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БАГАЦЦЕ НЕТРАЎ 

Асноўныя этапы развіцця цывілізацыі носяць назвы тых матэрыялаў мінеральнага 

паходжання, якія стварылі іх росквіт, – гэта каменны, бронзавы, жалезны вякі. 

У даным выпадку нас цікавіць верхняя частка разрэзу зямной кары пад Лепельшчынай, 

складзеная найбольш маладымі чацвярцічнымі (ці антрапагенавымі) адкладамі. Менавіта з гэтымі 

асадкавымі пародамі звязаны нашы мінеральныя багацці. Наш край багаты торфам, пясчана-

жвіровымі сумесямі, глінамі, сапрапелямі. 

Звыш 10 працэнтаў Лепельшчыны займаюць балоты, якія характарызуюцца павышанай 

вільготнасцю, спецыфічнай балотнай расліннасцю, у выніку жыццядзейнасці і адмірання якой 

адбываецца працэс торфаўтварэння. 3 балотамі краю звязаны і жалезістыя адклады – бурыя 

жалязнякі, з якіх раней здабывалі жалеза (да сярэдзіны XIX ст.). Яны маюць толькі гістарычнае 

значэнне і далі назву некаторым населеным пунктам (напрыклад, Рудня). 

Торф выкарыстоўваўся, як бытавое паліва. У сельскай гаспадарцы торф ідзе на кампосты, 

мульчыраванне глебы, на подсціл жывёле. У хімічнай прамысловасці з’яўляецца сыравінай для 

атрымання воцатнай кіслаты, спірту, кармавых дражджэй, воску, парафіну, у медыцыне – на 

торфалячэнне. Паказанні: хранічныя хваробы органаў руху, перыферычных нерваў, запаленчыя 

працэсы брушной поласці. Выкарыстоўваецца торф у санаторыі «Лётцы». Усяго ў раёне вядома 

звыш 150 радовішчаў торфу, буйнейшыя з іх – Пастрэжскае, Домжарыцкае, Берашчанскае, 

Піскавіцкае, Верхавіннае, размешчаныя, пераважна на Верхнебярэзінскай нізіне. 

Амаль паўсюдна сустракаем на Лепельшчыне пясок – рыхлую асадкавую пароду, 

складзеную з абломкаў розных мінералаў або горных парод. У саставе пяску – кварц, палявы 

шпат, слюда, вужанічнае шкло, абломкі горных парод. У мізэрнай колькасці, недастатковай для 

прамысловай здабычы, ёсць у нашых пясках прымесі бурштыну і нават золата, алмазаў. Залягае 

пясок слаямі, лінзамі, выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, керамічнай прамысловасці. 

Жвір (гравій), паводле паходжання, бывае рачны, азёрны, марскі, ледавіковы. Здабываецца 

адкрытым спосабам. Выкарыстоўваецца ў дарожным будаўніцтве як напаўняльнік бетонаў, для 

фільтрацыі вадкасцей. Больш буйныя абломкі горных парод, абкатаныя і адшліфаваныя ў вадзе, 

называюцца галькай. У нас разведана каля 10 радовішчаў пясчана-жвірова-галечнага матэрыялу з 

агульнымі запасамі каля 60 млн. м3. Найбольшыя з іх – Бароўскае, Таронкавіцкае, Ляхавіцкае, 

Луконец. 

На Пышнагорскім, Лукомскім узвышшах шмат валуноў – акругленых абломкаў горных парод 

памерамі больш за 10 см. Абломкі звыш 1 метра называюцца глыбамі. Утварыліся пры 

выветрыванні горных парод і апрацоўцы воднымі патокамі ці ледавікамі. Выкарыстоўваюцца на 

брук, шчэбень. Вядомы віцебскі і лепельскі краязнавец, пісьменнік I.Д. Гарбачэўскі яшчэ ў 

канцы XIX ст. пісаў: «Наяўнасць вялікай колькасці камення каля Пышна і Кублічаў нарадзіла ў 

гэтых месцах умелых каменяцёсаў». 

Сярод асадкавых парод у нас вылучаецца гліна. Матэрыял звычайна лёгка размакае і 

вельмі пластычны ў вільготным стане. Пры высыханні добра зберагае нададзеную форму, а пры 

абпальванні набывае высокую трываласць. I.Д. Гарбачэўскі ў 1895 годзе заўважыў: «У Лепелі 

вырабляюць гаршкі і гліняны посуд. У павеце налічваецца да дзесяці цагляных заводаў». У нас – 



важнейшыя тры радовішчы глін і суглінкаў з запасамі 1,8 млн. м3, буйнейшыя з іх – Раўнянскае і 

Лепельскае. 

На дне сучасных азёр утварыліся цёмнакаляровыя гразепадобныя масы – сапрапелі, якія 

змяшчаюць больш 15 працэнтаў арганічнага рэчыва. Знойдзены амаль у палавіне лепельскіх азёр, 

дзе сярэдняя магутнасць залежаў – 3–5 метраў. Гэтыя адклады можна выкарыстоўваць як 

арганічныя ўгнаенні, у медыцыне, хімічнай прамысловасці. Буйнейшыя радовішчы сапрапелю – 

Лепельскае, Тэкліцкае, Бобрыцкае, Берашчанскае, Азаранкаўскае. 

Неацэнным багаццем нашага краю з’яўляецца прзсная вада, мінералізацыя якой менш за 1 

праміле (1 г на 1 л вады). Яна шырока выкарыстоўваецца і ў прамысловасці, і ў сельскай 

гаспадарцы, і на бытавыя патрэбы. У Бароўцы знойдзены мінеральныя крыніцы. У апошні час 

заўважаецца рэзкае павелічэнне ўзроўню спажывання мінеральнай сыравіны і вады (прыблізна, 

кожныя 10 гадоў – у два разы), што вядзе да хуткага вычэрпвання радовішчаў. Адсюль выцякае 

неабходнасць эканамічнага і рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў. 
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