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На га да ем, сё ле та ў фі нал на цы-

я наль на га ад бо ру тра пі лі 10 прэ-

тэн дэн таў, у тым лі ку два ле гі я не-

ры — рок-спя вак Се бас ці ян Рос са 

Шве цыі і ўра джэ нец Ні ге рыі Эма ну-

эль Імаг бе, які ву чыц ца ў Ві цеб скім 

ме ду ні вер сі тэ це на кар ды ё ла га, а 

па ра лель на зай ма ец ца твор час цю 

пад псеў да ні мам Mіrех.

Ацэнь ваць удзель ні каў ар га ні за-

та ры да ве ры лі ся мі пра фе сі я на лам, 

якія так ці інакш ма юць да чы нен не 

да му зы кі, шоу-біз не су і ўлас на «Еў-

ра ба чан ня»: у склад жу ры ўвай шлі 

прад зю са ры Алекс Дэ від і Яна Стан-

ке віч, ня даў на абра ная стар шы нёй 

Бе ла рус ка га са ю за кам па зі та раў 

Але на Атраш ке віч, вы клад чык ка-

фед ры мас тац тва эст ра ды Уні вер сі-

тэ та куль ту ры і мас тац тваў Тац ця на 

Дро бы ша ва, кі раў нік ва каль на га гур-

та «Чыс ты го лас» Ва ле рый Пры гун, 

тэ ле- і ра дыё вя ду чы Глеб Да вы даў і 

спя вак Дзміт рый Кал дун, 6-е мес ца 
яко га да гэ туль за ста ец ца най леп-
шым вы ні кам за ўсе га ды ўдзе лу Бе-
ла ру сі ў «Еў ра ба чан ні». Ад мет насць 
гэ та га го да ў тым, што, па-пер шае, 
пе ра мож цу ад бо ру вы зна ча ла толь кі 
жу ры, без удзе лу тэ ле гле да чоў, а 
па-дру гое, ад зна кі ад 1 да 10 вы стаў-
ля лі ся ад ра зу пас ля вы ступ лен ня 
кож на га ўдзель ні ка (пры чым мож-
на бы ло вы стаў ляць ад ноль ка выя 

ад зна кі роз ным вы ка наў цам) і тут 

жа су пра ва джа лі ся ка мен та ры я мі, 

ча му так, а не гэ так.

«Двое чні каў» ся род фі на ліс таў 

не ака за ла ся — на огул ні хто не 

атры маў ні жэй за 7 ба лаў, але і на 

«дзя сят кі» жу ры не рас шчод ры-

ла ся — улас на, іх атры ма лі толь кі 

тры лі да ры: ЗЕ НА з жва вай ты нэй-

джар скай пе сень кай «Lіkе Іt» (кры ху 

ў сты лі Брыт ні Спірз) і ўжо зга да ныя 

му зыч ныя ін ту рыс ты, адзін з якіх 

пра дэ ман стра ваў энер гіч ны соўл 

і ша лё нае ар тыс тыч нае аба ян не, 

а дру гі ўзяў за ду шу без да кор най 

ба ла дай. Тым не менш па су ме на-

бра ных ба лаў абод ва не да цяг ну лі 

да пе ра мож цы: 65 атры маў Mіrех, 

62 — Се бас ці ян Рос. Адзі ная ся род 

усіх фі на ліс таў бе ла рус ка моў ная 

пес ня «Ча ра ва ла» гур та Аurа атры-

ма ла і та го менш — 59, ня гле дзя чы 

на ха рэа гра фіч ную пад трым ку на-

шай зна ка мі тай гім наст кі-чэм пі ён кі 

Ме лі ці ны Ста ню ты, за тое за ста ла ся 

ў па мя ці мно гіх гле да чоў і гіс то рыі 

ад бо ру як «тры хві лі ны ха раст ва і 

пры га жос ці». На огул, мно гія кан-

кур сан ты, мяр ку ю чы па рэ ак цыі ў 

сту дыі і ў сац сет ках пас ля фі на лу, 

спа да ба лі ся гле да чам больш за лі-

да ра — але, зда ец ца, у нас еў ра ві-

зій ная вост рая па ле мі ка пры хіль-

ні каў та кая ж аба вяз ко вая част ка 

пра гра мы, як сам кан цэрт...

Ця пер улас на пра пе ра мож цу 

ад бо ру. ЗЕ НА — сцэ ніч ны псеў-

да нім, пад якім з мі ну ла га го да ро-

біць соль ную кар' е ру спя вач ка Зі на 

Куп ры я но віч. Ка лі вы па тра ды цыі 

пе ра пы та е це «А хто гэ та?», зір ні-

це на спіс да сяг нен няў ар тыст кі. 

У свае 16 га доў ЗЕ НА — лаў рэ ат 

кон кур су «Дзі ця чая Но вая хва ля» 

(2013), ула даль ні ца І прэ міі на дзі-

ця чым кон кур се «Сла вян ска га ба-

за ру ў Ві цеб ску» (2014), сту дэнт ка 

Ака дэ міі па пу ляр най му зы кі Іга ра 

Кру то га, сты пен ды ят Спе цы яль на га 

фон ду Прэ зі дэн та Бе ла ру сі па пад-

трым цы та ле на ві тай мо ла дзі, пе ра-

мож ца ра дыё кон кур су «Ма ла дыя 

та лен ты Бе ла ру сі» (2016), па чы на-

ю чая акт ры са (у 2016 го дзе ме на ві-

та яе го ла сам за га ва ры ла Мо а на з 

ад най мен на га мульт філь ма кар па-

ра цыі Дыс нея), двой чы фі на ліст ка 

ад бо раў на дзі ця чае «Еў ра ба чан не» 

(2015 і 2016) і вя ду чая ле таш ня га 

дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» ў Мін ску, 

а яшчэ брон за вы пры зёр му зыч на га 

пра ек та «Но вая Фаб ры ка зо рак» 

(2018), га лоў ны пра ект «Прад зю-

сар скай кам па ніі Куп ры я но віч», 

ство ра най яе баць кам, прад зю са-

рам Аляк санд рам Куп ры я но ві чам, 

і ар тыст ка «На цы я наль най му зыч-

най кар па ра цыі» ра сій ска га прад-

зю са ра Вік та ра Дро бы ша.

Але пры ўсёй сва ёй ам бі цый-

нас ці і па спя хо вас ці ЗЕ НА — пе-

рад усім ма ла дая дзяў чы на, та му 

ні коль кі не дзіў на, што сва ёй пе-

ра мо зе ў на цы я наль ным ад бо ры 

яна ра да ва ла ся як дзі ця. «Што я 

ха це ла атры маць у па да ру нак на 8 

Са ка ві ка? Вось гэ та, — дэ ман стра-

ва ла юная спя вач ка сты лі за ва нае 

«еў ра ві зій нае» сэр ца, — і я гэ та 

атры ма ла! А ця пер ха чу рас ца ла-

ваць усіх і хут чэй ужо аку нуц ца ў 

пад рых тоў ку да кон кур су».

— Як лі чыш, чым ты змо жаш за-

ча піць еў ра пей скую пуб лі ку, каб за 

ця бе пра га ла са ва лі? — па ці ка ві лі ся 

жур на ліс ты пас ля він ша ван няў.

— Ду маю, што ма гу ска рыць гле-

да чоў ма ла до сцю, све жа сцю, тым, 

што я прад стаў ляю ней кую но вую 

хва лю, а так са ма ўмен нем іс ці на-

пе рад, ня гле дзя чы на па мыл кі і пра-

ва лы, — гэ та тая ўпэў не насць, якой 

ча сам бра куе мно гім ар тыс там.

— У ця бе ўжо ёсць во пыт вя ду-

чай дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня», і ты 

ба чы ла, як моц на нер ву юц ца кан-

кур сан ты. Ця пер ты на іх мес цы. 

Як бу дзеш спраў ляц ца з хва ля ван-

нем? — за пы та лі ся мы.

— Па куль на ват не ўяў ляю. Але 

мне зда ец ца, што я атры маю цу-

доў ны но вы во пыт і прай ду шко-

лу, пас ля якой бу ду гля дзець на 

ўсе па дзеі ў жыц ці не як пад ле так, 

а як да рос лы, ха ро шань кі 16-га-

до вы ча ла век, — рас смя я ла ся 

ар тыст ка. — Ве ру, што ўсё бу дзе 

вы дат на, і той бал, які я сён ня не 

атры ма ла ад жу ры, атры маю ў Із-

ра і лі, дзе мы вы кла дзем ся на 100, 

на ват на 250 пра цэн таў!

Паз ней на ста рон цы ў са цы яль-

ных сет ках ЗЕ НА па дзя ка ва ла сва-

ёй ка ман дзе: «Пе рад усім дзя куй 

ма ім баць кам за тое, што зра бі лі 

ўвесь мой удзел у «Еў ра ба чан ні». 

Яны мак сі маль на кру та і пра фе-

сій на па ды шлі да гэ та га пы тан ня, 

і вось вы нік! Дзя куй ма ім най леп-

шым дзяў ча там, яны ж бэк-ва кал, 

яны ж ба лет, яны ж мае сяб ры, апо-

ра, ду ша і ат мас фе ра! Дзя куй Вік-

та ру Дро бы шу за пад трым ку і ве ру! 

Я зраб лю ўсё, каб год на прад ста-

віць кра і ну!»

А Вік тар Дро быш у знак пад трым-

кі сва ёй ар тыст кі змяс ціў на сай це 

прад зю сар ска га цэнт ра ві дэа за ма-

лёў ку са сло ва мі: «Дры жы, Кір ко раў, 

дры жы це, Ла за ра вы, — мы ідзём!» 

Ці вар та рас цэнь ваць гэ та, як за яў-

ку на най леп шы вы нік? Уба чым ужо 

да во лі хут ка: «Еў ра ба чан не-2019» з 

удзе лам 41 кра і ны прой дзе ў Тэль-

Аві ве з 14 да 18 мая, і ўжо вя до ма, 

што Бе ла русь вы сту піць у пер шай 

па ло ве пер ша га паў фі на лу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

У гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту-

шак Баць каў шчы ны» рас ка за лі, як 

за ва біць ка рыс ных пту шак на свой 

учас так.

Ка лі вы хо ча це пры ва біць на сваю да чу 

(ін ды ві ду аль ны дом) пту шак, якія да па мо-

гуць вам ачыс ціць учас так ад шкод ні каў, то 

звяр ні це ўва гу на сі ні цу, ва ла сян ку і га ры-

хвост ку. Гэ та так зва ныя тэ ры та ры яль ныя 

птуш кі, якія збі ра юць корм не па да лёк ад сва-

іх гнёз даў. А вось ка лі раз ве сіць зу сім бліз ка 

ка ля сва ёй ха ты шпа коў ні, то шпа кі бу дуць 

кар міц ца не на ва шым участ ку, а, хут чэй, 

на су сед скіх, та му што гэ тыя птуш кі мо гуць 

жыць ску ча на і пры ста са ва лі ся лё таць за 

кор мам да лей ад гняз да.

«КВА ТЭР» ШМАТ НЕ БЫ ВАЕ
Зра біць до мі кі для пту шак не скла да на. 

Па сут нас ці, яны ад роз ні ва юц ца толь кі па-

ме рам ува ход най ад ту лі ны (лят ка). Ка лі яго 

дыя метр ка ля 5 сан ты мет раў, ту ды за се-

ліц ца шпак, ка лі 3,5 см — вя лі кая сі ні ца, 

3 см — бпа кіт ні ца, ва ла сян ка, га рых вост ка 

або стрыж. У ле се гэ тыя птуш кі гняз ду юц ца 

ў дуп лах, але і ў ва шых хат ках з за да валь-

нен нем асво яц ца і вы ве дуць пту ша нят.

Збі раць до мі кі і раз мя шчаць іх для пту шак 

на дрэ вах і бу дын ках мож на да кан ца кра са-

ві ка. На прык лад, сі ні цы ўжо ця пер пры гля-

да юць са бе мес ца для гнез да ван ня, ра ні цай 

мож на па чуць іх вяс но выя спе вы.

Ці ка ва, коль кі до мі каў мож на раз мя шчаць 

на ўчаст ку? Аказ ва ец ца, чым больш — тым 

лепш. Праб ле ма бы вае, ка лі ха так не ха-

пае, і птуш кі б'юц ца за іх. Сі ні ца, на прык лад, 

жы ве ў ся рэд нім — 1,5—2 га ды, і ў яе ёсць 

адзі ны шанц у жыц ці па кі нуць дзе так. Чым 

больш ха так — тым больш на ся ко мых птуш-

кі збя руць на ва шым участ ку. Раз мя шчаць 

жыл лё для пту шак лепш на ад лег лас ці ка ля 

10 мет раў ад но ад ад на го.

І яшчэ. Як ад зна чыў ды рэк тар АПБ Аляк-

сандр ВІН ЧЭЎ СКІ, вель мі важ на, каб дош кі 

для пту шы ных ха так бы лі не апра ца ва ныя з 

унут ра на га бо ку. Гэ та не аб ход на для та го, 

каб пту ша ня ты, якія яшчэ ні ко лі ў жыц ці не 

ля та лі, маг лі вы брац ца, ка рас ка ю чы ся па 

шур па тай па верх ні (як, на прык лад, у на ту-

раль ных умо вах — у дуп лах). Ка лі сцен кі 

бу дуць глад кія, вы карм ле ныя пту ша ня ты 

мо гуць за гі нуць, так і не здо леў шы вы ле-

цець з гняз да.

Ча сам да до мі каў ма цу юць вы сту пы ка ля 

лят ка, каб птуш кі маг лі на іх ся дзець. Але гэ-

та га ра біць не рэ ка мен ду ец ца. Та кія вы сту-

пы да па мо гуць ка там або ку ні цам да брац ца 

да пту ша нят.

БЕЗ СКРАЗ НЯ КОЎ, 
АЛЕ СА ЗДЫМ НЫМ ДА ХАМ

Жыл лё для сі ніц трэ ба вель мі цес на збі-

ваць, каб у ім не бы ло шчы лін. За ўва жа на, 

што птуш кі спе цы яль на пра вя ра юць, ці ня ма 

там скраз ня ку. Пры гэ тым дах па ві нен быць 

здым ны, бо во сен ню па жа да на зра біць у 

до мі ку ўбор ку. Для па ляп шэн ня цеп ла іза ля-

цыі птуш кі ро бяць унут ры но вы под сціл, які 

з ча сам мо жа пад гні ваць. Зрэш ты, на зі му 

ў до мі ку мо жа па ся ліц ца со ня (мыш ка), та-

ды яе лепш не тур ба ваць і па чыс ціць до мік 

ран няй вяс ной.

Не ка то рыя ар ні то ла гі ка жуць, што ў цёп-

лую па ру го да пту шак кар міць не трэ ба. 

Ін шыя не ба чаць у гэ тым ні чо га дрэн на га. 

У Анг ліі пту шак пад корм лі ва юць круг лы год, 

там на ват раз вод зяць і пра да юць лі чы нак 

роз ных на ся ко мых, каб спрас ціць птуш кам 

за да чу вы кар міць пту ша нят.

Ка лі ў кар муш кі на ват ле там на сы паць 

зяр нят, ні чо га дрэн на га не бу дзе. Пры гэ тым 

птуш кі не раз ву чац ца зда бы ваць на ся ко-

мых. Усё ж гэ та больш пры ваб ны корм для 

іх, чым зер не. Та му кар муш ка мо жа ві сець 

па ста ян на, а з ча сам птуш кі мо гуць да вас 

пры вык нуць і браць корм з рук.

КА ЛІ ДОМ — КУСТ
Ка нап лян кі і зе ля нуш кі ўюць гнёз ды ў кус-

тах. Яны мо гуць па ся ліц ца ў гус тых кус тах 

яд лоў цу або агрэс ту. Драз ды мо гуць гнез-

да вац ца ў за рас ні ках плю шчу. Гэ тыя птуш-

кі так са ма да па мо гуць вам у ба раць бе са 

шкод ні ка мі рас лін. Вя до ма, не вар та ча каць, 

што птуш кі зні шчаць усіх шкод ных на ся ко-

мых, але вы нік вы аба вяз ко ва за ўва жы це, 

асаб лі ва ў пе ры яд вы корм лі ван ня пту ша нят. 

По тым птуш кі з вы вад кам пач нуць пе ра мя-

шчац ца і па ін шых участ ках. Праў да, ядуць 

яны не толь кі мо шак, але і яга ды, на прык лад, 

клуб ні цы.

Сі ні цы, ва ла сян кі і га рых вост кі яга да мі не 

зло ўжы ва юць, а вось шпа кі — вя лі кія ама та-

ры ча рэш ні. Але ад сут насць шпа коў ні ўчас-

так ад зграі шпа коў не аба ро ніць. Ас тат нія 

яга ды та кой па пу ляр нас цю ў пту шак не ка-

рыс та юц ца.

Вес ту на мі вяс ны ў на шай кра і не лі чац ца 

не каль кі пту шак. Пры клад на да 10 са ка ві ка 

звы чай на вяр та юц ца бус лы, у пер шай па ло-

ве кра са ві ка — вяс ко выя лас таў кі і зя зю лі, 

у кан цы кра са ві ка і па чат ку мая — лас таў-

кі-зям лян кі і стры жы, у кан цы мая — за ла-

ціс тыя шчур кі.

УБА ЧЫШ ПЕР ША ГА БУС ЛА — 
ЗА НЯ СІ ДА ТУ НА САЙТ

З 1 са ка ві ка да 31 мая мож на да лу чыц ца 

да ства рэн ня ін тэр ак тыў най кар ты вяс ны, 

якую ня суць нам птуш кі.

Ра ней вес ту на мі «Жы вой вяс ны» бы лі 

абра ныя пяць пту шак, якіх ад нос на лёг ка 

па знаць: бе лы бу сел, вяс ко вая лас таў ка, 

чор ны свір гуль, зя зю ля і шчур ка-пча ла ед ка. 

Сё ле та да іх да да ла ся лас таў ка-зям лян ка.

Па ба чыў шы ад ну з гэ тых пту шак — зра-

бі це па зна ку на спе цы яль ным сай це (httр://

www.sрrіngаlіvе.nеt/bе-bу/mіgrаtіоns/аddnеw). 

Лю дзі з роз ных кра ін Еў ро пы што год ра зам 

скла да юць ан лайн-кар ту пры быц ця пту шак 

з Аф ры кі на ра дзі му. На кар це мож на бу дзе 

ўба чыць, як гэ тыя птуш кі на блі жа юц ца да 

Бе ла ру сі. На прык лад, пяць бус лоў і зя зю лю 

ўжо су стрэ лі ў Ір лан дыі, яшчэ ад на зя зю ля 

ра зам з бус лом і вяс ко вай лас таў кай ад зна-

чы ла ся ў Ру мы ніі, а свір гу ля ба чы лі на Кіп ры і 

ў Із ра і лі. Чым больш пту шак пры ля це ла, тым 

у больш цём ны ко лер бу дзе афар боў вац ца 

кож ны рэ гі ён кра і ны-ўдзель ні цы на кар це.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ХО ЧАЦ ЦА ЎСІХ РАС ЦА ЛА ВАЦЬ!..»
16-га до вая па да печ ная Вік та ра Дро бы ша прад ста віць Бе ла русь на «Еў ра ба чан ні»

Вяс но ваеВяс но вае

За кад рамЗа кад рам

ПТУШ КІ ПРЫ ЛЯ ЦЕ ЛІ

69 ба лаў з 70 маг чы мых — ме на ві та з та кім вы ні кам 

у ноч з 7 на 8 са ка ві ка спя вач ка ЗЕ НА пе ра маг ла 

ў бе ла рус кім на цы я наль ным ад бо ры на між на род ны кон курс 

пес ні «Еў ра ба чан не-2019». Перс пек ты вы са май юнай 

удзель ні цы фі наль на га га ла-кан цэр та, якой уся го 16 га доў, 

вы со ка аца ні ла не толь кі ай чын нае жу ры, але і за меж ныя 

экс пер ты, якіх Бел тэ ле ра дыё кам па нія не афі цый на апы та ла 

на пя рэ дад ні.

Да па ма жы це ім 
знай сці свой дом

ЛЮСТЭРКА


