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І НІЗІНЫ, І ПЫШНАГОРЫ 

Пры ўважлівым праглядзе карт новага Нацыянальнага атласа Беларусі можна многае 

«прачытаць» і даведацца аб лепельскім краі. Па фізічнай карце Беларусі можна ўбачыць, што 

Лепельшчына размешчана ў заходняй частцы Усходне-Еўрапейскай раўніны. Геалагічная карта 

засведчвае, што канчатковае фарміраванне паверхні (рэльефу) нашага краю адбывалася на 

старажытных дэвонскіх адкладах, што размяшчаюцца на Беларускай антэклізе (падняцці). 

Каля паўтара мільёна гадоў таму на мацерыку Еўразія адбывалася інтэнсіўнае альпійскае 

гораўтварэнне, агульнае падняцце сушы, скарачэнне плошчы акіянаў. Узмацнілася пахаладанне 

клімату. Пры паніжэнні сярэдняй гадавой тэмпературы на 3–5 градусаў снежныя ападкі не маглі 

поўнасцю раставаць за летні перыяд, назапашваліся, ператвараліся ў лёд. Паступова ледзяное 

покрыва таўшчынёй 2–3 км ўтварылася на арктычных астравах, поўначы Скандынаўскага 

паўвострава. Затым ледавіковыя масы пад уздзеяннем высокага ціску пачалі перамяшчацца на 

ўскраіны, дзе і ціск, і магутнасць лёду былі меншымі. Пры гэтым Лепельшчына зведала не менш 

пяці абледзяненняў, якія поўнасцю або часткова пакрывалі нашу тэрыторыю. 

Пры руху ледавіка і пасля яго таяння ўтвараліся гліністыя адкладанні са жвірам, галькай, 

валунамі, якія атрымалі назву марэны. Расталыя воды неслі пясчана-жвіровыя матэрыялы, 

утваралі плоскія раўніны. Звычайна тоўшча лёду мела шмат трэшчын. Па іх рухаліся праточныя 

воды з пяском і жвірам, з якіх утварыліся не шырокія, але доўгія і звілістыя падняцці (озы). На 

ўчастках з маларухомай вадой узнік узгорысты (камавы) рэльеф. 

На паверхні нашага краю выдатна захаваліся сляды апошняга (паазерскага) абледзянення, 

мяжа якога праходзіць па лініі Гродна–Докшыцы–Лепельскі раён–Орша. У той час агульны 

канчатковы выгляд атрымалі Пышнагорскае і Лукомскае ўзвышшы, якія сапраўды вызначаюцца 

разнастайнасцю і маляўнічасцю, Верхнебярэзінская нізіна. У ледавіковую эпоху на месцы апошняй 

было велізарнае возера, падпруджанае доўгай Барысаўскай марэннай градой. Рака Бярэзіна 

прарэзала невысокае ўзвышша і спусціла азёрную ваду. Захаваліся толькі меншыя па памерах 

азёры. 

Размешчаная на захадзе Лепельскага раёна Верхнебярэзінская нізіна апраўдвае сваю 

назву, бо займае басейн верхняга цячэння ракі і яе прытокаў. Мае яна плоскахвалістую паверхню з 

нахілам на паўднёвы ўсход. У межах раёна яе вышыня над узроўнем мора – ад 180 на поўначы да 

160 м на поўдзень ад Домжарыцкага возера. Месцамі да вышыні 10–15 м уздымаюцца марэнныя 

(утвораныя ледавіком) і дзюнныя (нанесеныя ветрам) пясчаныя ўзгоркі. Землі раўніны прыдатныя 

для сельскагаспадарчай вытворчасці, але месцамі моцна забалочаныя. Пад ворывам занята да 20 

% тэрыторыі, пад лесам – больш за 40 %, астатнія – пад пашамі, сенажацямі, балотамі. У межах 

нізіны створаны Бярэзінскі біясферны запаведнік, дзе ахоўваюцца каштоўныя віды жывёл і раслін. 

На паўночным усходзе Лепельшчыны ўзнікла Пышнагорскае ўзвышша. Плоская, месцамі 

хвалістая паверхня яго прыўзнята над суседнімі нізінамі на 50–60 м (да 228 м над узроўнем 

Балтыйскага мора). Узвышша складаецца пераважна з марэны дняпроўскага абледзянення (320–

250 тыс. гадоў таму), выраўнавана ледавіковымі водамі, пакрыта пяском, жвірам і валунамі 

апошняга паазерскага (95–15 тысяч гадоў таму) абледзянення. Большая частка тэрыторыі 



разарана, асабліва водападзелы і схілы, складзеныя марэннымі суглінкамі. У іншых месцах 

шумяць хваёвыя бары і сухадольныя лугі. 

Паўднёва-ўсходнюю частку Лепельшчыны займае Лукомскае ўзвышша. На ім знаходзіцца 

выдатны пункт, які мае адметнасць найвышэйшага ва ўсім раёне (279 м над узроўнем мора, 

размешчаны за 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі Грыгаравічы). У фарміраванні паўднёвай часткі 

ўзвышша асноўную ролю адыграў сожскі ледавік (220–110 тыс. гадоў таму), паўночнай – паазерскі 

ледавік. Рэльеф у цэнтры Лукомскага ўзвышша сярэднеўзгорысты, у заходняй частцы – 

дробнаўзгорысты, месцамі платопадобны з ваганнямі адносных вышынь 5–10 м. Тут цякуць 

невялікія рэкі, якія належаць да басейна Заходняй Дзвіны. Пад лесам – каля 20 % тэрыторыі. 

Паверхня раёна не з’яўляецца пастаяннай, нязменнай. Пад уздзеяннем унутраных і знешніх сіл, ва 

ўмовах наяўнасці сілы цяжару рэльеф знаходзіцца ў няспынным руху і развіцці. 
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