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глебы паступова трансфармуюцца у гарунку 
дзярнова-падзол1стых незабалочаных.

Да рыс трансфармацьн тэрыторьн поймен
ных ландшафтау адносяцца:
• частка мел1яраваных тэрыторый вагаецца у 

межах 40—50 %;
• памжэнне УГВ складае 1,0— 1,5 м;
• высокая ступень канал1заванасц1 элементау 

пдрафаф1чнай сетга;
• рэльеф пойменных ландшафтау icToma змя- 

нуся, характэрна высокая гушчыня антрапа- 
генных форм рельефу;

• наз1раюцца працэсы трансфармацьи гпебава- 
га покрыва;

• праяуляюцца дэфляцыйныя i апюв1яльныя 
працэсы.
Зандравыя ландшафты сустракаюцца на 

пауднёвым захадзе тэрыторьи. Пераважныя 
глыбМ залягання УГВ —  2—5 i больш метрау. 
Характерны малапрадукцыйныя глебы, ягая 
падсцтаюцца пародам! лёгкага мехамчнага 
складу. Глебаутваральныя пароды прадстауле- 
ны у асноуным пяскамг Дадзены род ландшаф
тау не падвяргауся уздзеянню асушальнай 
мел1ярацьи, нават нягледзячы на тое, што 
месцам1 фксуецца частковае пераув1пьгатненне 
тэрыторьн. Да прычын гэтага можна аднесц1 тое, 
што асноуная частка тэрыторьи пакрыта лесам.

Таю'м чынам, асушальная мел1ярацыя у ме
жах Нацыянальнага парку «Белавежская пуш- 
ча» у рознай cryneHi пауллывала на роды 
леса-балотных ландшафтау. Найбольш знач- 
ныя змяненн1 характэрны для пойменных i

азёрна-алюв|’яльных ландшафтау, што праявь 
лася у макамальных значэннях патжэння УГВ 
высогам узроуж асушанасц1 тэрыторьи, транс- 
фармацьн рэльефу, глеб i глебаутварапьных 
працэсау, праяуленн1 дэфляцыг У меншай 
CTyneHi змянтюя ;азёрна-балотныя i водна- 
ледавковыя ландшафты, для ягах характэрны 
меншы працэнт ас^шанасц1, слабая трансфар- 
мацыя глеб i рэльефу. Зандравыя ландшафты 
тэрыторьн пушчы ,tae ладвяргалюя уздзеянню 
асушальнай мел1ярацьм.
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Sum mary

The factors of the meliorated landscapes 
transformation of National Park «Belovezhskaya 
Pushchax are examined. The level of changing the 
components of drained natural complexes are revealed.
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1НВЕНТАРЫ ЗАЦЫ Я I АЦЭНКА ГЛЕБАВА-ЛЯСНЫ Х РЭСУРСАУ 
НАЦЫ ЯНАЛЬНАГА ПАРКУ «БРАСЛАУСК1Я АЗЁРЫ»

Нацыянальны парк «Браслаусюя азёры» 
(НПБА) — ужкальны прыродны рэсурс прыро- 
ды Беларуа. У той жа час гэта асобная галЫа 
народнай гаспадарю, «раунапрауны сектар, яга 
забяспечвае прырост нацыянальнага прадук- 
ту» [1, с. 116]. Адметнай асабл1васцю НПБА 
з'яуляецца тое, што у яго межах, у тым л1ку у 
ахоунай зоне, размешчаны сельскагаспадар- 
чыя i лесагаспадарчыя прадпрыемствы, яюя 
праводзяць ттэнауную гаспадарчую дзей- 
насць [2]. У сувяз1 з гэтым тут неабходны асаб- 
л|ва карэктны улк глебава-лясных ресурсау з 
ацэнкай ix прыроднай каштоунаам i гаспадар- 
чай значнасц1.

Тага улк выконваецца у два этапы. На пер- 
шым этапе адбываецца вылучэнне на тэрыто- 
ры! прыродных комплексау (тыпау зямель ui 
геайстэм), яюя аб’яднаны агульным1 ф1з1ка- 
геаграф1чным1 характарыстыкамг Друп этап — 
ацэнка патэнцыялу сельскагаспадарчага i ле- 
сагаспадарчага выкарыстання тыпау зямель 
пры дапамозе бала бажтэту глебавага покры
ва i паказчыкау кошту. Эканам1чная Ытэрлрэта- 
цыя прыродных умоу— гэта суразмернасць 
эфектыунасц1 спосабау выкарыстання зямель, 
у тым л1ку вытворчых форм сельскай гаспадар- 
Ki у розных тыпах прыроднага асяроддзя з yni- 
кам змен пад уплывам мел1ярацьн [3].

Аб’ектам даследавання з’яуляецца тэрыто-
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рыя нацпарку «Браслаусюя азёры», якая раз- 
мешчана на пауночным захадзе Вщебскай воб- 
ласц| i уяуляе частку Беларускага Пааэер’я. Тэ
ты ункальны ландшафтны комплекс уваходзщь 
у л к рэпенау Заходняй i Пауночнай Еуропы, 
аб'яднаных пад назвай Балтыйсюх Паазер'яу. 
Агульнай рысай тагах тэрыторый з'яуляецца 
малады узрост лп'олага-геамарфалапчных ут- 
варэнняу, што звязана з дзейнасцю апошняга 
зледзянення. Гэта адлюстроуваецца у склада- 
ных i разнастайных формах лядовых акумуля- 
цый, азёрных катлавЫах, стракатасц1 глебаут- 
варапьных парод.

Ывентарызацыя глебава-лясных рэсурсау 
НПБА была зроблена на аснове выкарыстання 
распрацаванай у БелНД1ГА тыпалогн зямель 
[4]. Выкарыстанне гэтай методыга у межах 
НПБА дазваляе вызначыць тыпы зямель, ягая 
могуць служыць эталонам! якаснай i колькас- 
най ацэню патэнцыяпьных рэсурсау сельскай i 
лясной гаспадарга. Методыка грунтуецца на Ы- 
фармацьи аб структуры глебавага покрыва, у 
адпаведнасц1 з якой на глебавых картах гаспа- 
дарак i лясн1цтвау раёна даследавання (М 
1:10000) вылучаны глебавыя камб^нацьм (ГК) — 
тытзаваныя спалучэнн1 глеб пэунага кампа- 
нентнага складу (nepaniK глеб з ацэнкай ix дол1 
у камбЫацьи, %) з характэрнай геаметрыяй 
глебавых арэалау. Пры дапамозе карты лясоу 
(М 1:25000 i 1:50000) стала магчыма не тольга 
дапауняць характарыстыга ycix ГК звесткам1 аб 
тыпах i асацыяцыях лясоу, але i карэкц1раваць 
удзел у ГК глеб-кампанентау. Пры 1нвентары- 
зацы! глебава-лясных рэсурсау НПБА характа- 
рыстыка глеб кожнага тыпу зямель суправа- 
джаецца адпаведным anicaHHeM лясной рас- 
л1ннасц1. Перавага зямель, ягая выкарыстоува- 
юцца у лясной гаспадарцы, прымушае звяр- 
тацца да «адноуленага» перал1ку лясных аса- 
цыяцый па тыпах зямель (ТЗ), зыходзячы з iH- 
фармацьн, якая атрымана там, дзе у падобных 
умовах лясы захавалюя.

Якасная ацэнка вылучаных тыпау зямель 
нацпарку пераведзена у колькасныя паказчык1 
у вын1ку бан1тыроуга глеб [5]. Методыка 6aHi- 
тыроуга патрабуе вызначэнне сярэднеузважа- 
нага бала ТЗ з пункту гледжання прыдатнасц1 
для сельскагаспадарчага выкарыстання (ацэн
ка неаднароднасц1 глеб па урадл1васц1, ул1к яе 
змянення пры правядзенн1 г1драмел1ярацый). 
Для больш дыферэнцыраванага i дакладнага 
ул1ку эталонных тыпау зямель уводзися папрау- 
га на неаднароднасць глебавага покрыва, для ча
га прымяняуся каэф1цыент неаднароднасц1 [4].

Перавод якасных ацэначных характарыс- 
тык ТЗ у коштавыя паказчыга здзейснены на 
аснове методыга, якая распрацавана у РУП

«Праектны iHCTbrryr Белдзяржпразем» [6]. Для 
гэтага выкарыстоуваецца формула, якая ад- 
люстроувае склад глебавага покрыва i плошчу. 
Быу выл1чаны сярэднеузважаны кошт аднаго 
гектара (у руб.) па тыпах зямель асобна для 
лесагаспадарчай i сельскагаспадарчай вытвор- 
часц1 (палепшаных i прыродных).

У межах НПБА выдзелены 43 варыянты ты
пау зямель, ягая адрозиваюцца па аграграф1ч- 
ных, геамарфалапчных, лпстапчных i ппсамет- 
рычных умовах i структуры глебавага покрыва. 
Гэта дало магчымасць усю разнастайнасць ТЗ 
звещ  у 15 фуп. Згодна з прынятай методыкай, 
вылучаны наступныя фупы: 1) водападзелау 
(павышэнняу), ягая займаюць 75% агульнай 
плошчы Парку; 2) дэпрэай (пан1жэнняу)—  13 %; 
3) переходных зон —  8 %. Каля 1 % тэрыторьп 
складаюць нерасчпянёныя поймы.

Разгледжаны распаусюджаныя i характэр- 
ныя для Паазер'я тыпы зямель. Даюцца 
звестга аб сярэднеузважаных балах найбольш 
характэрных тыпау зямель па стане ix выка
рыстання у сельскай гаспадарцы (да i пасля 
мел1ярацьп) як без ул!ку, так i з ул1кам агульнай 
неаднароднасц1 глебавага покрыва (табл. 1). 
Прыводз1цца кошт аднаго гектара натуральных 
i палепшаных зямель, выражаны у рублях, а 
таксама асноуныя напрамга выкарыстання ты
пау зямель, ягая макамальна адпавядаюць 
прыродным умовам.

Да найбольш тыловых зямель можна ад- 
несц1 маладыя марэнныя узвышэнн! i грады з 
KaMaMi i 03aMi, ягая у адпаведнасц1 з прынятай 
методыкай [4] называюцца фрагментарным! 
водападзелам1. Пад № 1 (табл. 1) прыведзены 
высогая фрагментарныя водападзелы, дзе 
глебаутваральным1 пародам! з’яуляюцца су- 
пясчана-пясчаныя адклады. Яны размешчаны 
у пауночна-заходняй частцы Парку. Выкарыс
танне тагах канечна-марэнных фад у сельскай 
гаспадарцы непажадана. Згодна з [5], сярэд- 
неузважаная ацэнка глеб тагах водападзелау у 
прыродным стане, Kani гэтыя земл1 выкарыс- 
тоуваюцца пад пашу, складае 32 балы, а з 
папраукай на неаднароднасць глебавага покры
ва яна паыжаецца да 19 балау. Патэнцыяль- 
ная ацэнка кармавых угоддзяу складае 8 ба
лау, таму тагая фрагментарныя водападзелы 
не выкарыстоуваюцца у якасц1 сенакосау. Ад- 
значаныя земл1 знаходзяцца пад лясами сярод 
ягах дамЫуюць сасняю, радзей enbHiKi, моха- 
выя. У сучасных эканам1чных умовах рад наву- 
коуцау прытрымл1ваюцца думга аб пераводзе 
малапрадукцыйных участкау пашы з Hi3KiM 
ацэначным балам у лугавыя. Kani лугаводства 
будзе малаэфектыуным, рэкамендуецца выка- 
рыстоуваць гэтыя земл! пад лясныя угоддз1 [7].
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гэсурсы рацыянальнага выкарыстання глебавага покрыва тыпау зямель Нацыянальнага 
парку «Браслаусюя азёры»

№,
тып
зя

мель

Плошча,
га

Кошт пры
родных 
зямель, 

тыс.руб./ га

Кошт 
палепшаных 

зямель, 
тыс.руб./ га

Патэнцыяпьныя 
рэсурсы прыдатных 

да пашы глеб

Рэальныя магчымасц1 
рэсурсау глеб 

сельскагаспадарчага 
карыстання

Асноуныя
напрамк!

карыстання

бал
банггэту

бал з папрау- 
кай на неадна

роднасць 
пашы

бал з па 
на неад 

насць m 
покр

ираукай
чарод-
ебавага
ыва

карма
выя
угод-
да

да
мел1я-
рацьм

пасля
мел>я-
рацьм

да
мелЫ-
рацьм

пасля
,мел1я-
рацьм

1 825 1564 7000 32 24 8 8 19 . ЛЯСНЫЯ УГОЛД31

2 3369 2305 7616 46 35 24 24 26 -
ачаговае
земляробства
(пашы)

3 2076 2062 10746 29 27 14 14 22 22 ЛЯСНЫЯ УГОДДЗ!
4 6020 3285 14628 41 38 26 26 31 47 ачаговае

земляробства
5 719 1930 8514 27 22 19 19 17 23 лясныя vroaasi
6 3581 1743 12032 36 31 19 19 24 30 лясныя угоддз!
7 4107 3171 14943 44 38 24 24 31 43 ачаговае

земляробства
8 2868 3729 16504 33 30 30 30 27 54 ачаговае

земляробства
Другая група ТЗ, якая адноацца да фраг

ментарных водападзелау, адрозжваецца ад 
папярэдняга тым, што глебаутваральным1 па
родам) з’яуляюцца марэнныя суглЫю, месцам1 
перакрытыя водна-ледн1ковым1 супесям1 Двух- 
членнасць i высокая втьгацеёмстасць cymiHic- 
тых глебаутваральных парод садзейн1чае на- 
запашванню втьгац/ таму фонавым! Глебам! 
з’яуляюцца дзярнова-падзолетыя, часова за- 
лшне увипьготненыя i кантактна-аглееныя. Ня- 
гледзячы на высокую неаднароднасць глеба
вага покрыва, гэтыя земж складаюць асноуны 
фонд ворных зямель. Бал банготу глеб тут 
вышэй за сярэдн! па Парку i складае 26 
(табл.1). Давол1 высок! бал кармавых угоддзяу 
(24) i асабл1васць ix рэльефу дазваляюць выка- 
рыстоуваць таюя ТЗ у якаоу прыроднай пашы. 
Лясы захавалюя тут толью на асобных участ
ках, гэта у асноуным яловыя, арляковыя, ра- 
дзей мохавыя лясы. У западзЫах i катлавЫах 
на пауг'щраморфных Глебах яны змяняюцца 
сасновым! чарн1чным|', радзей яловым! чарн1ч- 
ным1 i папаратн1ка8ым1 тыпам1 лясоу.

Пад нумарам1 3— 4 у табл. 1 прыведзены 
выпуклыя водападзелы, яюя уяуляюць адносна 
узвышаныя участю марэнных i воднапеднко- 
вых payHiH з floyriMi nanoriMi ц1 пакатым1 cxina- 
Mi, з рознай ступенню расчлянення uibipoKiMi i 
вузюм1, глыбоюм! i неглыбоюм1 лагчынам! сцёку. 
Нярэдка у таюх геаастэмах у выгпядзе асоб
ных узгоркау ц| ix груп прысутчаюць камавыя, 
радзей озавыя, утварэнн!.

Высоюя выпуклыя водападзелы на рыхлых 
пародах (N9 3) —  гэта найбольш узвышаныя 
iNacrra водна-ледыковых раунм у пауночна- 
усходняй частцы НПБА, дзе яны займаюць 
значныя ппошчы. У глебавым покрыве перава- 
жаюць аутаморфныя дзярнова-падзолетыя су- 
пясчана-пясчаныя глебы, у н<жн1х частках 
cxtnay i у лагчынах разв1ваюцца дзярнова-пад- 
sonicTbw забапочаныя i дзярновыя забало- 
чаныя глебы.

Бальная ацэнка глебавага покрыва, з улн 
кам яго неаднароднасц1, складае 22, кармавыя 
угоддз! маюць 14. Нзкая урадл1васць глеб аб- 
мяжоувае магчымасц1 земляробства: паша i 
кармавыя угоддз1 займаюць невялмя участю. У 
глебавым покрыве пераважаюць аутаморфныя 
дзярнова-падзол!стыя супясчана-пясчаныя гле
бы, часта з прыкметам1 аглееня на кантакце, 
што абумоулена наяунасцю псеудаф1брау. У 
н1жих частках cxinay i у лагчынах разв1ваюцца 
дзярнова-падзол1стыя забапочаныя i дзярно
выя забалочаныя глебы. Асноуныя плошчы ТЗ 
знаходзяцца пад лясам! сасновым1 мохавай 
cepbii, яловыя мохавыя i арляковыя, у пан1жэн- 
нях — яловыя i апьховыя чарннныя.

Земл1, яюя адносяцца да катэгорьп водапа
дзелау выпуклых Hi3Kix, дзе глебаутваральным! 
napoflaMi з’яуляюцца водна-леднковыя супясю, 
што падсцтаюцца з гпыбМ менш чым 1,0 м 
пяскам1, радзей марэнай (No 4), размешчаны у 
межах цэнтральнай Boci НПБА. Яны уяуляюць 
складаныя утварэны, яюя характырызуюцца Hi-

чаных глеб (больш за 30%) [8]. Таму сярэд
неузважаная ацэнка сапраудных магчымых рэ
сурсау сельскагаспадарчай значнасц1 (нават з 
yniKaM каэф1цыента неаднароднасц1 глеб) з яуля- 
ецца найбольш высокай, асабл1ва пасля мел1я- 
рацьн таюх зямель. У межах НПБА гэтыя земл! 
адносяцца да найбольш урадл1вых, асабл!ва 
пры ix карыстанн1 у межах пашы, якая тут 
чаргуецца з кармавым! угоддзям! i астраукам! 
лясоу. Лясы давол! ярка адлюстроуваюць пры- 
родныя асабл!васц| тэрыторьн. У складзе дрэ- 
вастою пераважаюць елка i бяроза, удзельн1- 
чаюць таксама сасна i вольха. Параунальна 
высою бал урадп1васц1 глеб дазваляе мерка- 
ваць пра магчымасць выкарыстання таюх зя
мель у якаай пашы як у прыродным стане, так i 
пасля мел1ярацы1. Трэба адзначыць, што яны 
маюць самую высокую адзнаку як кармавыя 
угоддзк

Значная ступень неаднароднасц|' глебавага 
покрыва, разам з невяткай урадл1васцю глеб, 
абумовота ызкую бальную адзнаку ТЗ, яюя 
аднесены да водападзелау плосюх, Hi3Kix з 
дзярнова-падзол1стым1 забалочанам1 Глебам! з 
!люв1яльна-гумусным гарызонтам, што развн 
ваюцца на пясчаных глебаутваральных паро
дах (№ 5). Сярэднеузважаная ацэнка таюх зя
мель пад пашу складае 17 балау, пасля мел1я- 
рацьк — 23. Ацэнка таюх зямель пад кармавыя 
угодцз'| гаворыць аб тым, што яны мала- 
эфектыуныя, паколью сярэднеузважаная ацэн
ка складае толью 19 балау. Таюм чынам, умо- 
вы, неспрыяпьныя для сельскагаспадарчай 
вытворчасц1, склалюя у выыку ызкай урад- 
nisacui, высокай забалочанасц! i неаднарод- 
Hacui глеб. Гэтыя земл1 патрэбна выкарыстоу- 
ваць у мэтах рэкрэацый або у якасц! лясных 
угоддзяу. Лясы у гэтых ТЗ сасновыя i яловыя 
чаржчныя.

Водападзелы мзюя плосюя, яюя 6bini скла- 
дзены водна-леднжовым! пяскам! i супескам!, з 
псеудаф1брам1 i праслойкам1 cymiHKy (№ 6), 
распаусюджаны у пауднёвай частцы Парку. 
Працэсы забалачвання звязаны з плосюм 
рэльефам i неглыбоюм узроунем грунтавых 
вод. Глебы— дзярнова-падзолютыя з рознай 
ступенню забалочанасцг Большая частка гэта
га тыпу зямель знаходзщца пад дзярнова- 
падзол1стым1 глеяватым! глебам1, моцна рас- 
члянёным1 лагчынам1 сцёку пад яловым1 чар- 
Hi4HbiMi i Kicni4HbiMi, радзей сасновым1 чарн1ч- 
HbiMi i даугамошным1 лясам1. Невялмм катлавн 
нам на дзярнова-глеевых глебах уласц!вы ель- 
HiKi сн1ткавыя, радзей беразняю чарн1чныя. На 
тарфяна-бапотных Глебах изЫнага i пераход- 
нага тыпау лесу прадстаулены пераважна сас- 
някам1 чарн1чным1 i даугамошным1. Таюя тыпы

высокага бала бан1тэту выкарыстоуваюцца 9 
якасц1 лясных угоддзяу, аднак не выключаецца 
ачаговае земляробства.

Водна-ледав1ковыя марэнна-водна-ледавн 
ковыя слаба хвап1стыя рознай cryneHi забало- 
чанасц! i донна-марэнныя раунЫы вылучаны у 
Парку як водападзелы плосюя н1зюя, дзе гле- 
баутваральным1 пародам! з’яуляюцца cynecKi, 
яюя падсцшаюцца з mbi6iHi больш за 1 м марэ
най (№ 7). Xeanicrbi рэльеф утвораны раун!на- 
Mi, расчпянёным! лагчынам1 рознай rnbi6iHi сцё
ку. Таюя земл1 у межах НПБА у асноуным уза- 
раны. Пры умове yniKy неаднароднасц! ТЗ ся- 
рэднеузважаны бал высою i складае 31. Ацэнка 
ypaflnieacui кармавых угоддзяу паказала, што 
бал таксама давол1 высою (24 балы). Гэта адзЫ
з лепшых участкау зямель для сельскагаспа
дарчага асваення у naa3ep'i. Лясы ялова-сас- 
новыя, чарн!чныя i даугамошныя.

3eMni, аднесеныя да катэгорьп дэлрэси, 
азёрападобных неглыбоюх на водна-ледав^ко- 
вых пясках i супесках, яюя падсципаюцца з глы- 
6iHi менш чым 1 м марэнай (№ 8), ацэньваюц- 
ца як урадл1выя. Яны прадстаулены на noyflHi 
нацпарку. 3-за невысокага бала глеб (да 30) 
выкарыстанне таюх ТЗ у натуральным стане 
магчыма толью лакальнае. Правядзенне асу- 
шапьнай мел1ярацьп дазваляе атрымаць даво- 
ni высою ураджай. Аднак з-за яе страчваецца 
частка патэнцыяльнай ypaflnieacui за кошт Mi- 
нерал1зацьи воднага рэжыму глеб на перыя- 
дычна прамыуны. Найбольш спрыяпьным на 
таюх землях з’яуляецца лугаводства [8]. Глебы 
патрабуюць MiHiManbHbix затрат пры высокай 
прадукцыйнасцг Таюм чынам, сярэднеузважа
ная ацэнка кармавых угоддзяу з’яуляецца мак- 
амальнай для ТЗ НПБА i складае 30. Дадзе- 
ныя ТЗ можна выкарыстоуваць пад натураль- 
ныя кармавыя, а пры умове мел1ярацьи — пад 
сельскагаспадарчыя угоддз1.

Bifl патэнцыяльнага выкарыстання i яго 
эфектыунасць ляжаць у аснове агульнай эка- 
нам1чнай ацэню рэсурсу. Таму выбар варыянта 
можна ажыццяуляць на аснове супастаулення 
значэнняу якасных (бапавай) i коштавых ацэ- 
нак прыродных рэсурсау. У табл.1 прыведзены 
кошт як палепшаных, так i натуральных зя- 
мельных угоддзяу тыпау зямель НПБА. Гэта 
Ыфармацыя яшчэ раз пацвярджае вышэйзга- 
даныя меркаван№ аб асноуных юрунках вы
карыстання тыпау зямель.

AHani3 тыпау зямель паказау, што асноуны- 
Mi напрамкам1 выкарыстання зямельных рэсур
сау у межах НПБА з’уляюцца: лясныя уго/да 
(пры бале пашы < 30, кармавых < 20); пад 
ворыва выбарачна (бал ворыва > 4i = 30); пад 
nyri i пашы (бал кармавых угоддзяу > ui = 25).
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Тыпы зямель захоуваюць аноуную Ыфар- 
мацыю аб прыродных асабл1васцях вылучаных 
геасютэм i могуць выступаць у якасц1 тэрыта- 
рыяльных адзЫак для далейшай ацэню зя- 
мельных рэсурсау.
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Summary

In the article the main types of land in the boundary 
of National Park of Braslav Lakes are characterized. 
The quality estimation that allows to fix land- resourses 
potential is given of these geosystems and direction of 
the efficient natureuse.
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М. С. Кукшынау
УПЛЫ У В1ЛЕЙСКАГА ВАДАСХОВ1ШЧА НА ТЭРМ1ЧНЫ РЭЖ Ы М  
Н1ЖНЯГА Б’ЕФА P. В1Л1Я

Рэгуляванне сцёку вадасхов1шчам прыво- 
A3ii4b да Потны х змен тэрм1чнага рэжыму раю 
не толью у верхн1м, але i на значнай адлегласц1 
у н1жн1м б’ефе. Вывучэнне гэтых змен мае важ
нее практычнае значэнне, паколью тэмперату- 
ра вады, разам з М1нерал1зацыяй i xiMi4HbiM 
саставам раствораных рэчывау, вызначае яе 
якасць. 3 ёй звязаны х1м1чныя .i бялапчныя 
працэсы, яюя адбываюцца у рацэ, лядовыя 
з'явы, перанос плынню узвешаных наносау, 
што у вын1ку адб!ваецца на стане усёй рачной 
экаастэмы. Як вядома, ступень уплыву вада- 
сховшчау на прылеглую тэрыторыю запежыць 
у першую чаргу ад яго геаграф'ннага становш- 
ча i морфаметрычных паказчыкау. У якасц1 
аб’екта даследавання было выбрана буйней
шее у рэспублщы Втейскае вадасховшча, 
якое мае народнагаспадарчае значэнне.

Ацэнка змены тэрм1чнага рэжыму раю ВМя 
пасля зарэгулявання была праведзена мета- 
дам сувяз1 адпаведных вел1чынь у комплексе з 
метадам рознасц1 i рэгрэййным анал1зам (з 
выкарыстаннем статыстычных пакетау SPSS i 
Excel). Сутнасць метаду сувяз1 закпючаецца у 
тым, што тэмпературныя паказчыю вадамер- 
ных пастоу, яюя знаходзяцца у зоне уплыву 
вадасховшча, за перыяды да i пасля яго 
будавання супастауляюцца з дадзеным1 кант-

рольнага пункта шляхам граф1чнай сувяз1 ад
паведных вел1чынь. Па адх'шенн! даных, што 
утвараюць новую сувязь пасля зарэгулявання 
раю ад першапачатковага стану сувяз1 да зарэ
гулявання, робщца выснова аб змене тэрм1чна- 
га рэжыму раю. Зыходнай Ыфармацыяй для 
такога анал1зу паслужыл1 даныя стацыянарных 
наз1ранняу, атрыманыя Белпдраметцэнтрам на
4 вадамерных пастах (в/п) р. Вт1я: с. Сцешыцы 
(1958—2002 г.), г. Вюейка (1958—2002 г.), ст. За- 
лессе (1958—1986 г.), с. MixaniuiKi (1958—2002 г.). 
Тры з ix — г. Вшейка, ст. Залессе, с. MixaniuiKi 
(у далейшым разлжовыя) — размешчаны жжэй 
вадасховшча на адлегласц! 4,2 км; 56 км; 
134,2 км адпаведна, а с. Сцешыцы—  вышэй. 
Вадамерны пост с. Сцешыцы, размешчаны па
за зонай уплыву вадасховшча, быу узяты у 
якасц1 кантрольнага. Анал1з на аднароднасць 
тэмпературных паказчыкау (пры дапамозе 
крытэрыя Ст'юдэнта) пацвердз1у абгрунтава- 
насць у выбары гэтага паста у якас^ кантроль
нага. Супастауляючы даныя кантрольнага пас
та з даным1 разлжовага —  г. Вшейю, быу уста
новлены факт i час парушэння шэрага тэмпе
ратурных паказчыкау р. В1п1я у ^ж н м  б’ефе. 
Анал1з быу працягнуты па графках сувяз! тэм
пературных паказчыкау, атрыманых на разлко- 
вых вадамерных пастах, размешчаных н1жэй
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вадасхов1шча, з адпаведным1 паказчыкам! кант
рольнага пункта, што дазволта ацанЦь тэн- 
дэнцыю змен тэрм!чнага рэжыму р ВНя пас
ля яе зарэгулявання. Графм сувяз1 6bmi пабу- 
даваны падэкадна з красавца па Л1Стапад (у 
а статья месяцы на рацэ пракгычна заусёды 
наз1рауся ледастау). Анал1з граф1чнага матэ- 
рыялу паказвае, што В1лейскае вадасхов1шча 
аказвае уплыу на тэрм1чны рэжым раю у мжн1м 
б'ефе на працягу усяго года, ступень якога 
змяншаецца па меры аддалення ад плац1ны i 
заканчваецца на адлегласц 135 км. Аднак на 
працягу года гэты уплыу не адназначны, таму 
што са жнуня да сакав1ка уключна вадасховшча 
аказвае ацяпляльнае уздзеянне, а з краса в: ка па 
лтень — ахаладжапьнае (рыс. 1—3).

Колькасная ацэнка была атрымана пры да
памозе метаду рознасц1 i рэгрэайнага анашзу. 
Сутнасць метаду рознасц! заключаецца у тым, 
што ваганн1 тэмпературы вады у рацэ на 
бл1жэйшых пастах адбываюцца паралельна i 
рознасц! валодаюць пастаянствам. Зыходзячы 
з гэтага, можна зап1саць:

d1 = d2 ± Д,
адкуль

±Д = d1 — d2, 
дзе d1 —  рознасць сярэдняй тэмпературы ва
ды пам1ж кантрольнай станцыяй i разлковым! 
станцыям1, размешчаным1 у н1жн1м б’ефе 
вадасховшча да зарэгулявання. 
d2 — таксама пасля зарэгулявання.
± Д — змены тэмпературы вады, выкл1каныя 
вадасховпичам

Для кожнага значэння ± Д была выл!чана 
н1жняя i верхняя мяжа давернага Ытэрвапу 
95% (табл. 1). Гэта дазваляе ацанщь статыс- 
тычную значнасць атрыманых рэзультатау.

Пры дапамозе рэгрэайнага анал1зу был! ат- 
рыманы ураунени рэфэсн, яюя матэматычна 
апюваюць выяуленую залежнасць пам!Ж тэм- 
пературным1 паказчыкам1 кантрольнай станцы1 i 
разлиовым!, адпаведна за перыяды да i пасля 
стварэння вадасхов1шча Гэта стала магчымым 
дзякуючы высокаму каэф1цыенту карэляцьи пам1ж 
паказчыкам1, яюя даследавалюя (г=0,93 — 0,99). 
Урауненне л1нейнай рэгрэсн мае выгляд: у = ах 
+ Ь, дзе у —  значэнне залежнай пераменнай 
(тэмпература разл1ковай станцы|); х — значэн
не незалежнай пераменнай (тэмпература кант
рольнай станцьн); b —  ардыната niHii, якая па
казвае змяшчэнне пачатку прамой адносна па- 
чатку каардынат.

Урауненне было складзена i рэшана споса- 
бам найменшых квадратау. Падстауляючы ва 
урауненне, якое aniceae сувязь тэмпературных 
паказчыкау пам1ж кантрольнай станцыяй i раз- 
niKOBbiMi, юнаваушую да пабудавання вадасхо- 
в1шча сярэднюю тэмпературу вады (за шматга-

довы перыяд) кантрольнай станцьи пасля ства
рэння вадасхов1шча, атрымл1ваем усярэдне- 
ную тэмпературу вады, якая пав!нна была б 
быць на разлжовай станцы1 у натуральных 
умовах. Рознасць пам!ж выл1чанай тэмперату- 
рай i фактычна атрыманай на вадамерным 
пасту паказвае, на колью змяншася тэмпе
ратура вады у н1жн1м б’ефе. Разгледжаным1 
cnoca6aMi был1 атрыманы усярэдненыя за пра- 
цяглы перыяд гадоу вел1чын1 змены тэрм1чнага 
рэжыму р. Вт1я пасля зарэгулявання яе сцё
ку (табл. 1). Ап1саным спосабам быу праведзе- 
ны анал1з змен макамальнай тэмпературы ва
ды i даты яе надыходу (рыс. 4).

Праведзеныя даследаванн1 паказалп што 
вадасхов1шча уплывае на тэрм1чны рэжым раю 
у н1жн1м б’ефе у залежнасц1 ад сезона ц1 канк- 
рэтнага месяца. Гэтыя змены звязаны са знач- 
на большай вел1чынёй назапашвання i адда- 
чай цяпла воднай масай вадасхов1шча у парау- 
нанн1 з натуральным рэжымам рэк [3]. Як ужо 
было сказана вышэй, пачынаючы з красавка, 
вадасховшча аказвае ахаладжапьны уплыу на 
тэмпературу вады у рацэ. Рознща у тэмпера
турных паказчыках трэцяй дэкады красав1ка да 
i пасля рэгулявання скпала у сярэдн1м -2 ,7  °С. 
На гэтую дэкаду прыпадае макамальны ахала- 
джапьны уплыу вадасховшча. У далейшым ён 
паступова змяншаецца i заканчваецца у сярэ- 
дзЫе чэрвеня. Са жн1уня месяца да трэцяй дэ
кады сакавка вадасховшча аказвае ацяпляль- 
ны уплыу на тэрм1чны рэжым раю н1жэй ва- 
дасюду. Гэта звязана са значна больш па- 
вольнай стратай цяпла вадасховшчам i сюдам 
у з1мовы час глыб1нных вод, яюя маюць 
тэмпературу каля 2— 4 °С. Макс1мальны ацяп- 
ляльны уплыу быу адзначаны у другой дэкадзе 
верасня i склау +2,0 °С. Уппыу «цёплых» пры- 
донных вод, яюя сюдваюцца з вадасхов1шча, 
адчуваецца у н1жн1м б'ефе на працягу усёй 3i- 
мы. Пацвярджэннем гэтага з’яуляецца наяу- 
насць так званай тэрмадынам1чнай палоню, 
якая не замярзае нават у самыя суровыя з1мы. 
Памеры гэтага участка вагаюцца у вял'|юх ме
жах у залежнасц1 ад метэаралапчных умоу i рэ
жыму сюду з вадасховшча. Дастаткова харак- 
тэрным для тэрм1чнага рэжыму раю пасля рэгу
лявання з’яуляецца памяншэнне макамальнай 
тэмпературы вады у сярэдИм на 1,2 °С (давя- 
ральны !нтэрвал 95 % — ад 0,8 да 1,7) i даты яе 
наступления у сярэдн!м на 8 сутак. Ун1з па ця- 
чэнн1 раю ахаладжапьны i ацяпляльны уплыу 
вадасховшча паступова затухав. Адлегласць, 
на якой адбываецца згладжванне адрозненняу 
у тэрм1чным рэжыме раю да i пасля рэгуляван
ня, дастаткова вял1кая. Так, на адлегласц1 каля 
60 км н1жэй плавны (в/п ст. Залессе) тэм
пература вады зменшылася у трэцяй дэкадзе
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