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Яшчэ нi ко лi не да во дзi ла ся мне так доў га i апан та на 

зды маць дзi кiх пту шак, як я ра бiў гэ та, на зi ра ю чы 

i вы ву ча ю чы ма лень ка га i iмк лi ва га кры ла та га 

жы ха ра на шых рэк, азё раў i ру ча ёў — зi ма род ка. 

Ка лiсь цi зда лёк ба чыў гэ тую вель мi скрыт ную 

i на дзi ва пры го жую пту шач ку, а вось так блiз ка, 

мож на ска заць, з ад лег лас цi вы цяг ну тай ру кi, 

упер шы ню. Лю ба ваў ся ёю i ўво лю зды маў. Больш 

за тры тыд нi свай го сё лет ня га чар го ва га ад па чын ку 

я пра вёў по бач з зi ма род ка вай сям' ёю. I гэ та 

бы ло са праўд ным па ляў нi чым шчас цем. Па ча лi ся 

пту шы ныя пры го ды на ад ным з ме лi я ра цый ных 

ка на лаў у Сма ля вiц кiм ра ё не, ка лi пры ро да 

толь кi-толь кi пе рай шла на лет нюю воп рат ку. Ме на вi та 

та ды i там я па чуў зна ё мы i вель мi пра нiз лi вы свiст — 

«цi iт-цiйi». Са праў ды, нiз ка над ва дой пра ля це ла бла-

кiт на-се раб рыс тая ма лан ка, як на зы ва юць ар нi то ла гi 

зi ма род ка. I гэ та быў сiг нал, якi пе ра крэс лiў усе мае 

на ступ ныя пла ны. Уз бро iў шы ся даў га фо кус ным 

фо та аб' ек ты вам, па лат кай i тыд нё вым пра вi ян там, 

я па кi нуў ста лi цу i стаў су се дам рэд кай 

птуш кi-ры бач кi, якая за не се на ў Чыр во ную кнi гу 

Бе ла ру сi. Прый шло ся па бу да ваць ча со вую не вя лi кую 

схо ван ку ка ля на ры, дзе вы во дзi лi ся пту ша ня ты, 

пiль на ваць, як птуш кi са дзi лi ся на га лiн кi вер ба ло зу 

i на ста рыя кам лi i... па зi ра ва лi, як да рос лыя птуш кi 

пры но сi лi i кар мi лi сва iх га да ван цаў ма лень кай 

ры бай. Да ча каў шы ся, ка лi апош няе пту ша ня па кi ну ла 

гняз до, я зра бiў фо та, на якiм да рос лы зi ма ро дак 

час туе ма ло га «рыб ным ла сун кам» — за яго пер шы 

i сме лы па лёт.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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