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Тыпы расліннасці Беларусі 
      



План лекцыі 

1. Лугавая расліннасць. 

2. Балотная расліннасць. 

3. Хмызняковая расліннасць.  

4. Водная расліннасць. 

 



Лугавая расліннасць. 

Інтразанальная  

У Беларусі антрапагенна-прыродныя 
экасістэмы 

Займае - 3286,1 тыс. га  

15,8 %, ад плошчы РБ,  

24 % ад плошчы прыроднага расліннага 
покрыва. 

Поймавыя лугі - 5,2 % ад S лугоў 

Пазапоймавыя лугі - 94,8 % ад S лугоў 





Лугавая расліннасць. 

Поймавыя лугі – карэнныя супольніцтвы. 

1.Злакава-разнатраўныя на поймавых грывах 
(пажарніца, каласоўнік безасцюковы, пырнік паўзучы, палявіца 

белая, шчаўе конскае, чабор); - малапрадуктыўныя 

2. Асакова-злакавыя з грубым разнатраўем 
прытэраснай поймы (канарэечнік трыснёгавідны, маннік 

водны, тавалга, асокі, вербы); - прадуктыўныя, але нізкай 
якасці 

3. Злакавыя цэнтральнай поймы (лісахвост лугавы, 

цімафееўка, аўсяніца, крынічнік дыухлісны,люцік едкі). – 

найбольш прадуктыўныя. 
 



Лугавая расліннасць. 
Пазапоймавыя лугі  - другасныя супольніцтвы. 

1. Сухадольныя > 50 %  

Дробназлакавыя на выпуклых частках водападзелаў 
(палявіца звычайная, каласок духмяны, аўсяніца авечая, сівец, 
едлавец); 

Злакавыя на пакатых схілах з умерана вільготным рэжымам 
(аўсяніца чырвоная, палявіца белая, мятліца лугавая, канюшына, 
гарошак мышыны). 

2. Нізінныя< 50 % 

Асакова-злакавыя з разнатраўем (мятліца звычайная,палявіца, 
асокі жоўтая і прасяная, люцік, дуброўка); 

Асакова-злакавыя з балотнымі відамі ў замкнутых 
паніжэннях (хвошч, пушыца,тавалга, ракавыя шыйкі, асокі, 
трыснёг, вербы) 

 

 



Нізінны луг 

 



Лугавая расліннасць. 
Структура лугавых травяністых супольніцтваў. 

(па міжнароднай эколога-фларыстычнай класіфікацыі) 

1. Клас супольніцтваў травяных пустэчаў з расходнікам і 
галадком. 

2. Клас ксератэрмных  лугавых супольніцтваў. 
3. Клас мезафільных (сапраўдных) лугавых супольніцтваў. 
4. Клас супольніцтваў сырых лугоў. 
5. Клас балоцістых травяных супольніцтваў. 
6. Клас ацыдафільных нізіннабалотных травяных 

супольніцтваў. 
7. Клас супольніцтваў верхавых балотаў. 
8. Клас верасова-сіўцовых супольніцтваў на падзолістых 

глебах. 
9. Клас прыдарожных супольніцтваў, якія вытаптываюцца. 
10. Клас супольніцтваў залежаў і засмечаных лугоў. 



Лугавая расліннасць. 

Фларыстычны склад лугоў.  
Усяго – 1520 відаў раслін, з іх мезафіты – 580 відаў.  
Сасудзістых – 1326 відаў, 65 – хмызнякоў, 

паўхмызнякоў,  1261 – траў. 
Лішайнікі – 55 відаў. 
Імхі – 139 відаў. 
Плавуны – 5 відаў. 
Хвашчы – 7 відаў. 
Папараці – 14 відаў. 
Голанасенных – 3 віды.  
Лугавыя расліны – дамінанты: 
28 відаў злакаў, 25 асокавых, 5 – бабовых, 17 – 

разнатраўя. 



Лугавая расліннасць. 

Кармавая каштоўнасць лугавой расліннасці. 

З 341 віда тыпічных лугавых траў: 

1 клас - 32 віды (9,4 %)(злакі) – высокая; 

2 клас – 60 відаў (17,6 %)(разнатраўе, злакі) – 
сярэдняя; 

3 клас – 142 віды (41,7 %)(разнатраўе, асокі) – 
нізкая; 

4 клас – 67 відаў (19,6 %)(разнатраўе) – няма; 

5 клас – 40 відаў (11,7 5)(разнатраўе) – шкодныя і 
ядавітыя  



Лугавая расліннасць. 

Прадуктыўнасць лугавых супольніцтваў 

 

Мах – супольніцтва сінантрапізаваных лугоў 
(пустазелле) – 203,0 ц/га (баршчавік); 

Балоцістыя лугі – 187,3 ц/га; 

Міn – супольніцтва пусташных лугоў – 0,6 
ц/га; 

Найбольш каштоўныя лугі (мезафільныя, 
сырыя) – 25 - 45 ц/га 



Балотная расліннасць. 

Балотам называецца пастаянна 
пераўвільготнены і пакрыты 
вільгацелюбівай расліннасцю ўчастак 
сушы, на якім ідзе працэс торфаўтварэння. 

3 прыметы:  

- Пераўвільгатненне сушы; 

- Наяўнасць вільгацелюбівай расліннасці; 

- Працэс торфаўтварэння. 



 
 



Балотная расліннасць. 

Балотная расліннасць - 11,5 % тэрыторыі РБ, 
 2,38 млн. га 
Па ўмовах водна-мінеральнага жыўлення і 

расліннасці падзяляюцца на 3 тыпы: 
Нізінныя - 61,1 % балот,  
Вярховыя – 18,2 % балот, 
Пераходныя – 20,7 % балот. 
Па складу расліннасці і увільгатнення карнявога 

слоя ў працэнтах падзяляюцца на 3 падтыпы: 
Лясны (вільготнасць 84-89 %); 
Леса-тапяны (вільготнасць 89-91 %); 
Тапяны – (вільготнасць 91-94 %). 
 
 





Балотная расліннасць. 

Нізінныя балоты - травяныя:  

(багатае жыўленне – 60 – 400 мг/л 
мінеральных солей); 

Падземнае жыўленне; 

гіпнавыя імхі, асокі, пажарніца, маннік, 
вахта, лотаць, хвошч, трысцёг, вярба,  
бяроза пушыстая, вольха чорная 

 



Балотная расліннасць. 

Вярховыя балоты - сфагнавыя:  

(менш 50 мг/л мінеральных солей); 

Жыўленне – атмасфернымі ападкамі; 

сфагнум, дурніцы, мірт,  багун балотны, 
пушыца, журавіны, марошка, падбел, 
хвоя. 

 



Вярховае балота 



Балотная расліннасць. 

Пераходныя балоты – змешаныя: 

 (40 – 80 мг/л мінеральных солей) 

Змешаны тып жыўлення; 

Змешаная расліннасць 

 



 



Хмызняковая расліннасць 

Хмызнякі - 3,1 % тэрыторыі РБ, 4,6 
прыроднага расліннага покрыва, 622 тыс. га 

1. Ксерафітныя на пясчаных водападзельных 
пустэчах - 34,2 % 

Ядловец, шэлюга, вярба вузкалістая 

2. Мезафітныя ў ярах, западзінах - 13,3 % 

Чаромха, крушына, рабіна, парэчкі, вярба  

3. Гігра- і гідрафітныя на нізінных і 
пераходных балотах - 52,5 % 

Вербы попельная, лапарская, пяцітычынкавая  



Водная расліннасць 

Склад – 183 віды сасудзістых і больш за 2 тыс. 
водарасцей: 

114 гідрафітаў: 
68 сапраўдна водных (53 эўгідрафітаў, 15 

плейстагідрафітаў); 
46 паветрана-водных (аэрагідрафітаў). 
 
69 каляводных раслін-гіграфітаў: 
(28 эўгіграфітаў, 41 – гіграгелафітаў). 
З іх 16 відаў у Чырвонай кнізе 
Усе віды адносяцца да аўтатрофных арганізмаў. 
Аэрацыя вадаёмаў, паглынанне таксічных 

рэчываў. 
 



Водная расліннасць 
Глыбіня распаўсюджвання водных раслін – ад 2 да 4 м , 

месцамі да 8 м і нават 10 м. 

4 групы раслінных фармацый: 

1. Прыбрэжна-водныя (водна-балотныя) – асокі, аер, 
калужніца, рагоз, хвошч, сабельнік балотны, касацік і інш. 

2. Паветрана-водныя (напаловупагружаныя) – глыбіня 1-1,5 м 
– трысцёг, камыш, рагоз, маннік і інш. 

3. З плаваючымі па паверхні лістамі – глыбіня 2 - 3 м - 
кубышка, гарлачык, рдэст, горац і інш. (Зона 
шыракалістых рдэстаў дасягае глыбіні 5 м) 

4. Поўнасцю пагружаныя – глыбіня 4 – 10 м, - рагаліснік, 
эладэя, вадзяныя імхі, харавыя водарасці 

 

34 віды маюць гаспадарчую каштоўнасць 

 


