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В края на 2013 г. имах щастливата възможност да 
посетя столицата на Западна Австралия гр. Пърт, 
както и част от крайбрежието на този австралий-
ски щат до Индийския океан. По време на своя 
престой ми се удаде възможност да се докосна до 
няколко уникални геоложки обекти, свързани с 
кватернерното развитие на района, а така също да 
разгледам оригинални експозиции с геоложки екс-
понати в два от градските музеи. Впечатленията от 
тези завладяващи места, както и някои любопит-
ни факти за геологията на Западна Австралия, са 
изложени накратко в настоящия очерк. Вярвам, че 
заедно с приложения илюстративен материал, те 
биха представлявали интерес за широк кръг коле-
ги от нашата геоложка общественост.

На фона на добре познатата екзотика на австра-
лийската флора и фауна като че ли по-малко попу-
лярни в останалата част на света са многобройните 
геоложки феномени, разпръснати из територията 
на отдалечения австралийски континент. Неговият 
геоложки летопис обхваща докамбрийски и фане-
розойски скали, които съдържат богати фосилни 
находища, изключително разнообразие от минера-
ли и скали, както и огромни залежи на различни 
полезни изкопаеми. Дебелата над 200 km литосфе-
ра включва континентална кора, изградена глав-
но от гранити и гнайси (достигаща дебелина до  
60 km), при което съществен елемент в геоложкия 
строеж на континента са архайските и протерозой-
ските кратони. 

Слабонаселеният щат Западна Австралия 
(~2,5 млн. души) обхваща приблизително една 
трета от площта на материка (>2,5 млн. km2), гра-
ничейки на север и запад с Индийския океан, на 
юг – с т. нар. Южен океан, а на изток – с други 
австралийски щати (фиг. 1А). В геоморфоложко 

отношение неговата територия включва обширно 
безотточно плато, което се спуска стръмно към 
околните прибрежни равнини. Геоложкият строеж 
на Западна Австралия е доминиран от докамбрий-
ски скални комплекси. Пилбара (фиг. 1А) е един от 
двата района в света, в който се намират разкрития 
на добре запазена палеоархайско-палеопротеро-
зойска земна кора. В нея са датирани детритусни 
циркони с възраст 4,4 млд. години, които са най-
древните планетарни минерали. Те са доказател-
ство за най-старата континентална кора и морска 
седиментация на Земята през т. нар. Хадески еон, 
предшестващ Архая в интервала 4,5–4,0 Ga (Wilde 
et al., 2001). Същевременно строматолитите в 
Пилбара представляват вероятно най-древните от-
крити фосили на Земята с приблизителна възраст 
3,5 млд. год. (van Kranendonk et al., 2007). В същия 
район е добре разкрита най-старата вулканогенно-
седиментна последователност с фелзитови и ма-
фични вулканити, имаща приблизително същата 
възраст. В Западна Австралия се намират и най-
старите известни рудни залежи (North Pole barite 
deposit), които съдържат първите доказателства за 
микробиална сулфатна редукция (~3,4 млрд. год.). 
Макар и с ограничено икономическо значение, ня-
кои други рудни находища също държат първен-
ството в света за най-стара възраст в рамките на 
своя тип: масивни сулфиди във вулкански скали 
(съдържащи най-старите запазени въглеводороди 
във флуидни включения), порфирни медно-мо-
либденови минерализации, епигенетично жилно 
злато и други. Освен това на територията на щата 
са доказани най-старото несъгласие, най-старият 
изветрителен профил и най-старото обръщане на 
геомагнитните полюси още през архайско време 
(Strik et al., 2003). Тук се разкриват и най-древните 
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скали в пределите на самия континент (анортозити 
и гнайси) с възраст ~3,7 млрд. год.

Заливът на акулите (Shark Bay) (фиг. 1А), в 
който се намират прочутите и добре изучени съв-
ременни микробиалити (Jahnert, Collins, 2013), е 
добре известен на карбонатните седиментолози. 
Това са едни от първите живи аналози на древни 
строматолити и тромболити, открити от учените. 
Понастоящем територията на геопарка е включена 
от UNESCO в списъка на световното наследство. 
Колоритните микробиални образувания, показ-
ващи различна морфология, вътрешен строеж и 
организмови съобщества, са илюстрирани с фото-
снимки в почти всички монографии и учебници, 
посветени на карбонатните скали (напр. Demicco, 
Hardie, 1994). Заедно със Залива на акулите За-
падна Австралия притежава най-многобройните 

локалитети със съвременни микробиалити, които 
демонстрират и най-голямо разнообразие.

На територията на щата е съсредоточена голя-
ма част от световния добив на желязна руда (второ 
място в света след Китай), която е свързана глав-
но с докамбрийски ивичести железни формации 
(banded iron formations). Освен това, със своите 
близо 300 мини, Западна Австралия е водещ про-
изводител на диаманти (~20% от световния добив1 

Фиг. 1. А. Географско-административна карта на Австралия (съставена на базата на Гугъл Земя).  
Б. Посетени геоложки обекти: 1 – езеро Тетис; 2 – каменни стълбове; 3 – крайбрежни пясъчни дюни; 4 – 
езеро Клифтън; 5 – Мамутска пещера

Fig. 1. A. Geographical-administrative map of Australia (compiled from Google Earth). Б. Visited geological 
sites: 1, Lake Thetis; 2, Pinnacles; 3, сoastal sand dunes; 4, Lake Clifton; 5, Mammoth cave

1 Австралия е била на първо място в света по добив на 
бижутерийни диаманти до 1998 г. и на 2–3 място през периода 
1999–2005 г. Поради изчерпване на находищата след 2007 г., 
нейният добив на такива диаманти значително е намалял, но 
тя остава на едно от първите 5 места по добив на технически 
диаманти. Бел. ред.
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и почти целия на редките червени и розови разно-
видности), алуминий (>20% от световното произ-
водство), злато (приблизително 3/4 от австралий-
ския добив, заемащ през 2013 г. второ място в све-
та), соли, въглища, никел, мед, олово, цинк и други 
метали. Земните недра съдържат голям дял от све-
товните запаси на уран, от които близо една трета 
се намират на австралийския континент. В преде-
лите на северозападния шелф и в няколко находи-
ща на сушата е концентрирана по-голямата част от 
държавните запаси на суров петрол, кондензат и 
земен газ. Огромните залежи на азбест, които са 
покривали в миналото значителен процент от све-
товното потребление, вече не се разработват пора-
ди еколожки и медицински причини. Следва да се 
спомене и най-големият открит рудник на конти-
нента Fimiston Super Pit, чийто размери (дължина 
3,5 km, ширина 1,5 km, дълбочина 0,6 km) му от-
реждат 6-то място в света и позволяват той да бъде 
наблюдаван от космоса. Понастоящем подземните 
богатства на Западна Австралия формират около 
половината от националния експорт и осигуряват 
на щата най-високия брутен продукт и доход на 
глава от населението в страната.

Посетените от мен 5 геоложки обекта включват 
езерото Тетис (Lake Thetis), каменните стълбове 
(Pinnacles), крайбрежните пясъчни дюни (coastal 
sand dunes), езерото Клифтън (Lake Clifton) и 
Ма мутската пещера (Mammoth cave) (фиг. 1Б). 
Всички те са свързани с плейстоценски и холоцен-
ски геоложки процеси, имащи за резултат отлага-
не, ерозия или разтваряне предимно на карбонатен 
седиментен материал.

Съвсем малкото по площ езеро Тетис (с оби-
колка ~1 km) принадлежи към групата на хидро-
ложки затворените басейни, подобно на Мъртво 
море и Голямото солено езеро в американския щат 
Юта. То е солено прибрежно езеро с повишена ал-
калност, което е било изолирано от океана преди 
няколко хиляди години и днес се подхранва почти 
изцяло от подземни води. Фундаментът е предста-
вен от плейстоценски варовици, които са главният 
източник за доставка на калциеви и карбонатни 
йони в езерната вода. Друг основен фактор, допри-
насящ конкретно за образуването на микробиали-
ти, е ниското количество на хранителни вещества 
(азот и фосфор) във водата, което не позволява раз-
витието на конкурентни организми, като например 
макроводорасли (Grey et al., 1990). Тетис е едно от 
малкото на брой места в света (и по-специално со-
лени езера), където днес се формират строматоли-
ти, при това със строго специфични микробиални 
съобщества. Освен това се приема, че образуваните 
микробиалити притежават най-близка морфология 
спрямо докамбрийските аналози. Строматолитите 
са разположени в прибрежните участъци на езеро-
то (Табл. I, 1) и дължат своя ламиниран строеж на 
метаболизма на калцифициращи цианобактерии. 
Процесът на техния растеж генерира микрокриста-

лен арагонит, който обгръща нишковидни и сфе-
рични скелетни форми, характерни за тази група 
организми (Reitner et al., 1996). Строматолитите се 
развиват като куполовидни образувания, достига-
щи до 2 m в диаметър (Табл. I, 2), чийто вътрешен 
разклонен строеж се среща изключително рядко в 
съвременни обстановки. В централните части на 
езерото на максимална дълбочина 2,2 m допълни-
телно се формира дебел микробиален слой (mat) 
от различни бактерии и диатомеи, което отлича-
ва Тетис от всички останали съвременни солени 
езера. Друг интересен момент е наличието на фау-
на (риби, ракообразни, охлюви, червеи, насеко-
ми), чието съжителство не се отразява негативно 
на развитието на микробиалитите. Понастоящем 
строматолитите в езерото Тетис се считат за за-
страшени, следствие от постепенна еутрофикация 
(натрупване на хранителни вещества) и физи ческо 
разрушаване, в които за съжаление основен принос 
има антропогенният фактор. Поради тази причи-
на е одобрена и стриктно се изпълнява спе циална 
правителствена програма за тяхното бъдещо съх-
ранение, като обектът се намира под постоя нен 
мониторинг.

Западна Австралия си има своите „Побити ка-
мъни“, които се славят като основна атракция в 
Националния парк Nambung. Тези сравнително 
близко разположени един до друг каменни стълбо-
ве с плейстоценска възраст се извисяват на висо-
чина до няколко метра сред жълтокафявия пусти-
нен пясък (Tабл. I, 3) и достигат до 3 m в диаметър, 
демонстрирайки всевъзможни причудливи форми 
(Tабл. I, 4). Изградени са главно от карбонатни и 
кварцови зърна с псамитен размер, но включват 
също така масивни микритни калкрети, червена 
глина и литифицирани останки от корени, т. нар. 
ризолити (Hearty, O’Leary, 2008). Налице е разно-
образен вътрешен строеж, обусловен от редуване 
на различните по състав и генезис компоненти. 
Подобно на нашите „Побити камъни“ край Варна, 
западноавстралийските каменни стълбове остават 
дискусионни по отношение на своя произход. Така 
например, едни автори възприемат малко вероят-
ната хипотеза за вкаменени дървета, погребани 
под настъпващите прибрежни еолични пясъци, а 
утаяването на карбонат се е извършило посред-
ством възходящо движещи се разтвори от грунто-
ви води (Hearty, O’Leary, 2008). Според McNamara 
(2009) стълбовете представляват големи единични 
корени (tap roots), проникващи дълбоко в дюнния 
пустинен пясък. През редуващите се влажни и 
сухи сезони е протичало последователно разтва-
ряне и преотлагане на СаСО3 около тръбовидните 
корени, което постепенно е довело до тяхната ли-
тификация. На свой ред Lipar (2009) допуска по-
сложен произход, базиран на т. нар. теория за син-
генетичния карст, без да отхвърля главната роля 
на корените в нея. Консенсус обаче е налице при 
всички изследователи по отношение на факта, че 
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след частичната изветрителна ерозия и/или миг-
рация на еолианитите, неподвижните и по-устой-
чиви карбонатни стълбове са останали да стърчат 
над околния релеф.

Близо до каменните стълбове се намира един 
от най-впечатляващите геоложки и туристически 
обекти в Западна Австралия – красивите бели пя-
съчни дюни, по-известни като Lancelin sand dunes 
по името на едно от близките селища. Всъщност 
става дума за дълга десетки километри прекъсната 
ивица от различни по площ дюнни тела, която се 
простира паралелно на брега на Индийския оке-
ан и наподобява отдалеч поредица от гигантски 
халди. Техните пясъци залягат несъгласно върху 
плейстоценска подложка, която освен че включ-
ва гореописаните каменни стълбове (Tабл. I, 5), 
обхваща и най-обширните еолични отложения в 
света с такава възраст. Стабилните или подвиж-
ни дюни се издигат на височина до 60 m над мор-
ското равнище, но реалната им дебелина на места 
надхвърля 100 m. Изграждащите ги снежнобели 
(Tабл. I, 6), добре сортирани, нелитифицирани пя-
съци съдържат преобладаващи морски варовити 
биокласти (главно молюски) и кварцови зърна с 
локално набогатяване на тежки минерали. По мор-
фология дюните са предимно от параболичен тип 
(Semeniuk et al., 1989) и често се отличават с доста 
стръмни склонове (>30°), което ги прави любимо 
място за пързаляне с всевъзможни средства и оф-
роуд развлечения. По отношение на геоложкия си 
произход тези образувания представляват типич-
ни крайбрежни еолианити (Brooke, 2001), които са 
възникнали през Холоценската епоха и продължа-
ват понастоящем да се формират и видоизменят. 
Източникът на седиментен материал се свързва 
почти изцяло с ветрови пренос на плиткоморски и 
плажни пясъци, осъществен в условията на висо-
ко евстатично ниво, т.е. highstand (Hearty, O’Leary, 

2008). Други благоприятстващи фактори са арид-
ният климат, ниският заравнен релеф, периодич-
но интензивната еолична дейност и относително 
слабата доставка на силицикластичен материал. 
Темпът на придвижване на дюните варира от 0 до 
20 m годишно в зависимост най-вече от скоростта 
и посоката на духащите ветрове. В отделни перио-
ди от време пясъците биват подложени на морска 
ерозия, но по-късно транспортираният материал се 
преотлага отново под формата на еолични дюни.

Езерото Клифтън е част от поредица езера с 
различни лимноложки характеристики в рамките 
на националния парк Yalgorup, който е защитен 
обект със световно значение. В него се намира 
единственият тромболитов риф в южното полу-
кълбо (Moore, Burne, 1994). Същевременно това e 
едно от малкото места по света, където днес се об-
разуват подобни микробиалити. Затвореният езе-
рен басейн е дълъг ~20 km при ширина само 1,5 km 
и максимална дълбочина 3,5 m. Той е разположен 
под морското ниво и се захранва перманентно от 
пресни подземни води с повишено съдържание на 
калций и бикарбонат. Като следствие от това има-
щото повишена алкалност езеро остава бракично 
през цялата година, въпреки силното изпарение 
през летния сезон. Тромболитовият риф се прости-
ра на ~5 km покрай източния бряг на езерото, дос-
тигайки ширина от 30 m (Tабл. I, 7). Най-старите 
фосилизирани тромболити в него са на възраст от 
3000 до 6000 години. Макар да наподобяват по 
морфология строматолити, тромболитите се отли-
чават не с ламиниран, а с т. нар. съсиречен (clot-
ted) вътрешен строеж. Най-характерна за тях е 
полусферичната форма, като диаметърът на отдел-
ните микробиалити не надвишава 1 m (Tабл. I, 8). 
Произходът на тромболитите е свързан с метаболиз-
ма на бентосни микробиални съобщества, включ-
ващи главно цианобактерии и диатомеи, който 

ТАБЛИЦА I

1, 2. Куполообразни строматолити в езерото Тетис с максимален диаметър ~2 m.
3, 4. Каменни стълбове в Националния парк Намбунг.
5. Холоценски крайбрежни еолианити, залягащи над плейстоценските каменни стълбове.
6. Голяма бяла пясъчна дюна край Ланселин.
7. Тромболитовият риф в езерото Клифтън през летния сезон.
8. Сдвоени полусферични тромболитови тела в същото езеро с диаметър ~1 m. 

PLATE I

1, 2. Dome-shaped stromatolites in Lake Thetis reaching size of 2 m.
3, 4. Pinnacles in the National Park Nambung.
5. Holocene coastal eolianites overlying the Pleistocene Pinnacles.
6. Large white sand dune near Lancelin.
7. The thrombolite reef in Lake Clifton during the summer.
8. Coalesced subspherical thrombolite bodies in the same lake having approximate diameter of 1 m.
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до принася за утаяването на арагонит (John et al., 
2009). През последните десетилетия естествени-
ят баланс на тази сложна екосистема, включваща 
още макрофлора плюс безгръбначна и гръбначна 
фауна, е нарушен. Негативно влияещите фактори 
се свеждат до новопоявили се растителни и живо-
тински видове, повишаване на солеността поради 
прогресивно засушаване и нарастване на количе-
ството хранителни вещества като пагубен ефект 
от човешката дейност. В резултат на променените 
условия се увеличава присъствието на конкурент-
ни фитопланктон и макроводорасли. Всичко това 
се съпътства от ограничаване на достъпа на свет-
лина и затрудняване на фотосинтезата при циано-
бактериите, водещо съответно до намаляване на 
техния относителен дял в микробиалното съобще-
ство за сметка на диатомеите (Smith et al., 2010). 
Застрашеното съществуване на тромболитите се 
очертава с неблагоприятна прогноза, поради което 
днес те се намират под държавна закрила и непре-
къснат научен мониторинг.

Последният посетен обект, Мамутската пещера, 
е един от малкото в Западна Австралия, който съ-
държа фосилни останки от пещерни животни. Сред 
тях безспорно се открояват добре запазените части 
от скелет на тасманийски тигър и най-вече челюст-
ната кост на гигантското тревопасно двуутробно 
Zygomaturus trilobus (Tабл. II, 1). Въпросният вид 
е изчезнал преди ~45 000 год. и се нарежда сред 
най-едрите представители на торбестите бозайни-
ци, като е достигал тегло >500 kg. 

Огромната геоложка колекция в Музея на 
Западна Австралия включва фосили, минерали, 
скали и метеорити. Сред минералите, наред с про-
чутите благородни опали (Tабл. II, 2), изпъква най-
богатата национална музейна сбирка от розови диа -
манти (Tабл. II, 3). При скалните образци, освен 
диамантсъдържащите кимберлити и лампроити, 
особено силно впечатление правят зебровите се-
дименти (Tабл. II, 4), сфероидалните (orbicular) 

гранодиорити и железистите кварцити (Tабл. II, 5), 
които имат висока декоративна стойност и нами-
рат широко приложение в страната и зад граница. 
Най-многобройната колекция от метеорити в юж-
ното полукълбо съдържа наистина уникални експо-
нати, сред които най-старият датиран е на възраст 
4,56 млрд. год. Най-големият метеорит откриван 
досега в Австралия (Mundrabilla) има тегло 12,4 t, а 
до него е изложен метеоритът Bencubbin, който се 
приема за типов образец и дава названието на цяла 
нова група от т. нар. въглеродни хондрити.

Интересна туристическа атракция представля-
ва и сега функциониращият единствен в страната 
Монетен двор на Пърт, в чиято музейна експози-
ция се пазят оригинали и реплики (Табл. II, 6) на 
най-големите открити в Австралия късове само-
родно злато. Сред тях се откроява вторият по голе-
мина запазен в света (т.е. непретопен) Newmont's 
Normandy Nugget, който надхвърля тегло от 25 kg 
и е оценяван на близо 1 млн. долара. 

За съжаление огромните разстояния и недоста-
тъчното време на престоя не ми дадоха възмож-
ност посетя други геоложки обекти в Западна 
Австралия, сред които заслужават непременно да 
бъдат споменати следните: изваяното чрез химич-
но изветряне в архайски гранити (!) смайващо тво-
рение на природата „скална вълна“ (wave rock) в 
националния резерват Hyden Wildlife Park (Табл. 
II, 7); вторият по големина метеоритен кратер в 
света Wolfe Creek Crater с диаметър 900 m и дъл-
бочина 60 m (Табл. II, 8); забележителните скални 
пирамиди Bungle Bungles с девонска възраст; уди-
вително добре запазените стъпки от долнокредни 
динозаври при Broomе (това е едно от ихнофосил-
ните находища с най-голям брой трейс фосили и 
най-голямо видово разнообразие в света); съвре-
менните строматолити в езерото Walyungup, има-
щи хидромагнезитов минерален състав; хоризон-
талните (всъщност приливно-отливни) водопади в 
района на Kimberley; едни от най-дългите в света  

ТАБЛИЦА II

1. Челюстна кост на изчезналия гигантски торбест бозайник Zygomaturus trilobus в Мамутската пешера.
2–5. Геоложки експонати в Музея на Западна Австралия: 2 – благороден опал, 3 – розови диаманти, 4 – зеброва седиментна 
скала, 5 – железист кварцит.
6. Реплики на трите най-големи къса самородно злато, намерени в Западна Австралия (Монетен двор на Пърт).
7. „Скалната вълна“, изваяна в архайски гранитни скали (Hyden Wildlife Park).
8. Wolfe Creek, вторият по големина метеоритен кратер в света.

PLATE II

1. Jaw bone of the extinct giant marsupial Zygomaturus trilobus in Mammoth cave.
2–5. Geological specimens in the Western Australian Museum: 2, precious opal, 3, pink diamonds, 4, zebra sedimentary rock,  
5, banded iron formation.
6. Replicas of the three largest gold nuggets found in Western Australia (Perth Mint).
7. “The wave rock” sculptured in Archean granitic rocks (Hyden Wildlife Park).
8. Wolfe Creek, the second largest meteorite crater in the world.

→
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(близо 6 m) т. нар. сталактити-сламки в пещерата 
Jewel и много други. На практика всички изброе-
ни в този кратък очерк геоложки обекти са отлич-
но систематизирани и изучени, представлявайки 
чудесна база за развитието на геотуризъм (Joyce, 
2010). Перспективите пред този нов вид туристи-
ческа дейност са големи, като се има предвид пер-
фектната инфраструктура и в частност силно раз-
витата транспортна мрежа на Западна Австралия. 
Следва да се отбележи и важният факт, че обектите 
за туристически посещения в природни условия са 
без изключение много добре уредени по отношение 
на достъп, безопасност и информация на място. 

Накрая бих искал да спомена няколко думи 
за геоложките организации и геоложкото обра-
зование в щата. Геоложката служба на Западна 
Австралия е правителствена организация към 
Минно-петролния департамент, чиято основна 
дейност се изразява в публикуването на доклади, 
съставянето на карти и оформянето на бази-данни. 
Фундаменталната цел на службата е подпомагане 
на търсенето и проучването на полезни изкопае-
ми, като задължително се представя икономическа 
и еколожка обосновка на предложените проекти. 
Аналогична роля има и Западноавстралийският 
институт за минерални изследвания, който е съз-
даден със специален закон и функционира под еги-
дата на щатското правителство. Австралийското 
геоложко дружество е представено от своя клон в 
Западна Австралия, който организира семинари, 
конференции и геоложки екскурзии. Официалното 
научно периодично издание в национален мащаб 
е Australian Journal of Earth Sciences с импакт-
фактор 1,468 за 2012 г. Дружеството е член на 
Австралийския съвет по геонауки, който обединя-
ва и представлява геоложката общност с научно-

изследователски, образователен и бизнес профил 
на федерално правителствено ниво. За отбелязва-
не е фактът, че двете организации са играли воде-
ща роля при провеждането на Международните 
геоложки конгреси през 1976 г. в Сидни и през 
2012 г. в Бризбейн, като първият от тях е белязан 
и с българско пленарно участие2. В академичен 
аспект геология се изучава в Университета на 
Западна Австралия и Университета Curtin, кои-
то са базирани в гр. Пърт. Прави впечатление, 
че техните учебни програми имат силно изявена 
приложна насоченост (минно дело, геоекология, 
търсене и проучване на нефт и газ, инженерна 
геология, геоложки риск и др.). И към двата уни-
верситета са асоциирани научно-изследователски 
центрове и институти, чиято цел е осъществява-
нето на пряка връзка с фирмите, ангажирани в до-
бива и преработката на полезни изкопаеми, както 
и осигуряването на финансова подкрепа от страна 
на бизнеса.

Обобщавайки всичко казано дотук, може да се 
направи неоспоримия извод, че Западна Австралия 
е място със световно геоложко значение. Нейните 
разнообразни геоложки феномени и колосални 
природни богатства несъмнено крият още мно-
го тайни, но ще продължат да допринасят в мно-
го аспекти за развитието на фундаменталната и 
приложната геология, а така също и за човешкия 
прогрес.

Благодарности: Изказвам най-сърдечната си 
признателност на моите приятели Симона и Георги 
Танкови от гр. Пърт за всестранната помощ и про-
явена лична инициатива, без които това незабра-
вимо приключение и докосването до геологията на 
Западна Австралия нямаше да бъдат възможни.

2 Георги Чаталов и Петър Драгов с доклад, представящ ориги-
нална хипотеза за генезиса на находище Граматиково в Странджа. 
Бел. ред.
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