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ГЛЕБАВАЕ ПОКРЫВА І ЗЯМЕЛЬНЫЯ 
РЭСУРСЫ БЕЛАРУСІ 



План лекцыі 
 

1. Фактары глебаўтварэння. 

2. Асноўныя працэсы глебаўтварэння. 

3. Класіфікацыя глеб.  

4. Характарыстыка тыпаў глеб. 

5. Глебава-геаграфічнае раянаванне. 





Фактары глебаўтварэння 

В.В. Дакучаеў 

 

Глеба = ƒ (K • Г • А • Р) • Т 

 

                        К – клімат 

                        Г – горныя пароды 

                        А – арганічны свет 

                        Р – рэльеф 

                        Т – час 



Фактары глебаўтварэння 

1. Глебаўтваральныя (мацярынскія) пароды. 

2. Рэльеф. 

3. Клімат. 

4. Расліннасць. 

5. Дзейнасць мікра- і макраарганізмаў. 

6. Вытворчая дзейнасць чалавека. 



Глебаўтваральныя пароды 
 

Па генэзісу: 

1. Марэнныя 

2. Водна-ледавіковыя 

3. Старажытнаалювіяльныя 

4. Азёрна-ледавіковыя 

5. Лёсы і лёсападобныя 

6. Алювіяльныя 

7. Дэлювіяльныя 

8. Эолавыя 

9. Балотныя 



Глебаўтваральныя пароды 
 

Па грануламетрычнаму складу: 

1. Гліністыя і сугліністыя – 19,3 % 

2. Гліністыя і сугліністыя, падсцілаемыя пяскамі 0,9 % 

3. Супясчаныя  – 21,8 % 

4. Супясчаныя, падсцілаемыя суглінкамі – 23,4 % 

5. Пясчаныя – 18,8 % 

6. Пясчаныя, падсцілаемыя суглінкамі – 2,8 % 

7. Тарфяныя і ілавата-балотныя – 11,7 % 

8. Тарфяна-мінеральныя, антрапагенна 
перапрацаваныя – 1, 3 % 



Фактары глебаўтварэння 
Рэльеф – пераразмеркаванне ападкаў і сонечнай 

энергіі; фарміраванне розных па ступені 
ўвільгатнення глеб; эразійныя працэсы. 

Клімат - ступень увільгатнення глеб; эразійныя 
працэсы, развіццё падзолістага, балотнага, 
карбанатна-саланчаковага працэсаў 
глебаўтварэння. 

Біятычныя фактары – дзярновы, буразёмны 
працэсы глебаштварэння, водна-фізічныя 
ўласцівасці глеб, структура, урадлівасць. 

Вытворчая дзейнасць чалавека – меліярацыя, 
хімізацыя, механізацыя; штучныя глебы; 
дэградзіраваныя глебы. 



Працэсы глебаўтварэння  

 

1. Падзолісты  

2. Дзярновы                                               

3. Балотны 

 

4. Буразёмны  

5. Карбанатна-саланчаковы 

 



Класіфікацыя глебаў  

Генетычны тып – будова глебавага профілю, 
аднатыпнасць працэсаў  глебаўтварэння. 

Падтып – змяненне глебавага профілю па ступені 
праяўлення працэсу. 

Род – генэзіс і характар будовы глебаўтваральных 
парод. 

Від – выяўленасць адзнак, якія характарызуюць 
асноўны элементарны працэс. 

Разнавіднасць – грануламетрычны склад 
глебаўтваральных і подсцільных парод. 



Класіфікацыя глебаў 
Наменклатурны спіс глеб – 426 разнавіднасцяў, 13 тыпаў. 
 Дзярнова-карбанатныя; 
 Бурыя лясныя; 
 Падзолістыя; 
 Дзярнова-падзолістыя; 
 Дзярнова-падзолістыя забалочаныя; 
 Балотна-падзолістыя; 
 Дзярновыя забалочаныя; 
 Алювіяльныя (поймавыя) дзярновыя; 
 Алювіяльныя старапоймавыя дзярновыя; 
 Тарфяна-балотныя нізінныя; 
 Тарфяна-балотныя вярховыя; 
 Алювіяльныя балотныя; 
 Антрапагенныя 



Почвенная карта Беларуси 



Характарыстыка тыпаў глеб. 
 

Тып - Дзярнова-карбанатныя 

Размяшчэнне – менш 0,1% ворыва  

Працэс глебаўтварэння - дзярновы 

Характэрныя рысы - На карбанатных 
пародах, 3-6% гумусу, магутнасць 
гумусавага гарызонта больш 25 см, рН – 
нейтральная  

Падтыпы - 1.Тыповыя, 2.Вышчалачаныя, 
3.Ападзоленыя 



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Бурыя лясныя  

Размяшчэнне - Пад шыракалістымі лясамі 
(0,002% с\г зямель)  

Працэс глебаўтварэння - Буразёмны 

Характэрныя рысы - Слабая 
дыферэнцыяцыя на гарызонты, рН – 4,5-
5,0; 6-9% гумусу 

Падтыпы – не выдзяляюцца 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Падзолістыя  

Размяшчэнне – менш 3% тэрыторыі на 
поўдні  

Працэс глебаўтварэння - Падзолісты 

Характэрныя рысы - На тэрасах пад 
хвойнымі лясамі, менш 1% гумусу, рН 4,5-
5,0; шмат Fe і Al, мала N, P, K  

Падтыпы –  



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Дзярнова-падзолістыя 

Размяшчэнне - 34 % с\г. зямель  

Працэс глебаўтварэння – Дзярновы, падзолісты  

Характэрныя рысы - На ўсіх глебаўтваральных 
пародах, спрыяльныя водна-фізічныя ўласцівасці; 
1-3% гумуса; рН нейтральная, слабакіслая. На 
лёсах дзярнова-палева-падзолістыя. 

Падтыпы – Дзярнова-палева-падзолістыя, Уласна д-
п, д-п эрадзіраваныя, д-п акультураныя, д-п 
часова пераўвільгатнёныя 

 

 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Дзярнова-падзолістыя забалочаныя  

Размяшчэнне - 37 % с\г зямель  

Працэс глебаўтварэння – Дзярновы, падзолісты, 
балотны  

Характэрныя рысы - Пашыраны на поўначы – 52%; 
працяглы перыяд пераўвільгатнення, розная 
ступень пераўвільгатнення, высокая кіслотнасць 3-
4,5,  мала Р і К, больш гумусу.  

Падтыпы – Д-п паверхнева-аглееныя (глееватыя і 
глеевыя);Д-п грунтова-аглееныя (глееватыя, 
глеевыя, з ілювіяльна-гуму-савым гарызонтам 

 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Дзярновыя забалочаныя  
Размяшчэнне -  10,2 % с/г зямель  
Працэс глебаўтварэння – Дзярновы, балотны 
Характэрныя рысы - Пашыраны на поўдні, высокая 

патэнцыяльная ўрадлівасць, шмат 
разнавіднасцяў, рэакцыя слабакіслая; гумусу да 
6%,  

Падтыпы – Дзярнова-паверхнева-глеяватыя; 
Дзярнова-паверхнева-глеявыя; Дзярнова-
грунтова-глеяватыя; Дзярнова-грунтова-глеявыя; 
Дзярнова-паверхнева-глеевыя і глеяватыя  
асушаныя; Дзярнова-грунтова-глеяватыя і 
глеевыя асушаныя; 

 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Балотна-падзолістыя 

Размяшчэнне - Слаба пад саснякамі  

Працэс глебаўтварэння - Балотны, падзолісты  

Характэрныя рысы - Тарфяны, падзолісты і 
ілювіяльна-гумусавы гарызон- ты, рН 2,4-3,7  

Падтыпы – Тарфяніста-падзоліст. паверхнева і 
грунтова аглееныя 

 



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Алювіяльныя дзярновыя і дзярновыя 

забалочаныя  

Размяшчэнне - Каля 3,7 % тэрыторыі  

Працэс глебаўтварэння - Дзярновы, балотны  

Характэрныя рысы - У поймах рэк на поўдні, 
слаістасць, залішняе ўвільгатненне, 3-8% гумусу, 
слабакіслая і нейтральная рэакцыя  

Падтыпы – Алювіяльная неразвітая; Ал. дзярновая 
ападзоленая слабаглеяватая; Ал. дзярнова-
глеяватая; Ал. дзярнова-глеявая; Ал. дзярнова-
глеявая асушаная; 



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Алювіяльныя старапоймавыя дзярновыя і 

дзярнова-забалочаныя  

Размяшчэнне - Тураўскае аполле  

Працэс глебаўтварэння - Дзярновы, балотны  

Характэрныя рысы - На астанцах першай 
надпоймавай тэрасы, магутны гумусавы 
гарызонт да 80 см, слаістасць, у мінулым 
алювіяльныя працэсы. Нейтральная рэакцыя  

Падтыпы – Старапоймавыя дзярновыя ападзо-
леныя; Ст. дзярновыя слабаглеяватыя; Ст. 
дзярнова-глеяватыя; Ст. дзярнова-глеевыя; 



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Тарфяна-балотныя нізінныя  
Размяшчэнне – 11,1 % с\г зямель  
Працэс глебаўтварэння - Балотны 
Характэрныя рысы - На паніжаных месцах, шмат 

арганічных рэчываў, N, P, K. Неабходна асушэнне. 
Высокая патэнцыяльная ўрадлівасць Па магутнасці 
торфу: тарфяніста-глеевыя (20-30см), тарфяна-
глеевыя (30-50), тарфяныя маламагутныя (50-100), 
сярэднемагутныя (100-200), магутныя (>200).  

Падтыпы – Балотныя нізінныя тарфяна-глеевыя; 
Балотныя нізінныя тарфяныя; Тарфяна-глеевыя 
нізінныя асвоеныя, Тарфяныя нізінныя асвоеныя 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Тарфяна-балотныя вярховыя  

Размяшчэнне - 0,2 % с\г. зямель Беларусі  

Працэс глебаўтварэння - Балотны  

Характэрныя рысы - У паўночнай частцы, на 
водападзелах, нізкая зольнасць да 5%, рН 
2,6-4; 

Падтыпы – Балотныя вярховыя тарфяна-
глеевыя; Балотныя вярховыя тарфяныя; 
Тарфяна-глеевыя вярховыя асвоеныя; 
Тарфяныя вярховыя асвоеныя 



Характарыстыка тыпаў глеб 

Тып - Алювіяльныя тарфяна-балотныя  

Размяшчэнне – Па далінах рэк 

Працэс глебаўтварэння - Балотны, дзярновы  

Характэрныя рысы - Прытэрасная частка 
поймы, большая зольнасць, розная 
магутнасць торфу.  

Падтыпы – Тарфяна-глеевыя; тарфяныя; 
тарфяна-глеевыя асушаныя, тарфяныя 
асушаныя 

 



Характарыстыка тыпаў глеб 
Тып - Антрапагенныя  

Размяшчэнне – па ўсёй тэрыторыі РБ (3.3 %) 

Працэс глебаўтварэння -  

Характэрныя рысы - Падзяляюцца на 2 групы: 1). 
Рэкультываваныя мінеральныя, тарфяныя і 
штучныя насыпныя глебы. 2). Дэградзіраваныя 
трансфармаваныя, антрапагенна-парушаныя, 
антрапагенна-засоленыя, антрапагенна-другасна-
забалочаныя. 

Падтыпы –  

 



Глебава-геаграфічнае 
раянаванне 

Структура глебавага покрыва, фактары 
глебаўтварэння – Паўднёвая, Цэнтральная 
і Паўднёвая глебавыя правінцыі. 

Кліматычныя асаблівасці – 7 глебава-
кліматычных акруг. 

Рэльеф, глебаўтвараючыя пароды і 
гаспадарчае выкарыстанне – 20 
аграглебавых раёнаў і 12 падраёнаў. 



Глебава-геаграфічнае раянаванне 


