым увільгатненнем летам.(Дадатак 2) 
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5. Унутраныя воды 

 

 

Тэрыторыя нашага раена ляжыць у межах басейна ракі Неман. Ен у 

сваю чаргу адносіцца да басейна Балтыйскага мора. 

Па тэрыторыі раена працякае 26 рэк, у тым ліку прытокі першага 

парадку Зальвянка і Шчара.(Дадатак 3) 

Рэкі нашай мясцовасці адносяцца да змешанага тыпу жыўлення з 

перавагай снегавога. Разводдзе прыходзіцца на сакавік-красавік. Пры 

значным выпадзенні ападкаў у летне-асенні перыяд можа назірацца 

павышэнне узроўню вады. Найніжэйшы ўзровень і мінімальныя расходы 

вады (межань) прыпадаюць на верасень. Другі межань назіраецца зімою, 

калі рэкі жывяцца ў асноўным грунтовьмі водамі. На перыяд вясновага 

разводдзя прыходзіцца каля 45% гадавога сцёку, да 35% прыпадае на 

летне-асенні перыяд і 20% на зімовую межань. 

Першыя ледавыя ўтварэнні прыходзяцца на першую дэкаду снежня, у 

асобныя зімы - на канец лістапада. Устойлівы ледастаў працягваецца з 

першай дэкады снежня да трэцяй дэкады сакавіка. У асобныя гады 

ўстойлівы ледастаў  не ўтвараецца. Таўшчыня лёду дасягае да 70 см. 

Сярэдняя тэмпертура вады ў рэках у чэрвені-жніўні каля 19-2І° С, але 

можа павышацца да 24-26° С.  

На ўзровень і колькасць рэк моцна паўплывала меліярацыя.  

Зальвянка — левы прыток Нёмана. Бярэ свой пачатак з балота, 

зарослага хмызняком і рэдкім лесам, на поўдзень ад г. Ваўкавыска.  

Спачатку Зальвянка цячэ на поўнач у бок Ваўкавыска. Каля в. 

Падароск паварочвае на паўднёвы ўсход. Прыняўшы каля Ружан раку 

Ружанку, яна крута паварочвае зноў на поўнач і так цячэ аж да ўпадзення ў 

раку Нёман каля в. Зальвяны 

Мастоўскага р-на. 

Левае ўзбярэжжа Зальвянкі 

гарыстае. Сюды падступаюць адгор'і 

ваўкавыскіх вышынь. Правы бераг — 

нізінны. Рака ўтварае шырокую пойму. 

Ля в. Івашкавічы пойма звужаецца, 

аднак ад Караліна яна зноў пашыраецца. 

Ля Бярэжак пойма даходзіла шырынёй 

да 2 — 2,5 км. Цяпер у гэтым месцы 

прывольна  разлілося Зэльвенскае 

вадасховішча. 

Ніжэй гарадскога пасёлка пойма працягвае расшырацца і пераходзіць у 

шырокую даліну паміж рэкамі Шчарай і Нёманам. Даўжыня Зальвянкі каля 

190 км, шырыня месцамі дасягае 20 м. 

Рака Зальвянка 
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Калісьці Зальвянка была паўнаводнай ракой. Па ей хадзілі баржы.  

Сасва з’яўляецца самым вялікім прытокам Зальвянкі. Пачынаецца яна 

каля в. Манцякі. На пачатку цячэння мае даволі ізвілістае рэчышча, уздоўж 

якога расце вольха. Далей месцамі рэчышча выпрамлена і часта напамінае 

канал. Пажылыя мясцовыя жыхары помняць той час, калі рака была больш 

паўнаводнай і даволі багата на рыбу. 

Луконіца. Назва ракі ўзята ад слова “луко”, што азначае “ўзбярэжжа 

ракі, яе згіб”. Лукой таксама называлі вартаўнічую 

будку на беразе ракі. Ходзіць паданне, што каля 

берагоў ракі быў калісьці замак самаго Вітаўта. 

Многія рэкі далі назву населеным пунктам, 

якія размешчаны на іх берагах. Напрыклад, 

Мештаўка, Барадзічанка, Самараўка і іншыя. 

Вадасховішча знаходзіцца на поўдзень ад г.п. 

Зэльва. Плошча яго складае 1190 ге. Максімальная 

глыбіня 7,5  м, сярэдняя – 2,6  м. Азёрная частка 

вадасховішча падзядяецца на тры раздзелы: 

ніжні(азёрны), верхні(рачны) і пераходны(азёрна-

рачны).  

Ступень эксплуатацыі вадасховішча 

нязначная. Раней праводзіўся 

перыядычны прамысловы  лоў. У 

сярэднім здабывалася ад 2 да 4 тон рыбы. 

З прыродаахоўных кірункаў развіцця 

вадасховішча трэба адзначыць поўную 

забарону   эксплуатацыі на вадасховішчы 

катароў і маторных лодак, што спрыяе 

захаванню чысціні вады, памяншае 

эрозію берагоў і др. 
Зэльвенскае адасховішча 
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6. Глеба 

Тэрыторыя Зэльвенскага раёна па тыпу глебы односіцца да 

Гродзенска-Ваўкавыска-Слонімскага раёна. Ён характарызуецца выхадамі на 

паверхню мелу, часам са значным прымешкам камяністай шчабенкіі 

глаўканітавых пяскоў. Глебаўтваральныя пароды прадстаўлены марэннымі 

суглінкамі і пясчаністымі супескамі з уключэннямі камянёў. Раўнінныя 

прасторы пакрыты водна-ледавіковымі супескамі і пяскамі. 

Тут дамініруюць дзярнова-падзолістыя сярэдне і моцнападзолістыя 

глебы, якія развіваюцца на водна-ледавіковых супясках, часта на лёгкіх і 

сярэдніх марэнных суглінках. У месцах выхадаў на паверхню мела ці 

карбанатных парод сустракаюцца дзярновыя перагнойна-карбанатныя глебы. 

Так, у нашым раёне пераўвільготненыя глебы складаюць 17,4%. 

Па механічнаму складу ў раёне дамінуюць супясчаныя глебы – 65% і 

сугліністыя – 30%. На пясчаныя глебы прыходзіцца 3%, тарфяныя – 

2%.
1

(Дадатак 4) 

                                                 
1

 Матэрыялы Зэльвенскай раеннай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы 

навакольнага асяроддзя 



 15 

7. Раслінны свет і жывёльны свет 

 

 

Тэрыторыя раена размяшчаецца ў прыроднай зоне змешаных лясоў, падзоны 

грабава-дубовых темнахвойных лясоў, Неманска-

Перадпалескай акрузе. З-за высокай асвоенасці раена 

ў сельскагаспадарчых адносінах лясістасць невысокая 

і складае каля 16%. Па відавому складу пераважаюць 

хваевы лясы.
2

 (Дадатак 5) 

Хваёвыя лясы. Тут слаба развіты падлесак  і 

недастаткова корму і ўкрыццяў. Тут жывуць ваверка, 

ліса, барсук, лось. У дуплах селяцца дзятлы, сініцы, 

берасцянкі.З паўзуноў  сустракаюцца яшчаркі, вужы і 

гадзюкі. 

Шырокалістныя лясы. Гэтыя лясы адрозніваюцца шмат’яруснасцю, 

багаццем ежы і сховішчаў для жывёл. Іх насяляюць алені, дзікі, казулі і інш. 

Паблізу ад населенных пунктаў жыве чорны тхор. У 

лясным подсціле жывуць мышы. Тут сустракаецца шмат 

птушак. Напрыклад, дразды, сініцы, івалгі, зязюлі, 

дзятлы. Сустракаюцца розныя віды жаб. 

Лугі і балоты. Жывёльны свет прадстаўлены 

вадзянымі пацукамі, палеўкамі. Звычайна тут селяцца 

кулікі, луні. Сустракаюцца зялёная жаба. Жывёльны свет 

вадаёмаў прадстаўлены выдрай, бабром, вадзяным 

пацуком. З птушак для вадаёмаў характэрны чайкі, 

крачкі, качкі, кулікі. На палях жывуць заяц-русак, крот, 

мышы, курапаткі, жаваранкі. 

                                                 
2

 Матэрыялы Слонімскага лясгаса 

Прадстаўнік 

дробналістных парод- 

бяроза 

Лугавая 

расліннасць 



 16 

8. Экалагічная сітуацыя Зэльвенскага раена 

Зэльвенскі раен па эканамічнаму развіццю з’яўляецца 

сельскагаспадарчым. Прамысловасць прадстаўлена слаба. Але не гледзячы 

на гэта тэрыторыя раена адносіцца да моцна змененых ландшафтаў. Аб 

гэтым сведчаць наступныя лічбы: больш за 70 % тэрыторыі занята пад 

сельскагаспадарчыя ўгоддзі, з іх большая частка прыпадае на раллю. 

Вельмі нізкая лясістасць раена крыху больш за 16 %. Па гэтаму паказчыку 

нашаму раену ўступае толькі Нясвіжскі. 

Сельскагаспадарчая вытворчасць, транспарт, камунальная 

гаспадарка стварае рад праблем, якія звязаны са станам навакольнага 

асяроддзя. 

8.1. Негатыўны ўплыў сельскагаспадарчай вытворчасці на 

навакольнае асяроддзе: глебы, водныя  аб’екты. У цяперашні час сельскай 

гаспадаркай даволі актыўна прымяняюцца дасягненні хімічнай навукі. 

Гэта ўнясенне мінеральных угнаенняў, пестыцыдаў. Пасля пападання іх ў 

глебу, расліны там можа адбывацца накапленне ядахімікатаў. А пасля праз 

прадукты харчавання пападаць у арганізм чалавека, што небяспечна для 

яго здароўя. Таксама дадзеныя хімічныя рэчывы часовымі воднымі 

патокамі змывацца ў рэкі і вадасховішча, што можа выклікаць цвіценне 

вады, гібель флоры і фауны вадаемаў. 

8.2. Забруджванне паветра прадпрыемствамі і транспартам. 

Прамысловасць раена прадстаўлена не вельмі шырока, таму яна 

з’яўляецца не асноўным забруджвальнікам навакольнага асяроддзя. З 

прамысловых прадпрыемстваў можна вылучыць у першую чаргу 

кацельныя. Але так як яны працуюць на прыродным газе, то ўплыў на 

паветра не такі вялікі, калі спальваюцца іншыя віды паліва. Ад 

забруджвання транспартам найбольш церпяць тэрыторыі ўздоўж 

аўтамабільнай і чыгуначнай трас. Тут ідзе забруджванне цяжкімі металамі, 

вуглякіслым і чадным газамі, сажай, сярністым ангідрыдам. Цяжкія 

металы накапліваюцца ў раслінах, а пасля пападання ў арганізм чалавека 

могуць выклікаць цяжкія захворванні. Таму небяспечным з’яўляецца 

вырошчванне сельскагаспадарчых культур уздоўж транспартных ліній. На 

вуліцах, якія знаходзяцца каля аўтатрасы і чыгункі, назіраецца шумавое 

забруджванне, што таксама наносіць шкоду чалавеку. 

8.3. Захаванне бытавых адходаў, пераход на асобны збор смецця. 

Кожны год на гарадскую звалку прадпрыемствамі і арганізацыямі 

вывозіцца каля 1,2 тыс. тон цвердых бытавых адходаў. У той жа час на 

складах ОАО “Зэльвенская хімія” захоўваецца звыш трохсот тон 

запакаваных у бяспечную тару невядомых ядахімікатаў і тых, якія 

прыйшлі ў непрыгоднасць. Утылізацыя гэтых адходаў з’яўляецца 

праблематычнай. 
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Адным з рашэннем утылізацыі бытавых адходаў можа быць асобны 

збор смецця і далейшая перапрацоўка яго. 

8.4. Захаванне і павелічэнне разнастайнасці жывельнага і 

расліннага свету. 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 з’явы. 

Вельмі важнай праблемай з’яўляецца 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; павелічэнне 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 - неасцярожнае 

абыходжанне з агнем. Таму найбольш церпяць лясы, якія з’яўляюцца 

месцам адпачынку. Напрыклад, урочышчы “Амяльная”, “Лясныя азеры".  

8.5. Захаванне ўнікальных прыродных аб’ектаў. На тэрыторыі 

Зэльвенскага раёна створаны дзяржаўны біялагічны заказнік "Медухава", 

два гідралагічныя заказнікі "Вішнеўка", "Карэвін луг", 11 помнікаў 

прыроды мясцовага значэння. Агульная плошча заказнікаў 1498 га.  

Біялагічны заказнік “Медухава” 

Для аховы расліннага і жывельнага 

свету ў раене 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. 

 Усяго на гэтай тэрыторыі выяўлена 492 

віды вышэйшых сасудзістых раслін, прадстаўляючых 284 віда і 72 

сямействы. Фауна жывёлін прадстаўляе 19 відаў млекакормячых, 10 відаў 

амфібій і рэптылій, 88 відаў птушак. 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 
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Чырвоную кнігу: кадзіла сармацкае, арніка горная, чына горная, баранец 

паўночны і іншыя. (Дадатак 6) 

Акрамя біялагічнага заказніка на тэрыторыі раена знаходзяцца 

наступныя прыродахоўныя заказнікі і помнікі прыроды. 

Гідралагічны заказнік "Карэвін луг" 

Заказнік створаны на базе тарфянога месцанараджэння, якое 

з'яўляецца адзіным параўнальна вялікім балотам верхавога тыпу ў 

Зэльвенскім раёне, якое не зменена дзейнасцю чалавека.  

Астатнія верхавыя балоты поўнасцю або часткова меліарыраваны. 

Гідралагічны заказнік "Вішнёўка" 

Заказнік створаны на базе тарфянога месцанараджэння, якое 

з'яўляецца буйнейшым балотам верхавога тыпу ў Зэльвенскім раёне. 

Геалагічны помнік прыроды "Калінікскі камень" 

Валун прынесены ледавіком прыкладна 220-150 тыс. год таму з 

тэрыторыі Скандынавіі ў часы сожскай стадыі дняпроўскага абледзянення. 

Валун мае клінападобную форму, якая адлюстроўвае працэсы ледавіковай 

апрацоўкі. 

Геалагічны помнік прыроды "Гарадзішча Валькевіцкае" 

Помнік прыроды размешчаны на заходняй ускраіне в. Валькевічы, за 

0,5 км на ўсход ад дарогі Зэльва-Дзярэчын. 

Пра гару Гарадзішча існуе паданне аб тым, што пасля Палтаўскай 

бітвы пры адступленні шведскіх войск тут памёр выдатны шведскі 

генерал. Яго вырашылі пахаваць у гэтым месцы, і кожны салдат павінен 

быў насыпаць шапку зямлі. Так і з'явілася гэта гара. 

Акрамя таго, у межах ахоўнай тэрыторыі за 1 км ад в. Валькевічы на 

гары Гарадзішча захаваліся 7 насыпаў вышынёй 1 м і дыяметрам 3-4 м, 

абкладзеныя камянямі - курганны могільнік. 

Батанічны помнік прыроды "Дуб-трайнік" 

Помнік прыроды размешчаны за 2,5 км на паўднёвы ўсход ад в. 

Чырвонае Сяло на перакрыжаванні лясных прасекаў. Вышыня дрэва 22 м, 

дыяметр ствала на ўзроўні грудзей 120 см. На вышыні 2 м ствол дрэва 

раздзяляецца на тры аднолькавых па таўшчыні ствалы. Узрост каля 100 

гадоў. 

Батанічны помнік прыроды "Дуб" 

Помнік прыроды размешчаны за 2,5 км на паўднёвы ўсход ад в. 

Чырвонае Сяло ля закінутай лясной дарогі. 

Вышыня дрэва - 30 м, дыяметр ствала на паверхні глебы 204 см, на 

ўзроўні грудзей - 145 см, узрост каля 170 гадоў. 

Батанічны помнік прыроды "Сасна" 

Помнік прыроды размешчаны за 2,5 км на паўднёвы ўсход ад в. 

Чырвонае Сяло ля закінутай лясной дарогі. 
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Вышыня дрэва - 22 м, дыяметр ствала на ўзроўні грудзей -115 см, 

узрост каля 110 гадоў. 

Геалагічны помнік прыроды "Саколля гара Шуляцкая" 

Помнік прыроды размешчаны за 1,0 км на паўночны захад ад в. 

Сынкавічы, за 23,6 км на ўсход ад г. п. Зэльва. 

Памеры гары наступныя: даўжыня - каля 120 м, шырыня - каля 100 

м, стромкасць схілаў дасягае 18°. 

У цяперашні час на паверхні Саколляй гары растуць некалькі сосен. 

Па гістарычных дадзеных існуе паданне аб тым, што гара насыпана ў час 

нейкай вайны і назву атрымала ад імя ваеннага начальніка Сокала. 

Пагорак мае важнае навуковае і гісторыка - этнаграфічнае значэнне, 

якое заключаецца ў тым, што такія камы ўтрымліваюць багаты матэрыял 

па палеагеаграфіі сожскага позналедавікоўя і вельмі важныя для 

рэканструкцыі палеагеаграфічных умоў тых часоў. 

  Геалагічны помнік прыроды "Камень Клімавіцкі з ямкамі" 

Валун прынесены ледавіком прыкладна 220-150 тыс. год таму з 

тэрыторыі Скандынавіі ў часы сожскай стадыі дняпроўскага абледзянення. 

Форма валуна падобная на ўсечаную піраміду са згладжанымі, 

адшліфаванымі роўніцамі і акруглымі гранямі, што сведчыць пра 

знаходжанне доўгі час пры транспартыроўцы ў целе лёду ў яго найбольш 

актыўнай ніжняй зоне. 

Геалагічны помнік прыроды "Крыніца Зенькаўская" 

Па хімічнаму саставу вада крыніцы "Студзянец" з'яўляецца 

гідракарбанатнай кальцыева-магніевай. Яе агульная мінералізацыя 

складае 658 мг/л.  

Ваду з крыніцы мясцовыя жыхары завуць "памоцнай" і лічаць, што 

яна дапамагае ў лячэнні розных хвароб (асабліва вачэй), а саму крыніцу і 

ваду называюць святымі, а таксама "Студзянец". Тлумачаць, што так 

называюць таму, што вада ў ёй заўсёды халодная. 

Для захавання і аднаўлення біялагічнай разнастайнасці на тэрыторыі 

раёна выяўлена і перададзена пад ахову землекарыстальнікам 2 месцы 

прарастання раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь - 

Кадзіла сармацкага і Бранца звычайнага, 2 месцы пражывання лебедзя-

шыпуна і барсука. 
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Заключэнне 

 

 

У ходзе працы над тэмай былі сабраны асноўныя звесткі аб 

прыродных умовах Зэльвенскага раена. Былі вывучаны асноўныя 

прыродныя кампаненты. На прыкладзе тэрыторыі раена можна прасачыць 

іх узаемасувязь і бачыць, што яны ўтвараюць прыродны комплекс. У свой 

час прыродныя ўмовы ўплываюць на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва 

і наадварот. 

Пры вывучэнні прыродных умоў мной зроблены вынік аб іх 

спрыяльнасці. Можна вылучыць як дадатныя так і адмоўныя рысы 

прыроды нашай мясцовасці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз была пачата таксама праца над другой часткай геаграфічнай 

характарыстыкі раена. Гэта эканамічная частка, вывучэнне гаспадаркі і 

насельніцтва раена. У наступным навучальным годзе будзе прадоўжана 

работа над даннай тэмай. У выніку будзе складзена комплексная 

геаграфічная характарыстыка раена. Сабраны матэрыял будзе размешчаны 

ў школьнай бібліятэцы і кабінеце геаграфіі. Ім можна будзе карыстацца 

вучням школы пры вывучэнні пачатковага курса геаграфіі і курса 

“Геаграфія Беларусі”. 

 

Спрыяльныя рысы Неспрыяльныя рысы 

Раўнінны рэльеф 

Мяккі і дастаткова 

вільготны клімат 

Добры механічны склад 

глебаў 

Недастаткова ўрадлівыя 

глебы 

Неспрыяльныя 

кліматычныя з’явы 

Значная завалуненасць 

тэрыторыі 

Наяўнасць марэнных 

узвышшаў 
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Радовішчы карысных выкапняў 

 

 

Умоўныя знакі 
 

 
-Пясчана-жвіровы  

матэрыялл 

 
 

-Пяскі і суглінкі 

Дадатак 1 



 23 

Характарыстыка агракліматычных рэсурсаў 

 

 

Асноўная 

характарыстыка 

 Паўдневая агракліматычная 

вобласць 

Сярэдняя сутачная 

тэмпература паветра 

Ліпень 

студзень 

18,0-18,8 

-4,4 – 5,5 

Працягласць 

безмарознага перыяду 

з сярэднясутачнай 

тэмпературай 

0
0 

5
0 

10
0 

15
0 

230-260 дзен 

190-209 

145-160 

95-105 

Працягласць 

безмарознага перыяду 

 150-175 дзен 

Сумы тэмператур 

вышэй 

5
0 

10
0 

2650-2900 

2400-2550 

Колькасць ападкаў За год 500-645 мм 

За цэлы 

перыяд(красавік-

кастрычнік) 

350-450 мм 

Працягласць перыяду 

з сярэднясутачнымі 

тэмпературамі ніжэй(у 

днях) 

0
0 

100 дзен 

Колькасць дзён са 

снежным покрывам 

 75-100 дзен 

Дадатак 2 
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Спіс рэк Зэльвенскага раена 

 

 

№ 

п/п 
Назва рэк 

Іх даўжыня 

(прыкладная, у км) 

1 Зальвянка 33,0 

2 Сасва 26,0 

3 Луконіца 25,0 

4 Угрынь 17,0 

5 Самараўка 16,0 

6 Мартынаўка 12,5 

7 Альшына або Мештаўка 9,5 

8 Сіпа 8,2 

9 Бяроза 8,0 

10 Кіпятка 8,0 

11 Дарагавушка 7,5 

12 Конка 7,0 

13 Быстрая 6,0 

14 Барадзічанка 5,5 

15 Петранеўшчына 5,0 

16 Юхнаўка 5,0 

17 Пянюга 5,0 

18 Кулік 5,0 

19 Драпаўка 4,5 

20 Студзенка 4,0 

21 Шчара 3,0 

22 Тур’я 3,0 

23 Харужоўка 1,5 

24 Бердаўка 1,0 

25 Іванаўка 1,0 

26 Арцюхоўка 0,5 

 

Дадатак 3 
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Глебы па механічнаму складу (%)

65

30

2 3

Супясчаныя Сугліністыя Пясчаныя Тарфяныя

 

Дадатак 4 
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Склад лясоў па пародах (%)

71,8

8,5

19,7

Хвойныя пароды Шыракалістныя пароды Дробналістныя пароды

 

Дадатак 5 
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Спіс ахоўваемых раслін, 

 выяўленых на тэрыторыі Зэльвенскага раена 

 

Расліны, якія занесены ў 

Чырвоную кнігу Беларусі 

Расліны, якія патрабуюць 

прафілактычнай аховы 

(уключаны ў дадатак да 

Чырвонай кнігі) 

1. Арніка горная 

2. Кадзіла сармацкае 

3. Чына горная 

4. Пыльцагалоўнік доўгалістны 

5. Касач сібірскі 

6. Пальцакарэннік майскі 

7. Лілія-саранка 

8. Баранец паўночны 

9. Канюшына лубінападобная 

10.Пыльцагалоўнік чырвоны 

11.Тайнік авальны 

 

1. Чына гладкая 

2. Гладыш шырокалістны 

3. Званочак персікалістны 

4. Напярсцянка 

буйнакветкавая 

5. Першацвет веснавы 

6. Вадазбор звычайны 

7. Любка двухліставая 

 
 

Дадатак 6 


