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Палеская правінцыя 
Геаграфічнае становішча 

Плошча – 59 505 км2 (28,7 %) 

Межы – на поўначы – Перадпалеская 
правінцыя; поўдзень – дзяржаўная мяжа 

Пружанская раўніна, Баранавіцкая раўніна, 

Слуцкая раўніна; 

Бабруйская раўніна, Алаўская раўніна, 
Чачорская раўніна. 

4 акругі, 11 раёнаў 

Самая вялікая плошча, паўднёвае становішча. 

 



Палеская правінцыя 
Геалагічная будова 

5 геаструктурных абласцей крышталічнага фундамента: 
Беларуска-Прыбалтыйскі гранулітавы пояс, 
Цэнтральнабеларуская зона, Осніцка-Мікашэвіцкі вулкана-
плутанічны пояс, Цэнтральнапрыпяцкі блок, Брагінскі 
гранулітавы масіў  

Тэктанічныя структуры – Валына-Азоўская пліта, Украінскі 
шчыт, Руская пліта: Падляска-Брэсцкая ўпадзіна, Палеская 
седлавіна (Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ), Прыпяцкі 
прагін, Жлобінская седлавіна, Брагінска-Лоеўская 
седлавіна; Варонежская антэкліза (Грамяцкі пахаваны 
выступ). 

Глыбіня залягання фундамента: ад 0 да 6 000 м. 
Магутнасць зямной кары – 44 (мін.) - 51 км; 
 Вялікая колкасць разломаў выцягнутых з паўднёвага захаду 

на паўночны ўсход (фундамент); і з паўночнага захаду на 
паўднёвы ўсход (платформавы чахол). 



Геаструктурнае раянаванне Беларусі 

1. Інчукалнская зона 

2. Беларуско-Прыбалтыйскі 

    гранулітавы пояс 

3. Цэнтральна-Беларуская 
шоўная зона  

    (Смалявіцка-Драгічынская) 

4. Віцебскі гранулітавы масіў 

5. Осніцка-Мікашэвіцкі 

    вулканаплутанічны пояс 

6. Цэнтральна-Прыпяцкі блок 

7. Брагінскі гранулітавы масіў 



Тектоническая карта 



Палеская правінцыя 
Геалагічная будова 

Платформавы чахол: 
Познепратэразойскія адклады: акрамя паўднёвага ўсходу 100 – 200 м, 

месцамі да 400 м; 
Ніжнепалеазойскія (кембрый, ардовік, сілур) – на захадзе (Брэсцкая 

ўпадзіна і Валына-Азоўская пліта) да 900 м; 
Дэвонскія – на ўсходзе –  да 4500 м у Прыпяцкім прагіне; 
Карбон – да 1000 м у Прыпяцкім прагіне; 
Пермскія і трыясавыя – крыху больш за 20 м і больш за 600 м адпаведна - 

у Прыпяцкім прагіне і на захадзе; 
Юрскія – заходняя і ўсходняя часткі да 200 м; 
Мелавыя – амаль уся тэрыторыя да 300 м; 
Палеаген – уся тэрыторыя да 100 м і неаген астравамі – да 50 м 
Антрапагенавыя – ад 20 (поўдзень) да 80 м, мах – 198 м; 1 - 3 

зледзяненні;  
Пераважаюць водна-ледавіковыя, алювіяльныя і азёрна-алювіяльныя 

адклады 



Палеская правінцыя 
Карысныя выкапні: 

Самыя разнастайныя карысныя выкапні 
Калійныя солі – Старобінскае, Петрыкаўскае, Акцябрскае; 
Каменная соль – Старобінскае, Мазырскае, Давыдаўскае; 
Нафта – Прыпяцкі прагін больш 60 радовішчаў; 
Буры вугаль – Жыткавіцкае, Брынёўскае, Тонежскае; 
Гаручыя сланцы – Любанскае, Тураўскае; 
Гіпс – Брынёўскае; 
Каалін – Сітніцкае, Дзедаўскае; 
Фасфарыты – Пагранічнае; 
Мел– Хаціслаўскае, Кашары, Кабакоўска-Малецкае і інш.; 
Гліны тугаплаўкія і бентанітавыя – Гарадоцкае, Жураўлеўскае, Астрожанскае 
Цагельныя і цэментавыя гліны – Падзяменскае, Кротава, Першамайскае і інш; 
Пяскі будаўнічыя – Мухавецкае, Сожскае, Барыскавіцкае і інш. 
Пяскі фармовачныя і шкловыя – Чэцверня, Ленінскае, Леніндарскае, 

Гароднянскае 
Камень будаўнічы і абліцовачны – Мікашэвіцкае, Глушкавіцкае, Сітніцкае 
Торф – Булеў Мох, Грычына-Старобіскае, Выганашчанскае і інш. (параўнальна 

мала); 
Сапрапелі – Чырвонае і інш. 

 





Палеская правінцыя 

Рэльеф 
 
Раўніны – 150-180 м – Маларыцкая, Загароддзе, 

Высокаўская, Лельчыцкая і інш.; 
Нізіны – 150-106 м - Брэсцкая, Жыткавіцкая, 

Васілевіцкая, Рэчыцкая, Камарынская і інш.  
Узвышшы – 170 – 221 м – Мазырскае. 
Генетычныя тыпы: алювіяльныя, азёрна-

алювіяльныя, водна-ледавіковыя, другасныя 
марэнныя, градава-ўзгорыстыя краявыя 
ледавіковыя ўтварэнні. 

Характэрныя рысы: плоскі рэльеф, забалочанасць. 
Формы рэльефа: дзюны, эолавыя ўзгоркі, яры, 

лагчыны, краявыя ледавіковыя грады. 
 
 



Палеская правінцыя 
Клімат 

Паўднёвая агракліматычная вобласць 
Гадавая сумарная сонечная радыяцыя – 3900-4050 МДж/м2  
Радыяцыйны баланс – 1700 – 1850 МДж/м2 
Тэмпература паветра:  
ліпень – +18,0 – +19,5 град. 
студзень - -3,5 - -6,5 град. (-4,2 - -7,2 град.) 
Мах. тэмпература за ўвесь тэрмін назіранняў у Беларусі 

(+38оС) была адзначана на метэастанцыі Васілевічы 
жнівень 1946 г. 

Вегетацыйны перыяд  200 – 215 дзён, Сумы тэмп – 2700-2950 
Ападкі: 550 – 650 мм  
Мах гадавая колькасць ападкаў  межах Беларусі ў 1906 г. у 

Васілевічах (1115 мм), мін – ў 1953 г. у Івацэвічах (298 мм). 
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Гідраграфія 

Прыпяцкі гідралагічны раён 

Рэдкая гідраграфічная сетка –  0,30 – 0,40 км/км2 

Модуль сцёку – 4-5 л/с з 1км2 і менш 

Рэкі – басейн Дняпра і Прыпяці 

Тып жыўлення – змешаны з перавагай снегавога і 
грунтавога 

Самая вялікая працягласць разводдзя 

Азёрнасць – невысокая. Азёры рэшткавыя і 
старычныя  

Вадасховішчы – Пагост, Светлагорскае і інш.  

 

 



 



Палеская правінцыя 

Глебавае покрыва 
Дзянова-карбанатныя – 0,04% (ад 0,2 Высокаўская раўніна да 0,002 

Камарынская нізіна); 
Бурыя лясныя – 0,0003 % (Маларыцкая раўніна – 0,001 %); 
Дзярнова-падзолістыя – 19,0 % (ад 30,4 % Хойніцка-Брагінская ўзв.раўніна 

да 8,1 раўніна Загароддзе); 
Дзярнова-падзолістыя забалочаныя – 30,0 % (ад 43,7 % Мазырска-

Лельчыцкая раўніна да 23,9 Сярэднепрыпяцкая раўніна); 
Дзярновыя забалочаныя – 20,1 % (ад 36,2 % Маларыцкая раўніна да 4,1 

Мазырска-Лельчыцкая раўніна); 
Поймавыя – 5,7 % (ад 11,6 % Сярэднепрыпяцкая раўніна да 1,1 

Камарынская нізіна); 
Тарфяна-балотныя нізінныя – 18,2 % (ад 27,6 % Ясельдзінска-Слуцкая 

нізіна да 9,8 Рэчыцка-Сожская нізіна); 
 Тарфяна-балотныя вярховыя – 0,5 % (2,7 % Мазырска-Лельчыцкая 

раўніна); 
Парушаныя– 6,4 % (11,5 % Капаткевіцкая раўніна) 
 

 



Почвообразующие породы 



Палеская правінцыя 
Расліннасць – падзона шыракаліста-хвоёвых лясоў 

 

Ворыва – 22,0 % - мін. у РБ (ад 36,3 Высокаўская раўніна да 
12,9 Мазырска-Лельчыцкая раўніна); 

Лугі – 15,8 % (ад 23,1 % раўніна Загароддзе да 9,2 
Мазырска-Лельчыцкая раўніна); 

Лясы – 43,9 % мах у РБ (ад 62,3 % Мазырска-Лельчыцкая 
раўніна да 26,3 раўніна Загароддзе); 

Хмызнякі – 1,6 % (ад 2,3 % да 1,1 %); 

Балоты (адкрытыя) – 6,7 % (ад 14,5 % Сярэднепрыпяцкая 
раўніна да 2,5 Васілевіцкая нізіна); 

Землі пад вадой – 2,4 % (ад 3,2 % да 1,6); 

 Іншыя землі – 7,6 % (ад 10,7 % Рэчыцка-Сожская нізіна да 
5,6 Сярэднепрыпяцкая нізіна); 
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 Асаблівасці лясной расліннасці: 

 Няма яловых лясоў; 

 Самая высокая доля шыракалістых – 
больш за 9 %; 

 Шмат забалочаных дробналістых лясоў; 
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Прыродаахоўныя тэрыторыі 

НП Прыпяцкі – 82254 га; 

Заказнікі рэспубліканскага значэння – 29 
– 367416 га; 

Помнікі прыроды рэспубліканскага 
значэння – 43 (690,78) – батанічныя – , 
геалагічныя – . 



Індэкс захаванасці прыродных 
геасістэм 

Мазырска-Лельчыцкая  раўніна – 1,35 (гр. 4) 
Камарынская нізіна – 1,28 (гр.3) 
Сярэднепрыпяцкая нізіна – 1,24 (гр. 3) 
Ясельдзінска-Слуцкая нізіна – 1,16 (гр.3) 
Капаткевіцкая раўніна - 1,16 (гр.3) 
Васілевіцкая нізіна – 1,14 (гр.3) 
Хойніцка-Брагінская ўзв.раўніна – 1,02 (гр. 3) 
Маларыцкая раўніна – 0,95 (гр.2) 
Раўніна Загароддзе – 0,94 (гр.2) 
Рэчыцка-Сожская нізіна – 0,89 (гр. 2) 
Высокаўская раўніна – 0,81 (гр.2) 
 

 



Значэнні каэфіцыента 
прыродаахоўнага патэнцыялу 

Правінцыя Кпп. Сяр. Кпп мін. Кпп макс. 

Паазерская 1,23 0,96 1,67 

Заходне-Беларуская 1,0 0,55 1,87 

Перадпалеская 1,03 0,74 1,34 

Усходне-Беларуская 0,8 0,69 0,94 

Палеская 1,25 0,81 1,81 

РБ 1,11 0,55 1,87 


