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ГЛЕБАВАЕ ПОКРЫВА 

Глеба – паверхневы пласт зямной кары, на якім растуць дзікарослыя і культурныя расліны. 

Яна валодае выдатнай якасцю – урадлівасцю, здольнасцю забяспечваць расліны ў час росту, 

развіцця вадою і пажыўнымі рэчывамі. Глеба фарміруецца на прадуктах выветрывання горных 

(мацярынскіх) парод. Глебаўтваральны працэс ідзе пастаянна, ніколі не спыняецца. 

Разнастайнасць нашых глебаў абумоўлена характарам утваральных фактараў, асноўнымі з якіх 

з’яўляюцца клімат, раслінны і жывёльны свет, мацярынскія пароды, рэльеф, узрост тэрыторыі. 

Глебы падзяляюцца на шэраг гарызонтаў (слаёў) і складаюцца з цвёрдай (мінералы, 

арганічныя рэчывы), вадкай (глебавы раствор) і газападобнай (глебавае паветра) частак. Цвёрдая 

частка – гэта адробненыя мінералы. Арганічнае рэчыва складаецца з раслінных і жывёльных 

рэшткаў, а таксама з перагною, або гумусу. Глебавы раствор мае солі і газы. Глебавае паветра 

багатае на вуглякіслы газ. 

Глеба складаецца з мінеральных часцінак рознай велічыні, што вызначае яе механічны 

састаў. Сугліністыя і гліністыя глебы (утрымліваюць ад 20 да 50 працэнтаў і больш часцінак гліны) 

размешчаны ў нас у трохкутніку паміж вёскамі Пышна – Юркоўшчына – Стаі, на ўсход ад 

Лепельскага возера, на паўночным усходзе і паўднёвым усходзе раёна. 

Супясчаныя і пясчаныя глебы (з утрыманнем ад 80 да 90 працэнтаў і больш часцінак пяску) 

знаходзяцца ў трохкутніку паміж вёскамі Вялікае Жэжліна – Бор – чыгункай Орша – Лепель, на 

поўначы, поўдні і захадзе раёна. Тарфяныя глебы займаюць тэрыторыю на паўднёвым захадзе 

Лепельшчыны, у басейнах Бярэзіны, Эсы, яе прытокаў Старобінкі, Свядзіцы. Паводле механічнага 

саставу, у нас пераважаюць сугліністыя і гліністыя глебы – 50,2 %, супясчаныя і пясчаныя – 36,6, 

тарфяныя – 13,2. 

На тэрыторыі Лепельшчыны, якая знаходзіцца ва ўмовах умерана цёплага клімату з 

павялічанай колькасцю атмасферных ападкаў, развіваюцца тры працэсы глебаўтварэння: 

дзярновы (пад пугавай травяністай расліннасцю), падзолісты (пад лясной расліннасцю), балотны (у 

паніжаных месцах, дзе назапашваецца вільгаць). Звычайна ў глебах ідуць адначасова два ці нават 

тры ўтваральныя працэсы. Напрыклад, дзярновы і падзолісты сумяшчаюцца і прыводзяць да 

фарміравання дзярнова-падзолістых глебаў. Такія глебы, паводле Нацыянальнага атласа 

Беларусі, размешчаны ў нас вялікімі масівамі пераважна на павышаных участках рэльефу, 

утрымліваюць мала пажыўных рэчываў (3–7 % гумусу) і размешчаны на ўсход ад ракі Эсы на 

марэнных глінах і суглінках. 

Дзярнова-падзолістыя аглееныя глебы сфарміраваліся пры павышаным увільгатненні, 

маюць слабакіслую ці кіслую рэакцыю, залягаюць на прынесеных водналедніковых суглінках і 

супесях на захад ад раю Эсы). Тарфяна-балотныя глебы, што развіліся пры працяглым 

увільгатненні, размешчаны на балотах і рачных поймах Верхне-бярэзінскай нізіны. 

Бал урадлівасці нашых ворных (24,6) і сельскагаспадарчых (24,4) зямель ніжэйшы, чым у 

суседніх раёнах. У выніку зямельнай рэформы з 1991 г. павялічылася плошча зямель ва ўласнасці 

грамадзян. Сельскагаспадарчыя ўгоддзі маюць тэндэнцыю да змяншэння. Галоўныя прычына 

гэтага – павелічэнне плошчы горада Лепеля, некаторых сельскіх населеных пунктаў, лясныя 

пасадкі, будаўніцтва дарог і інш. 



Месцамі на глебах у нас шмат валуноў, якія засталіся пасля раставання з ледавіковых 

марэн. Завалуненасць значна ўплывае на ўраджайнасць і магчымасці выкарыстання тэхнікі. 

Адмоўнай рысай глебаў з’яўляецца і залішне высокая іх кіслотнасць, якая зніжае ўраджайнасць 

сельскагаспадарчых кулльтур. Выйсце – рэгулярнае вапнаванне. Каштоўнасць для нас глебы 

патрабуе беражлівых адносін да яе, накіраваных на папярэджанне забруджвання і размывання 

воднымі патокамі. 

Мы з удзячнасцю павінны помніць, што менавіта глеба забяспечвае нас прадуктамі 

харчавання і тэхнічнай сыравінай. Вось чаму ў народзе называюць яе зямелькай-карміцелькай. 

Апе і яна патрабуе да сябе пастаяннай увагі і клопату. Народная прымаўка сцвярджае: «Калі добра 

ўзарэш, то і ўраджай збярэш». 
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