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На пра ця гу ка ля 4,5 міль яр да га доў у не трах Зям лі пра-
ця ка лі роз ныя глы бін ныя пра цэ сы, якія вы зна чы лі геа ла гіч-
ную эва лю цыю пла не ты. Пад іх уз дзе ян нем і праз вяр чэн не 
зям но га ша ра ва кол сва ёй во сі ў верх няй аба лон цы пла не ты 
— зям ной ка ры — сфар мі ра ва лі ся геа ак тыў ныя зо ны (ад 
грэч. ge — зям ля). Яны ўяў ля юць са бой сіс тэ мы раз ло маў і 
ўчаст кі па вы ша най трэ шчы на ва тас ці зям ной ка ры, якія ак-
тыў на пра яві лі ся на най ноў шым эта пе геа ла гіч най гіс то рыі 
(ка ля 30 млн га доў та му), што ахоп лі вае і су час ны пе ры яд 
жыц ця Зям лі.

Раз віц цё геа ак тыў ных зон аб умоў ле на энер гі яй, якая вы-
зва ля ец ца ў не трах пла не ты ў вы ні ку ра дые ак тыў на га рас па ду 
хі міч ных эле мен таў, фа за вых і струк тур ных пе ра ўтва рэн няў рэ-
чы ва ў геа сфе рах Зям лі. У та кіх зо нах ад бы ва юц ца рас крыц цё 
шмат лі кіх трэ шчын і ўтва рэн не пра ні каль ных зон зям ной ка ры, 

што ства рае ўмо вы для ін тэн сіў най цыр ку ля цыі і вы дзя лен ня 
на па верх ню роз на га ро ду ат ма хі міч ных эле мен таў. На зям ной 
па верх ні яны вы яў ля юц ца ў рэ лье фе, по крыў ных ад кла дах, 
гід ра ла гіч ных асаб лі вас цях і ін шых пры род ных кам па не нтах 
ланд шаф ту.

Кас міч ны «парт рэт»
Геа ак тыў ныя зо ны пра яў ля юц ца на па верх ні пла не ты ў 

вы гля дзе лі не а мен таў (лі ней ных і ду га па доб ных эле мен-
таў рэ лье фу пла не тар на га маш та бу, звя за ных з глы бін ны мі 
раз ло ма мі). На кас міч ных здым ках геа ак тыў ныя зо ны ад-
люст роў ва юц ца ў бу до ве рач ных да лін у вы гля дзе лі ней на 
ары ен та ва ных і ка ле на па доб ных вы гі баў рач ных рэ чы шчаў, 
пры мер ка ва нас ці азёр ных кат ла він, за ба ло ча ных ні зін, вод-
на-эра зій ных і эо ла вых рэ лье фаў, ін шых кам па не нтаў ланд-
шаф ту да пэў ных лі ній.

Ге о ла га-геа фі зіч ная ін тэр прэ та цыя та кіх лі не а мен таў да зва-
ляе вы зна чыць су вязь геа ак тыў ных зон з раз ло ма мі зям ной 
ка ры. Па звест ках дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня з кос ма су 
скла дзе на Кас ма тэк та ніч ная кар та Бе ла ру сі, дзе пры ве дзе ны 
най га лоў ней шыя сіс тэ мы лі не а мен таў, якія па каз ва юць мер-
ка ва ныя геа ак тыў ныя зо ны.

Ка лі дры жыць зям ля
Да геа ак тыў ных зон пры цяг ва юц ца эпі цэнт ры зем ля тру саў. 

Так, у снеж ні 1887 го да ў Ба ры саў скім па ве це па блі зу во зе ра 
Ся ля ва ад бы ла ся сей сміч ная па дзея з ін тэн сіў нас цю тра сен ня 
зям ной па верх ні ка ля 6 ба лаў (па шка ле МSК-64). Яе эпі цэнтр 
раз мя шчаў ся ў ме жах вуз ла пе ра ся чэн ня раз рыў ных па ру-
шэн няў, якія і сён ня пра соч ва юц ца на кас міч ных здым ках у 
вы гля дзе лі не а мен таў. Зра зу ме ла, у той да лё кі час у Ра сій скай 
ім пе рыі не бы ло сет кі сей сміч ных стан цый (ін стру мен таль ныя 
ме та ды, якія фік су юць зем ля тру сы, па ча лі пры мя няц ца толь кі 
ў кан цы XІX ста год дзя).

Звест кі пра Ба ры саў скі зем ля трус зной дзе ны ў гіс та рыч ных 
ар хіў ных за пі сах. Гэ та з'я ва бы ла апі са на на асно ве апы тан ня 
мяс цо ва га на сель ніц тва. Па вод ле рас ка заў ві да воч цаў, зем ля-
трус су пра ва джаў ся раз бу рэн нем ста рых драў ля ных бу дын каў, 
моц ным гу лам вет ру, вы бі ван нем шкла ў мно гіх мес цах, лю дзі 
і жы вё лы па да лі ад спа ло ху.

Па звест ках дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі з кос ма су 
вы зна ча ны пра сто ра выя ўза е ма су вя зі эпі цэнт раў зем ля тру саў з 
геа ак тыў ны мі зо на мі ў ме жах Ста ро бін ска га ра до ві шча ка лій ных 
со ляў, якое рас пра цоў ва ец ца шах та вым спо са бам, і пры лег лай 
тэ ры то рыі. Да рэ гі я наль най геа ак тыў най зо ны пры цяг ва ец ца 

да во лі моц ны зем ля трус ін тэн сіў нас цю 4-5 ба лаў, які ад быў-
ся па блі зу Са лі гор ска 10 мая 1978 го да. У вы ні ку аб ва лі ла ся 
больш за 3 тыс. т са ля нос ных гор ных па род на шах та вых па лях 
Бе ла русь ка лія. На ву коў цы звя за лі гэ ту сей сма па дзею з моц ным 
тран зіт ным зем ля тру сам, які ад быў ся ў ру мын скіх Кар па тах.

На Ста ро бін скім ра до ві шчы ка лій ных со ляў, якое экс плу а ту-
ец ца і сён ня, у ла каль ных геа ак тыў ных зо нах на зі ра юц ца раз-
рыў ныя па ру шэн ні сіль ві ні та вых плас тоў. У ме жах ра до ві шча 
ад бы ва лі ся мік ра зем ля тру сы з ін тэн сіў нас цю тра сен ня зям ной 
па верх ні 1-3 ба лы, якія ў мно гім аб умоў ле ныя тэх на ген ны мі 
пры чы на мі. Так, пры пад зем най рас пра цоў цы сіль ві ні та вых 
руд па ру ша ец ца на ту раль ны на пру жа ны стан у па род най тоў-
шчы. Эпі цэнт ры мік ра зем ля тру саў рэ гіст ру юц ца як на ўчаст ках 
ад пра цоў ва е мых шах та вых па лёў, так і за іх ме жа мі ў геа-
ак тыў ных зо нах, па ка за ных на кас міч ных здым ках сіс тэ ма мі 
лі не а мен таў.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

АК ТЫЎ НЫЯ ЗО НЫ: ПО ГЛЯД З КОС МА СУ
Ад куль у Бе ла ру сі зем ля тру сы?

Геа ак тыў ныя зо ны заў сё ды пры цяг ва лі да ся бе 
ўва гу да след чы каў. Яны з'яў ля юц ца прад вес ні ка мі 
зем ля тру саў, аказ ва юць уплыў на ін жы нер на-геа-
ла гіч ную аб ста ноў ку, уз дзей ні ча юць на ча ла ве ка, 
жы вёл і рас лі ны. Даў ней та кія зо ны на зы ва лі 
«гіб лы мі мес ца мі».

Уз дзе ян не геа ак тыў най зо ны на фар мі ра ван не 
Свір скай гра ды і кат ла ві ны во зе ра Свір.

Бе ла русь зай мае чац вёр тае 
мес ца ў све це па коль кас ці ба лот. 
У пя ці дзя ся тыя га ды мі ну ла га 
ста год дзя да па чат ку ак тыў на га 
асу шэн ня ў на шай кра і не 
на ліч ва ла ся 2,9 млн га ба лот, сён ня 
ў на ту раль ным аль бо бліз кім 
да гэ та га ста не ба лот за ста ло ся 
не больш за 900 ты сяч га. Пры клад на 
70% ба лот асу ша на, на мно гіх 
тар фя ні ках па ру ша ны гід ра ла гіч ны 
рэ жым. Ву чо ныя б'юць тры во гу. 
Ча му важ на за ха ваць «лёг кія 
Еў ро пы» і якая ра бо та вя дзец ца 
ў гэ тым кі рун ку?

Як абяс шко дзіць па ра ха вую 
боч ку?

Праз няграматнае ўмя шан не ча ла ве ка ў 
пра цэс асу шэн ня ба лот Бе ла русь мае ка ля 
500 ты сяч га дэ гра да ва ных зя мель. Мно гія з іх 
за кі ну ты і не вы ка рыс тоў ва юц ца. У той жа час 
па ру ша ны тар фя нік — вы бу хо ва не бяс печ ная 
тэ ры то рыя.

— Ра бо та па ад наў лен ні тар фя ні каў па ча ла-
ся яшчэ ў 1980-я га ды, — рас каз вае за гад чык 
сек та ра між на род на га су пра цоў ніц тва і на-
ву ко ва га су пра ва джэн ня пры ро да ахоў ных 
кан вен цый На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 

па бія рэ сур сах На цы я наль най ака дэ міі на-
вук Аляк сандр КА ЗУ ЛІН. — У той час ідэю 
эка ла гіч най рэ абі лі та цыі па ру ша ных тар фя ні-
каў ак тыў на пра па ган да ваў ака дэ мік Мі ка лай 
Бам ба лаў, але да яго за клі каў не пры слу хоў-
ва лі ся. І як вы яві ла ся, дар ма: у 1999 і 2002 
га дах бы ла вя лі кая за су ха, га рэ лі амаль усе 
асу ша ныя тар фя ні кі кра і ны. Толь кі дзя ку ю чы 
на ма ган ням спе цы я ліс таў мі ніс тэр стваў ляс ной 
гас па дар кі і над звы чай ных сі ту а цый бед ства 
не вы рас ла да маш та бу на цы я наль най ка та-
стро фы. У 2002 го дзе аг нём бы ло ахоп ле на ка-
ля 5 ты сяч га зям лі, за тра ты на пе ра адо лен не 
па жа раў скла лі 1,5 млн до ла раў. Спе цы я ліс ты 
за бі лі тры во гу і па ча лі ак тыў на зай мац ца ад-
наў лен нем эка сіс тэм.

Най больш эфек тыў ным ме та дам ба раць бы 
з тар фя ны мі па жа ра мі на тар фя ні ках, якія не 
выкарыстоўваюцца, пры зна на паў тор нае за ба-
лоч ван не. Гэ тая ме ра да зва ляе іс тот на зні зіць 
коль касць уз га ран няў: ка лі да за ба лоч ван ня 
зда ра ла ся ад 5 да 15 па жа раў у год, пас ля быў 
ад зна ча ны толь кі адзін ла каль ны вы па дак

Ра бо та па ад наў лен ні па ру ша ных эка сіс-
тэм вя дзец ца ў рам ках пра ек таў між на род най 
тэх ніч най да па мо гі. Пер шым з іх стаў пра ект 
Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду і Пра гра мы 
раз віц ця ААН «Тар фя ні кі-1» (рэа лі зоў ваў ся з 
2006 па 2011 го д). На ба ло це Бар тэ ні ха, якое 
зна хо дзіц ца ў Ва ло жын скім ра ё не Мін скай воб-
 лас ці, упер шы ню апра ба ва лі тэх на ло гію паў-
тор на га за ба лоч ван ня. На мес цы па ру ша на га 

тар фя ні ка ўтва ры ла ся но вая эка сіс тэ ма. Ся-
род трыс ня гу мож на за ўва жыць не вя лі кія ад-
кры тыя ўчаст кі ва ды — гэ та ідэа льныя ўмо вы 
для пту шак у пе ры яд кар мёж кі; дзі кі, але ні, ла сі 
на ба ло це па чу ва юць ся бе доб ра. Мяс цо выя 
жы ха ры ло вяць на ка на лах ры бу, збі ра юць 
гры бы. Па зі тыў ны эфект ад паў тор на га за ба-
лоч ван ня ёсць і для пры ро ды, і для ча ла ве ка. 
Але га лоў нае — ба ло та больш не га рыць.

У 2013 го дзе стар та ваў пра ект «Тар фя ні-
кі-2». Яго мэ та — рас пра ца ваць ін тэ гра ва ныя 
па ды хо ды да кі ра ван ня вод на-ба лот ны мі ўгод-
дзя мі. Пра ект ак тыў на са дзей ні чае ад наў лен-
ню тар фя ні каў, якія ра ней вы ка рыс тоў ва лі ся ў 
сель скай і ляс ной гас па дар цы. Уся го ў рам ках 
пра ек та больш за 7 ты сяч га зя мель вер нуць 
да ста ну, бліз ка га да на ту раль на га. Дзя ку ю чы 
эка ла гіч най рэ абі лі та цыі па ру ша ных ба лот ап-
ты маль ны ўзро вень грун та вых вод бу дзе пад-
трым лі вац ца не толь кі на тар фя ні ках, але і на 

пры лег лых зем лях, што спры яль на ада б'ец ца 
на вя дзен ні сель скай гас па дар кі.

Пра ект «Сlіmа Еаst» ажыц цяў ля ец ца на тэ-
ры то ры ях за каз ні каў «Спо раў скі» і «Зва нец». 
Яго мэ та не толь кі пры ро да ахоў ная, але і эка-
на міч ная. Спе цы я ліс ты пра па ну юць за мя ніць 
торф на па ліў ныя пе ле ты з бія ма сы, атры ма-
най з кус тоўя, якім за рас та юць ба ло ты.

У не ка то рых вы пад ках на мес цы спі са ных 
ме лі я ра цый ных сіс тэм пра во дзіц ца паў тор нае 
за ба лоч ван не з ад наў лен нем чор на аль хо вых 
ля соў. Уся го ў рам ках пра ек таў між на род най 
тэх ніч най да па мо гі ўжо ад ноў ле на больш за 
50 ты сяч га па ру ша ных тар фя ні каў. Да рэ чы, 
тор фа зда быў ныя прад пры ем ствы пас ля зда бы-
чы ка рыс на га вы кап ня так са ма паў тор на за ба-
лоч ва юць вы пра ца ва ныя тар фя ні кі за ўлас ныя 
срод кі — гэ та аба вяз ко вая ўмо ва для вы дзя лен-
ня зя мель на га ўчаст ка пад тор фа зда бы чу.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Ча ла ве чы фак тарЧа ла ве чы фак тар  ��

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ
ТАР ФЯ НІ КАЎТАР ФЯ НІ КАЎ

За меж ныя спе цы я ліс ты ра яць бе ла ру сам за ха ваць на ту раль ныя ба ло ты: 
у Еў ро пе іх за ста ло ся ня шмат.


