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РАСЛІНЫ І ЖЫВЁЛЫ 

Ад нараджэння і да скону веку чалавек жыве сярод прыроды, карыстаецца дарамі 

расліннага і жывёльнага свету. Сучасныя формы раслін (флора) і жывел (фауна) склаліся пасля 

апошняга, паазерскага, абледзянення. Геаграфічная шырата, стан клімату, будова рэльефу, склад 

глебаў дабратворна садзейнічалі развіццю ў нас лясной расліннасці, распаўсюджванню змешаных 

(хваёва-лісцевых) лясоў, якімі гадоў 300–400 таму было пакрыта звыш 90 % тэрыторыі, а зараз – 

каля 50 %. Значную плошчу займае расліннасць лугоў, балот, вадаёмаў. Характэрным для нашай 

мясцовасці з’яўляецца распаўсюджанне шматлікіх раслін тайгі, шырокалісцевых лясоў Заходняй 

Еўропы, стэпаў, а таксама рэліктавых раслін мінулых эпох (карлікавай, карэльскай бярозы, 

альдраванды, вадзянога папаратніку). Найбольшае бытаванне мае сасна (47,5 % дрэў). Дрэва 

расце на бедных перагноем глебах, на крутых схілах, на абрывістых берагах вадаемаў. 

Густыя цяністыя яловыя лясы месцяцца на шчыльных гліністых і сугліністых глебах, 

займаюць 13 працэнтаў. Дробналісцевыя дрэвы (бяроза – 20,4 %, чорная і шэрая вольха – 14,7 %, 

асіна – 2 %) першымі з’яўляюцца на пустках, на лясных высечках. Яны не ўтвараюць вялікіх 

лясных масіваў і часцей сустракаюцца з хваёвымі пародамі. На долю шырокалісцевых парод 

прыпадае: ясеню – 0,8 %, дубу – 0,7, ліпы, клену, вязу, дзікай яблыні, грушы і інш – 0,1. 

Найбольшая лясістасць назіраецца на захадзе раёна і паўднёвым захадзе ў межах Бярэзінскага 

біясфернага запаведніка. Надзвычай чуйнае, запамінальнае апісанне лесу зрабіў Якуб Колас: 

Стары высокі лес цяністы. 

Тут верх асіны круглалісты 

Сплятаўся з хвоямі, з дубамі 

А елкі хмурымі крыжамі 

Высока ў небе выдзялялісь 

Таемна з хвоямі шапталісь. 

Лугі займаюць у нас 20,4 тыс. га, з іх 60,3 % – нізінныя, 5,6 – заліўныя, размешчаныя ўздоўж 

р. Бярэзіны, Улы, Эсы. На іх растуць асака, мятліца, конскае шчаўе, сітняк, чаротніца, аўсяніца, 

крываўнік. Для сухадольных лугоў (34,1 %) характэрны расліны – грэбнік, канюшына, пахучы 

каласок, чына, падарожнік, іван-чай, палявы васілёк, цімафееўка. Лугі выкарыстоўваюцца ў нас як 

сенажаці і для пашаў, але патрабуюць да сябе пэўнага догляду – унясення ўгнаенняў, падсеву 

лепшых траў, ачысткі ад кустоў і г. д. У другім вершы Я. Колас вельмі трапна апісаў луг: 

Тут так прахладна, так прывольна! 

А птушкі голасна і здольна 

Смяюцца мілым шчабятаннем 

I поўняць луг сваім спяваннем. 

Каля 32 тыс. га займаюць у нас балоты. Яны характарызуюцца павышанай вільготнасцю, 

спецыфічнай балотнай расліннасцю. Паводле ўмоў жыўлення, падзяляюцца на нізінныя, вярховыя 

і пераходныя. Нізінныя балоты ўзніклі на нізкіх пераўвільготненых участках, жывяцца пераважна 

грунтовымі водамі. На іх растуць асокі, чарот, пажарніца, касач, бабоўнік вятроўнік, зялёныя імхі. 

Найчасцей з нізінных балот праз пераходныя ўтварыліся вярховыя, што маюць выпуклую 

паверхню, якая часам бывае на 1–2 метры вышэй краёў. Магутны пласт торфу (да 6–8 м) парушае 



сувязь паверхні балота з мінеральным грунтам, таму тут пасяліўся непераборлівы сфагнавы мох. 

Гэта расліна можа жывіцца за кошт атмасферных ападкаў і мізэрнай колькасці пылу, што 

прыносіцца ветрам. У раслінным покрыве сустракаем таксама багун, падвей, журавіны, буякі, 

андрамеду, касандру, чаротнік, балотныя формы сасны, бярозы. Пераходныя балоты маюць 

кампаненты як вярховага, так і іншага тыпу расліннасці. Своеасаблівую прыгажосць забалочаных 

мясцін заўважыў У. Дубоўка: 

Зашчабятаў птушыны хор, 

Затрапятаў аер, чароты. 

Загаманіў зялёны бор, 

Зашалясцела ўсё балота. 

Жывёльны свет Лепельшчыны сфарміраваўся ў пасляледавіковы перыяд, калі клімат стаў 

больш цёплы. У нас жывуць прадстаўнкі фауны, якія характэрны для тайгі і шырокалісцевых лясоў. 

У лесе выдатныя ўмовы для жыцця і харчавання разнастайных жывёл. Звычайныя насельнікі тут 

лось, казуля, дзік, янотападобны сабака, заяц, вавёрка, куніца, тхор, воўк, лісіца, сустракаецца 

рысь, радзей – мядзведзь, зубр і іншыя звяры. Сярод лясных птушак – некалькі відаў галубоў, 

дзятлаў, соў, дразды, жаваранкі, салаўі, каршуны, змеяеды, з паўзуноў – яшчаркі, вераценіцы, 

гадзюкі, вужы, мядзянкі; земнаводныя – квакшы, рапухі, трытоны і інш. На палях, лугах 

сустракаюцца жаваранкі, вераб’і, курапаткі, мышаловы, пустальга і інш. У вадаёмах найбольш 

распаўсюджаны плотка, лешч, карась, лінь, акунь, шчупак і іншыя рыбы. Для аховы жывёл 

створаны ў нас гідралагічныя заказнкі мясцовага значэння Жабінка, Слабадское, Пунькі, Вольны 

Бор, Какісіна, Кляцішча і інш 

Радуюць вока помнікі прыроды рэспубліканскага значэння – Цар-дуб (400 гадоў) у 

в. Тадуліна, мясцовага значэння – парк Фатынь. У Чырвоную кнігу Беларусі як ахоўваемыя 

занесены звыш 13 відаў раслін і звыш 16 відаў жывёл, што з’яўляюцца рэдкімі або знаходзяцца 

пад пагрозай знішчэння. Для іх аховы вызначаны два месцы росту раслін і дзевяць месцаў 

знаходжання жывёл. Цікавым бачыцца стварэнне ў Лепелі дэндрапарка, які папоўніць нашу флору 

больш чым 160 відамі раслін з розных краёў і кантынентаў. Сапраўдным эталонам прыроды 

з’яўляецца Бярэзінскі біясферны запаведнік, у якім знайшлі прытулак звыш дзвюх тысяч відаў 

раслін і больш як 330 відаў жывёлін. 
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