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САМАЕ ГЛЫБОКАЕ ВОЗЕРА – ДОЎГАЕ 
Калі зірнуць на Беларусь, і асабліва Віцебшчыну, з вышыні птушынага палёту, унізе 

забліскаюць сотні азёр. Нельга пераацаніць іх значнасць для нашай прыроды, гісторыі і культуры. 

Яны спрадвек не толькі кармілі беларуса, але і з’яўляліся своеасаблівым духоўным апірышчам. 

Напрыклад, ці не пра кожны другі вадаём захавалася легенда, што ў ім патанула царква. А таму, 

гледзячы зверху, азёры можна параўнаць з клёпкамі на борце карабля, якія замацоўваюць і 

трымаюць беларускі кавалак на зямным шары.  

Самы надзейны «анкер» – возера Доўгае Глыбоцкага раёна, яно мае найбольшую глыбіню – 

53,7 метра (для параўнання: глыбіня Балтыйскага мора не перавышае 100 м). Навукоўцы 

сцвярджаюць, што 12–16 тысяч гадоў назад тут «прытармазіла» чарговая хваля ледавіка, і 

атрымаўся каньён, у які хлынула падталая вада. Пры даўжыні каля 6 км шырыня Доўгага не больш 

за 700 м, а пакручастыя схілы берагоў дасягаюць 35 м. Пад вадой ёсць вертыкальныя сцены, што 

абрываюцца ў прорву. 

На такой глыбіні прадстаўнікоў флоры і фаўны не шмат, бо нават у спёку тэмпература вады 

не вышэй за +5. Але гэтыя ўмовы для некаторых камфортныя. Сярод іх сняток (па-мясцоваму – 

стынка): празрыстая рыбінка даўжынёй да 10 см з характэрным пахам гурка. Яна аблюбавала 

халодныя пласты вады, касякі снятка ўзнімаюцца на паверхню толькі падчас нерасту позняй 

восенню. 

Каб умеў гаварыць, многае мог бы расказаць сведка глабальных кліматычных змен на 

Зямлі – рачок лімнакалянус. Гэты прадстаўнік Поўначы, занесены ў Чырвоную кнігу, трапіў да нас з 

ледавіком. Ён жыве на глыбіні 10–15 метраў і спажывае рэшткі адмерлых арганізмаў, чым спрыяе 

ачышчэнню вады. 

У апошнія гады вялікую дапамогу ў вывучэнні возера навукоўцам аказваюць аматары 

дайвінгу, якія перыядычна заглыбляюцца ў бездань. Але на многія пытанні біёлагаў, геолагаў, 

гісторыкаў, эколагаў яшчэ не знойдзены адказы. Глыбіня Доўгага пакуль застаецца загадкай. 

Напэўна, так і павінна быць. Бо чым глыбей прырода, тым даўжэй жыццё. 

Сяргей Кавалеўскі, «НС» 
 


