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Рэльеф Беларусі 



План лекцыі 
 
 

1. Галоўныя асаблівасці рэльефа. 

2. Морфаструктура і морфаскульптура. 

3. Класіфікацыя рэльефа. 

4. Генетычныя тыпы рэльефа. 

5. Геамарфалагічнае раянаванне 
Беларусі. 

 



Галоўныя асаблівасці рэльефа 
 

Тэрыторыя ў межах Рускай раўніны. 

 

Вышэйшы пункт – г. Дзяржынская 345 м, у в. 
Скірмантава Дзяржынскага раёна. 

 

Мінімальная адзнака – урэз р. Нёман на                     
мяжы з Літвой 80 м 

 

Амплітуда вышынь – 265 м 

 

Сярэдняя вышыня – 159 м 

 

Стромкасць схілаў – 1 – 8 градусаў, месцамі да 40 



Галоўныя асаблівасці рэльефа 
 

Размеркаванне тэрыторыі па вышынях 

 

100 – 150 м    -  44 % тэрыторыі Беларусі 

 

150 – 200 м    -  48 % тэрыторыі Беларусі 

 

200 – 300 м    -   7,8 % тэрыторыі Беларусі 

 

> 300 м і < 100 м – 0,2 % тэрыторыі Беларусі 



Рэльеф  Паўночнай Беларусі 

 Паходжанне: ледавіковы паазёрскага 
ўзросту 

 Абсалютныя вышыні: ад 120-170 да 200-290 
м. 

 Характэрны выгляд: азёрныя катлавіны, 
невыпрацаваныя рачныя даліны, марэнныя 
ўзгоркі, камы, озы са стромкімі схіламі, 
плоскія забалочаныя нізіны 



Рэльеф  Цэнтральнай Беларусі 

 Паходжанне: дэнудзіраваны ледавіковы 
сожскага ўзросту 

 Абсалютныя вышыні: ад 80-170 да 250-345 
м. 

 Характэрны выгляд: дэнудзіраваныя 
краявыя ледавіковыя ўзвышшы, 
затарфованыя катлавіны, рачныя даліны з 
тэрасамі, марэнныя ўзгоркі, камы з 
пакатымі схіламі, платападобныя раўніны 

 Вадападзел Балтыйскага і Чорнага мораў 



Рэльеф  Паўднёвай Беларусі 

 Паходжанне: дэнудзіраваны ледавіковы 
сожскага і дняпроўскага ўзросту чаргуецца 
з алювіяльным і азёрна-алювіяльным 
паазерскага і галацэнавага ўзросту. 

 Абсалютныя вышыні: ад 120-150 да 200 м. 

 Характэрны выгляд: плоскія нізіны, моцна 
дэнудзіраваныя краявыя ледавіковыя 
ўзвышшы дняпроўскага ўзросту, рачныя 
даліны з тэрасамі і азёрамі-старыцамі 



Галоўныя асаблівасці рэльефа 

 

Узвышшы  

 

Глыбіня расчлянення рэльефа - 10-40 м/км2, 
месцамі да 100м/км2; 

 

Гушчыня расчлянення рэльефа - 1 –2 км/км2, 
месцамі да 3,5  км/км2;   



Галоўныя асаблівасці рэльефа 

Раўніны 

 

Глыбіня расчлянення рэльефа - 5-10 м/км2, 
часта да 5 м/км2; 

 

Гушчыня расчлянення рэльефа – 0,3 – 0,5 
км/км2, месцамі менш 0,3 км/км2;   

 



Галоўныя асаблівасці рэльефа 

Нізіны 

 

Глыбіня расчлянення рэльефа - 1-2 м/км2, 
месцамі да 5 м/км2; 

 

Гушчыня расчлянення рэльефа – 0,1 – 0,2 
км/км2 

 



Морфаструктура і морфаскульптура 

Морфаструктуры – буйныя формы зямной 
паверхні, асноўныя рысы якіх                   
абумоўлены тэктанічнымі (эндагеннымі) 
працэсамі. 

Звязаны з ложам антрапагенавых адкладаў (ад 
– 168 м у раёне Гродна да +160 м на усходзе 
Беларусі) .  

Морфаскульптуры – формы рэльефа 
ўтвораныя, дзякуючы экзагенным працэсам 
(ледавіковая, водна-ледавіковая, аквальная, 
тэхнагенная і г.д.). 



Морфаструктуры 

  

1. Цокальная раўніна - Поўдзень Беларускага 
Палесся (Украінскі шчыт)  

Характэрныя рысы: 

Устойлівыя неатэктанічныя падняцці, 
блокавыя рухі, блізкае заляганне парод 
фундамента.  



Морфаструктуры 

2. Структурна-дэнудацыйная раўніна  - 
Пахаваныя выступы Беларускай антэклізы і 
Палескай седлавіны  

Характэрныя рысы: 

Максімальная расчлянённасць паверхні 
даантрапагенавых адкладаў, шмат краявых 
ледавіковых утварэнняў і 
гляцыядыслакацый (узвышшы Беларускай 
грады).  

 



Морфаструктуры 

3. Дэнудацыйная сталова-астанцовая раўніна – 

Усход і паўночны-усход Беларусі (Аршанская 
ўпадзіна)  

Характэрныя рысы: 

Слабая расчлянённасць (даламіты і вапнякі 
дэвона). Прыўзнятыя раўніны і краявыя 
ледавіковыя ўтварэнні.  

  



Морфаструктуры 

4. Дэнудацыйная субгарызантальная раўніна – 

 Цэнтральная частка Беларусі (Латвійская і 
Жлобінская седлавіны, схілы Беларускай 
антэклізы)  

Характэрныя рысы: 

Пясчана-гліністыя пароды дэвона, мела і 
палеагена. Пакатахвалістая паверхня, водна-
ледавіковыя раўніны і нізіны.  



Морфаструктуры 

5. Пластова-акумулятыўная раўніна –  

Палессе (Брэсцкая ўпадзіна, Прыпяцкі прагін, 
Палеская седлавіна, Брагінска-Лоеўская 
седлавіна).  

Характэрныя рысы: 

Пясчана-гліністыя кантынентальныя адклады 
палеагена і неагена. Плоская, забалочаная 
паверхня.  



Класіфікацыя рэльефа 

Распрацавана: 

 А.В.Матвеевым і В.Ф.Маісеенка 

Асноўныя крытэрыі класіфікацыі рэльефа: 

1. Генэзіс (паходжанне)     

2. Марфаметрыя і марфалогія    

3. Геалагічны ўзрост 

Асноўныя адзінкі класіфікацыі рэльефа: 

Клас – група – тып – падтып - форма 



Генетычныя тыпы рэльефу 

Градава-узгорысты канцова-марэнны  
каля 30 % тэрыторыі  
Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: Акумуляцыя 

канцовых марэн  
Узрост: 
А).Паазёрскі                    Б) Сожскі і дняпроўскі  
Беларускае Паазер’е        Беларуская града, поўдзень РБ 
Характэрныя рысы  
А). Адносныя перавышэнні 20-40 м; Захаванасць першасных 

форм; Слабое развіццё рачных далін. Марэнныя ўзгоркі, 
камы, озы, азёрныя катлавіны, лагчыны сцёку  

Б). Адносныя перавышэнні да 100 м; Працэсы дэнудацыі, 
эрозіі, саліфлюкцыі; Расчляненне рэльефа. Марэнныя 
ўзгоркі, камы, озы, азёрныя катлавіны, лагчыны сцёку, 
ярава-балачная сетка.  



Генетычныя тыпы рэльефу 
Марэнныя раўніны  

 
Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: Акумуляцыя донных 

марэн  
Узрост: 
А).Паазёрскі                    Б) Сожскі і дняпроўскі  
Марэнна-азёрныя            другасныя марэнныя раўніны  
 
Характэрныя рысы  
А). Адносныя перавышэнні 5-10 м. Развітая сетка лагчын 

сцёку. Азёрныя катлавіны, тэрмакарставыя западзіны. 
Складзены марэнным суглінкам.  

Б). Адносныя перавышэнні 5-10 м. Ярава-балачная сетка. 
Лепш развіты дэнудацыйныя працэсы. Складзены 
марэнным суглінкам. Двух’ярусная будова.  

 



Генетычныя тыпы рэльефу 
Узгорыста-западзінныя камавыя масівы  

Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: Дзейнасць 
талых ледавіковых водаў   

Узрост: 
А).Паазёрскі                    Б) Сожскі і дняпроўскі  
 Беларускае Паазер’е 
 Беларуская града              
 
Характэрныя рысы: Адносныя перавышэнні 20-40 м; 

Захаванасць першасных форм; Слабое развіццё 
рачных далін. Марэнныя ўзгоркі, камы, озы, 
азёрныя катлавіны, лагчыны сцёку. 
Адсарціраванасць адкладаў.  

 



Генетычныя тыпы рэльефу 
Дробнаўзгорыстыя і  пакатахвалістыя водна-ледавіковыя раўніны.  

 
Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: Дзейнасць талых ледавіковых 

водаў  
 
Узрост: 
А).Паазёрскі                              Б) Сожскі і дняпроўскі  
водна-ледніковыя з азёрамі        другасныя водна-ледавіковыя   
 
Характэрныя рысы  
А). Адносныя перавышэнні 5-10 м. Развітая сетка лагчын сцёку. 

Азёрныя катлавіны, тэрмакарставыя западзіны. Складзены пяскамі і 
супяскамі.   

Б). Адносныя перавышэнні 5-10 м. Пакатахвалістая паверхня. Шырокія 
лагчыны, балотныя масівы. Складзены пяскамі і супескам.  
Двухярусная будова.  

 
 



Генетычныя тыпы рэльефу 

Плоскія і пакатахвалітстыя азёрна-
ледавіковыя нізіны  

Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: 
Акумулятыўная дзейнасць прыледавіковых 
азёр   

Узрост: Паазёрскі                                

Характэрныя рысы:  

Адносныя перавышэнні 1-2 м, радзей да 5м. 
Плоскі рэльеф. Складзены глінамі і цяжкімі 
суглінкамі.  

 



Генетычныя тыпы рэльефу 

Плоскія азёрна-алювіяльныя нізіны  

Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: 
Акумулятыўная дзейнасць флювіяльных 
працэсаў (праточных азёр)   

Узрост: Дняпроўскі - Паазёрскі                              

Характэрныя рысы:  

Адносныя перавышэнні 1-2 м, радзей да 5м. 
Плоскі рэльеф. Складзены пяскамі. Высокая 
забалочанасць і затарфованасць. Дзюнна-
бугрыстыя формы, старыцы.  

 



Генетычныя тыпы рэльефу 

Платападобныя лёсавыя раўніны  

Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: 
Дзейнасць талых ледавіковых вод і ветру  

Узрост: Сожскі - Паазёрскі                                

Характэрныя рысы:  

Адносныя перавышэнні 5 - 10 м. 
Пакатахвалісты рэльеф. Лёсападобныя 
суглінкі. Ярава-балачная сетка. Суфазійныя 
западзіны (20-30 на га). 

Усход Беларусі і асобныя ўзвышшы. 

 



Генетычныя тыпы рэльефу 

Рачныя даліны  

Геамарфалагічныя фактары ўтварэння: 
Флювіяльныя працэсы  

Узрост: Сучасны (галацэн)                                

Характэрныя рысы:  

Адносныя перавышэнні да 5 м. Плоскі 
рэльеф. Алювіяльныя адклады. 
Надпоймавыя тэрасы, берагавыя валы, 
старыцы, дзюны, пясчаныя астравы. 
Высокая забалочанасць 

Уся тэрыторыя Беларусі. 

 



Тэхнагенны рэльеф 

 Кар’еры, насыпы, тэрыконы, дамбы, 
адвалы, катлавіны і г.д. 

 Знікаюць камы, озы, дзюны і іншыя 
формы 

 Глыбіня кар’ераў перавышае 100 м, а 
вышыня тэрыконаў звыш 120 м 

 Сумарная плошча тэхнагенных формаў 
рльефа складае 4-5 % тэрыторыі РБ. 



Геамарфалагічнае раянаванне 

Па А.В.Мацвееву: 

Адзінкі раянавання: 

1. Геамарфалагічная вобласць – гісторыка-
генетычныя прыметы (зледзяненні) і 
яруснасць рэльефа (рэгіянальныя высотныя 
ступені). 

2. Геамарфалагічная падвобласць – 
асаблівасці тэктонікі. 

3. Геамарфалагічны раён – па комплексу форм 
рэльефа 



Геамарфалагічнае раянаванне 
Па А.В.Мацвееву: 
 
1. Вобласць Беларускага Паазер’я – 16 раёнаў 
    (узгорыста-марэнны, камавы рэльеф, азёрна-ледавіковыя нізіны 

і інш.) 
2. Вобласць Цэнтральнабеларускіх краявых ледавіковых узвышшаў: 
А) Заходне-Беларуская падвобласць – 14 раёнаў (узгорыста-

марэнна-эразійны рэльеф, другасныя марэнныя раўніны) 
Б) Усходне-Беларуская падвобласць – 4 раёны (распаўсюджанне 

лёсаў) 
3. Вобласць раўнін і нізін Перадпалесся – 16 раёнаў (другасныя 

водна-ледавіковыя і марэнныя раўніны) 
4. Вобласць Палескай нізіны: 
А) Падвобласць Беларускага Палесся – 19 раёнаў (азёрна-

алювіяльныя, водна-ледавіковыя і алювіяльныя нізіны)  
Б) Падвобласць Украінскага Палесся – 2 раёны 



Геамарфалагічнае раянаванне 


