




УДК 502. 175: 553. 982. 2 (282. 247. 32 – 924. 7) 

М.Г. Ясавеяў, Я.Б. Анціпін, Ю.А. Гледко 

Тыпізацыя геаэкалагічных сітуацый на тэрыторыі  

Прыпяцкай нафтаноснай вобласті 

 

Здабыча вуглевадароднай сыравіны (у тым ліку нафты), без якой 

сучасная цывілізацыя не можа абысціся, суправаджаецца значнымі 

экалагічнымі стратамі для прыродных комплексаў. У той жа час, звязаныя з 

горназдабываючай дзейнасццю негатыўныя вынікі не з’яўляюцца 

непазбежнымі. Нажаль, ні воднае з сучасных здабываючых прадпрыемств не 

з’яўляецца «безадходным» з-за недасканаласці, або парушэння тэхналогіі 

здабычы, дрэннай якасці, або недапушчальнага ізноса абсталявання. Пры 

гэтым, чым інтэнсіўнее выемка флюідаў, тым актыўнее ідзе фарміраванне 

тэхнагенных патокаў, якія трапляюць у прыроднае асяроддзе. Нафта і 

нафтапрадукты з’яўляюцца найбольш апаснымі забруджвальнікамі глебаў, 

грунтоў, паверхневых і падземных вод. У цяперашні час стан навакольнага 

асяроддзя асобных нафтаздабываючых тэрыторый набліжаецца да 

параметраў рэгіёнаў экалагічнага бедства [5, 6, 7]. 

Геаэкалагічныя праблемы, якія суправаджаюць пошук, разведку і 

здабычу нафты, характэрны і для народнай гаспадаркі Беларусі. Радовішча з 

прамысловымі запасамі нафты засяроджаны на тэрыторыі Прыпяцкага 

нафтаноснага басейна (НБ). Правядзенне нафтабуравых работ вядзе да 

знішчэння расліннасці вакол буравых пляцовак, хімічнага забруджвання 

нафтай, нафтапрадуктамі і спадарожнымі высокамінералізаванымі водамі 

глебавага покрыва і падземных вод, узнікнення прасадак зямной паверхні ў 

выніку падзення пластавага ціску і змянення напружанага стану парод і г.д. 

Гэтыя і іншыя негатыўныя працэсы тэхнагенеза прывялі да ўзнікнення на 

тэрыторыі НБ складаных, а ў шэрагу раёнаў, і крызісных геаэкалагічных 

сітуацый. Тэхнагенны ціск на прыродныя комплексы, павялічаны вынікамі 

катастрофы на ЧАЭС, можа прывесці да экалагічна несбалансаванаму 



развіццю гаспадарчага комплекса рэспублікі. У сілу гэтых абставін 

комплексная ацэнка ступені ўздзеяння распрацаваных нафтавых радовішчаў 

на геасістэмы Прыпяцкага НБ з’яўляецца вельмі актуальнай і своечасовай 

задачай [8]. 

Комплекснае асваенне прыродных рэсурсаў, асабліва нафтавых 

радовішчаў, на тэрыторыі Прыпяцкага НБ абумоўлена неабходнасцю 

правядзення геаэкалагічных даследаванняў і картаграфавання даследуемай 

тэрыторыі з мэтай атрымання якаснай інфармацыі аб змяненнях геасістэм і 

далейшай распрацоўкі прыродаахоўчых мерапрыемстваў. З мэтай 

адэкватнага і ўсебаковага адлюстравання ўздзеяння геолагаразведачных 

работ і здабычы нафты на асноўныя кампаненты геасістэм скарыстоўвалась 

методыка даследаванняў, якая адпавядая наступнай схеме: фактычны 

матэрыял → аналіз → выяўленне геаэкалагічных сітуацый → геаэкалагічныя 

вынікі → маніторынг.  

У аснове праведзенных даследаванняў ляжыць геаэкалагічны падыход 

сутнасць якога ў адносінах да выкананай работы заключаецца ў вывучэнні 

ўплыву тэхналогіі бурэння, іншых крыніц тэхнагеннага ўздзеяння на 

кампаненты геасістэм, інтэнсіўнасці і прасторава-часавога размеркавання 

ўздзеяння на прыродныя комплексы. Методыка даследаванняў грунтуецца на 

распрацоўках і канцэпцыях геаэкалагічных даследаванняў і картаграфавання 

А.М. Вітчанка, В.М. Губіна, М.А. Капельшчыкава, А.А. Кавалева, 

Г.І. Марцынкевіч, В.І. Осіпава, В.С. Прэабражэнскага, Г.І. Сачка, 

В.Т Трафімава, М.Г. Ясавеева [2, 3, 4]. 

Прыродныя ўмовы даследуемага рэгіёна (геалагічная будова, 

гідрагеалагічныя ўмовы і нафтаноснасць) з’яўляюцца асноўнымі фактарамі, 

якія ўплываюць на характар паводзін забруджваючых рэчываў, што 

ўтварыліся ў час правядзення нафтабуравых работ. 

Інфармацыя, адлюстраваная на геаэкалагічнай карце, падзяляецца на 

тры блокі, якія характарызуюць: непарушаны стан прыроднага асяроддзя, 

велічыню і інтэнсіўнасць тэхнагеннай нагрузкі, вынікі тэхнагеннага 



ўздзеяння на прыроднае асяроддзе. Асноўнай інфармацыяй, адлюстраванай 

на карце, з’яўляецца характарыстыка непарушанага (натуральнага) стану 

рэгіёна, таму што устойлівасць прыроднага асяроддзя вызначае яго рэакцыю 

на тэхнагеннае ўмяшанне. У сілу названых абставін пры пастраенні 

геаэкалагічнай карты і ажыццяўленні геаэкалагічнага раенавання, важным 

этапам з’яўляецца выбар «базавай мадэлі», на аснове якой у далейшым 

праводзіцца дэталёвая ацэнка геаэкалагічнай сітуацыі даследуемага рэгіёна. 

Звычайна пры пастраенні карты геаэкалагічных сітуацый выкарыстоўваецца 

серыя сярэднемаштабных карт, сярод якіх: геамарфалагічная, тэктанічнага 

раенавання, неатэктанічная, ландшафтная, глебавая. Таксама выкарыстаны 

карты: забароненасці грунтовых вод, шчыльнасці радыянукліднага 

забруджвання, схема гідрагеалагічнага раенавання тэрыторыі (фрагменты 

адпаведных карт тэрыторыі Беларусі) і серыя геалагічных і гідрагеалагічных 

карт спецыяльнага прызначэння. Для аналіза геаэкалагічных абставін 

прыгягнуты вынікі вывучэння сучасных геалагічных працэсаў. 

У адпаведнасці з існуючымі класіфікацыямі выдзяляюцца асноўныя 

фактары дынамікі геасістэм: нафтатэхнічны, сялібны, сельскагаспадарчы. Ва 

ўмовах рэгіёна даследаванняў нафтатэхнічны з’яўляецца дамінуючым, які 

спецыфічна ўплывае на кампаненты геасістэм. 

Асноўнымі ацэначнымі крытэрыямі геаэкалагічных умоў рэгіёна 

даследаванняў з’яўляюцца: літалагічны склад парод і грунтоў, узровень 

грунтовых вод (магутнасць зоны аэрацыі), актыўнасць сучасных геалагічных 

працэсаў, характар глебавага і расліннага покрыва. Гэтыя крытэрыі ляжаць у 

аснове выдзялення геаэкалагічных сітуацый рознай ступені спрыяльнасці [1, 

2, 3]. 

Нафтавае забруджванне часта пераносіцца воднымі патокамі і трапляе 

ў глыбоказалягаючыя ваданосныя і геалагічныя гарызонты. У працэсе 

міграцыі нафтаўтрымліваючыя рэчывы асядаюць на глебавым покрыве і 

дасягаюць вадаёмаў, балоных масіваў, рэк, размешчаных побач буравах 

пляцовак. У сувязі з гэтым, важнае значэнне ў ацэнке геаэкалагічнага 



становішча ў рэгіёне атрымліваюць звесткі аб характары залягання гарызонта 

грунтавых вод. 

Грунтавыя воды (безнапорныя падземныя воды пастаянна існуючага 

ваданоснага гарызонта, маючага свабодную паверхню, ціск на якую роўна 

атмасфернаму) ўтвараюцца ў выніку інфільтрацыі атмасферных ападкаў, 

паверхневых вод, частковага падтоку з ніжэйлежачага ваданоснага 

гарызонту, унутрыгрунтавой кандэнсацыі вадзяных пароў, распаўсюджаны 

паўсюдна на тэрыторыі даследаванняў і прымеркаваны да балотных, азерна-

алювіяльных, флювіягляцыяльных і канцовамарэнных адкладаў. 

Ацэнка ступені благапрыемнасці праводзілася ў адносінах да 

пераважаючага ў рэгіёне віду тэхнагеннага ўздзеяння – нафтабуравым 

работам. У выніку рознапланавага характара гэтай тэхнагеннай нагрузкі 

ўтвараюцца прыродна-тэхнагенныя геасістэмы, у межах якіх розныя 

прыродныя кампаненты змяняюцца і аднаўляюцца ў рознай ступені і з рознай 

хуткасцю. 

Крайне неблагапрыемнае геаэкалагічнае становішча характарызуецца 

наяўнасцю ПТК (прыродна-тэрытарыяльны комплекс) – нерасчляняльных 

комплексаў з перавагай балот, недрэнажаваных на тарфяна-балотных глебах і 

пойменных рознай ступені дрэнажавання на дзярновых забалочаных глебах. 

Па рэчыўнаму складу пераважаюць пяскі, радзей супясі і суглінкі. Глебы 

гідраморфныя, грунтавыя воды не забаронены, глыбіня ўзроўня – ад 0 да 2 м. 

Сярод экзагенных працэсаў пераважаюць руславая эрозія і забалочванне. 

Істотна неблагапрыемнае геаэкалагічнае становішча складаецца з 

дамінуючага ПТК Палескай правінцыі – аллювіяльна тэрасіраванага слаба 

дрэнажаванага на дзярнова-падзолістых забалочаных і дзярнова-падзолістых 

глебах. Рэчыўны склад: пяскі, супясі, суглінкі і торф. Глебы гідраморфныя, 

грунтавыя воды слаба забаронены і незабаронены з узроўнем залягання ад 2 

да 3 м. Праяўляюцца экзагенныя працэсы – руславая эрозія, забалочванне, 

эолаўтварэнне, суфазія. 



Неблагапрыемнае геаэкалагічнае становішча прадстаўлена другасна 

водналеднівовым умерана дрэнажаваным на дзярнова-падзолістых, радзей 

забалочаных глебах, марэнна-зандравым слаба дрэнажаваным на дзярнова-

падзолістых, часта забалочаных глебах ПТК. Рэчыўны склад апошніх 

прадстаўлены пяскамі, супясямі і радзей суглінкамі. Глебы аўтаморфныя, 

полугідраморфныя, радзей гідраморфныя. Грунтавыя воды адносна 

забаронены з узроўнем залягання ад 3 да 5 м. Экзагенныя працэсы 

прадстаўляюць эолаўтварэнне, пласкасны змыў, забалочванне, суфазія. 

Адносна благапрыемнае геаэкалагічнае становішча характарызуецца 

другаснамарэнным умерана дрэнажаваным на дзярнова-падзолістых, радзей 

забалочаных глебах ПТК. Рэчыўны склад прадстаўлен супясямі і суглінкамі. 

Глебы аўтаморфныя, радзей полугідраморфныя, грунтавыя воды забаронены 

і адносна забаронены з узроўнем залягання ад 5 да 10 м. Экзагенныя працэсы 

прадстаўлены суфазіяй, пласкасным змывам і забалочваннем. 

Комплексны аналіз ацэначных крытэрыяў асноўных прыродных 

характарыстык дазволіў правесці ранжыраванне геаэкалагічных сітуацый 

рознай ступені складанасці. Геаэкалагічная сітуацыя – асобая ўласцівасць 

геасістэмы, якая ўзнікае ў выніку тэхнагенных змяненняў прыродных 

характарыстык тэрыторыі, якая з’яўляецца неблагапрыемнай (у рознай 

ступені) для жыцця чалавека і гаспадарчай дзейнасці. Найбольшая колькасць 

прабураных глыбокіх свідравін у Прыпяцкім прагіне звязана з пошукамі 

нафты. Па геолага-структурным умовам вылучаны тры зоны: Паўночная, 

Цэнтральная, Паўднёвая. Натуральна, што разбуранасць тэрыторыі звязана з 

яе нафтаноснасцю. Па ступені парушанасці геасістэм у выніку пошуку, 

разведкі і здабычы нафты выдзяляюцца геаэкалагічныя сітуацыі рознай 

ступені складанасці: надзвычайна складаная (Паўночная тэктанічная зона), 

складаная (Цэнтральная тэктанічная зона) і простая (Паўднёвая тэктанічная 

зона). 

Надзвычайна складаная геаэкалагічная сітуацыя  - Паўночная 

тэктанічная зона (ПТЗ). 



Тэрыторыя зоны займае плошчу 11 112 км2, у яе межах прабурана 1 276 

нафтавых свідравін рознага прызначэння. Сярэдняя шчыльнасць бурэння - 1 

свідравіна на 8,7 км2 плошчы. Пад праходку свідравін адчужана 3 891,8 га 

зямлі. Тэрыторыя знаходзіцца пад уздзеянням тэхнагеннай катастрофы, 

звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Узровень забруджвання цэзіем-

137 складае 1 Ки/км2. У сувязі з геалагічнымі асаблівасцямі фарміравання 

нафтагазавых залежаў свідравіны размешчаны ўздоўж тэктанічных разломаў 

і працягваюцца ў субшыротным напрамку. Большая частка свідравін 

пройдзена да глыбіні больш за 3000 м, 115 свідравін пройдзены на глыбіню 

звыш 4000 м, дзве свідравіны пераўзышлі рубеж 5000 м (Светлагорская № 1 

– 5 152 м, Рэчыцкая № 93 – 5 010 м). Глыбокія свідравіны увайшлі ў 

крысталічны фундамент. 

На тэрыторыі тэктанічнай зоны засяроджаны практычна ўсе крупныя 

радовішча нафты, адкрытыя ў Прыпяцкім прагіне. Па прыродным умовам 

тэрыторыя зоны па ўзроўню геаэкалагічнага становішча прадстаўлена 

мазаічна. Да ўмоў з крайне неблагапрыемным і істотна небланапрыемным 

становішчамі па прыродным фактарам адносяцца: Хутарское, Сасноўскае, 

Пд.-Сасноўскае, Чкалаўскае, Асташкавічскае, Пд.-Асташкавічскае, 

Цішкоўскае, Азершчынскае, З-Аляксандраўскае, Аляксандраўскае, Пд.-

Аляксандраўскае, Баршчоўскае, Краснасельскае, Ветхінскае, Рэчыцкае, 

Судавіцкія, Пд.-Аземлінскае, У-Драздоўскае, Барысаўскае і некаторыя іншыя 

радовішча. 

Неблагапрыемнае становішча характэрна для тэрыторыі, дзе 

размешчаны Бярэзінскае, Пн.-Даманавічскае, Вішанскае, Палескае, 

Мармаравічскае, Давыдаўскае, Аземлінскае, У-Першамайскае, 

Першамайскае, Дуброўскае, Елізараўскае радовішча. Таксама ў межах зоны 

знаходзяцца пошукавыя і разведачныя плошчы рознай ступені інтэнсіўнасці 

неблагапрыемнага геаэкалагічнага становішча: Пд.-Драздоўская, Глуская, 

Халопінінская, Коўчыцкая, Пд.-Коўчыцкая, Пн.-Чарнінская, Пд.-



Кнышавічская, Пн.-Калінаўская, Кармянская, Шацілкаўская, Баравікоўская, 

Асоўская і інш. 

Наяўнасць у паўночнай тэктанічнай зоне асноўнай колькасці 

распрацаваных нафтавых радовішчаў актывізуе працэсы, якія спрыяюць 

пераўтварэнню геакампанентаў. Гэтыя працэсы (геахімічныя, гідралагічныя, 

гідрагеалагічныя, фізіка-механічныя) выклікаюць фарміраванне тэхнагенных 

форм рэльефу, геахімічнае забруджванне падземных вод, змяненне 

гідрагеалагічных умоў тэрыторыі. 

Складаная геаэкалагічная сітуацыя – Цэнтральная тэктанічная зона 

(ЦТЗ). 

Тэрыторыя зоны займае плошчу 11 708 км2, дзе прабурана 486 

свідравін рознага прызначэння на нафту. Сярэдняя шчыльнасць бурэння 

складае 1 свідравіну на 24,1 км2. Пад уладкаванне буравых свідравін 

выкарыстана 1 482,3 га зямлі. Тэрыторыя падвяргалась радыяцыйнаму 

забруджванню цэзіем-137 ад 1 до 40 Ки/км2. Свідравіны размеркаваны па 

тэрыторыі зоны, аднак, зразумела пераважаюць у раёнах радовішчаў. Па 

глыбіне свідравіны на гэтай тэрыторыі размеркаваны наступным чынам: 

звыш 4000 м – на поўначы і поўдні зоны, ад 3000 да 4000 м – на поўдні і ў 

цэнтры, ад 2000 да 3000 м – па перыметру даследуемай тэрыторыі; 56 

свідравін пераўзышлі рубеж 4000 м, пераважаюць свідравіны глыбінёй 

больш за 3000 м. Найбольш глыбокай з’яўляецца Маладушынская свідравіна 

№ 20 – 5250 м. 

Маладушынскае, Барсукоўскае, Кербецкае, Надвінскае, Камаровічскае 

радовішчы знаходзяцца ў кантурах крайне і істотна неблагапрыемнага 

становішча. Пошукавыя і разведачныя плошчы распаўсюджаны у межах 

неблагапрыемнага становішча (Зарэчынская, Чарвона-Слабацкая, Савічская, 

Бабровічская, Петрыкаўская, Руднянская, Бажэнаўская і інш.). Для ЦТЗ 

характэрны працэсы пераутварэння геакампанентаў, падобныя працэсам у 

паўночнай тэктанічнай зоне. 



Простая геаэкалагічная сітуацыя – Паўднёвая тэктанічная зона 

(ПдТЗ). 

Тэрыторыя зоны займае плошчу 9 952 км2 (пройдзена 170 свідравін 

рознага прызначэння). Шчыльнасць бурэння складае 1 свідравіну на 58,5 км2. 

На гэтым участку тэрыторыі найбольш высокі ўзровень радыяцыйнага 

забруджвання (шчыльнасць па цэзію-137 на асобных участках бльш за 40 

Ки/км2). 

У выніку нафтабуравых работ выкарыстана 518,5 га зямлі. Свідравіны 

ў зоне размешчаны не раўнамерна, найбольшая іх колькасць прымеркавана 

да цантральнай часткі тэрыторыі (Ельская плошча). Большая частка свідравін 

мае глыбіню 2000 – 3000 м, 16 свідравін – больш за 4000 м. У межах зоны 

дзве свідравіны маюць глыбіню звыш за 5000 м (Грабянёўская № 1 – 5270 м і 

Ельская № 28 – 5100 м). Прамысловыя радовішча нафты на гэтай тэрыторыі 

не выяўлены. 

Большасць пошукавых і разведачных плошчаў (З-Сафіеўская, 

Нікалаеўская, Н-Руднянская, Валаўская, Анісімаўская, Лельчыцкая, 

Вялікапольская, Сімонавічская, Стралічэўская, У-Выступовічская, У-

Ельская, Тульгавічская, Канатопская, Арэвічская, Радамлянская, 

Антонаўская, Жалоньская, Карповічская, Вопраўская) прымеркаваны да 

кантуроў з крайне і істотна неблагапрыемным прыродным становішчам для 

правядзення нафтабуравых работ. Іншыя (Ельская, Заазёрная, Кустаўніцкая, 

Нікулічская, Макішская, З-Валаўская, Альхоўская, Грабянёўская, Пд.-

Валаўская, Скароднінская, Выступовічская і інш.) прымеркаваны да контура 

неблагапрыемнага становішча. У паўднёвай тэктанічнай зоне прысутнічаюць 

працэсы пераутварэння геакампанентаў, што былі апісаны для дзвюх 

папярэдніх зон. 

Прапанаваная тыпізацыя вызначае, што найбольш апаснымі працэсамі 

пры ўзаемадзеянні геасістэм і тэхнасферы з'яўляюцца: забруджванне 

паверхневых і падземных вод, глебаў, грунтоў, змяненне гідрагеалагічных 

умоў, рэльефу, стану і свойств парод, геадыдамічнага становішча. 
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Тыпізацыя геаэкалагічных сітуацый на тэрыторыі Прыпяцкай 

нафтаноснай вобласті праведзена на аснове ацэнкі прыродных 

геаэкалагічных умоў (у адносінах да нафтабуравых работ) і пакажчыкаў 

тэхнагеннага ўздзеяння на прыроднае асяроддзе. Прыродныя геаэкалагічныя 

ўмовы рэгіёна складаюцца з літалагічнага складу парод, якасці падземных і 

паверхневых вод, стану глебаў і ландшафтнай разнастайнасці. 

Тэхнагенная нагрузка характарызуецца наступнымі пакажчыкамі: 

колькасць радовішчаў і свідравін, свідравін з рознай глыбінёй бурэння (да 

2000 м, да 3000 м, да 4000 м, да 5000 м), шчыльнасць свідравін на 1 км2, 

крыніцы забруджвання, забруджваючыя рэчывы, працэсы пераўтварэння 

прыродных геакампанентаў і іх рэакцыя, хімічнае забруджванне (падземных і 

паверхневых вод, глебаў і грунтоў), шчыльнасць забруджвання цэзіем-137, 

плошча раёна (км2). 


