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З «ОР ГА НАЎ» — 
У ТВОР ЧАСЦЬ

Ён, ко ле ру ліс тоў і тра вы, 
мас кі ру ец ца на зям лі, а мо-
жа і на су сед нім дрэ ве. Ча кае 

га дзі ну, дзве, тры, на ват сем. 

Дождж, сло та, ма роз, спё ка, 

ве цер. На бе раг Нё ма на рэд-

кія кры ла тыя гос ці за ля та юць 

і пад хмур ным не бам.

«Вось ву са тыя сі ні цы, та-

кія сім па ця гі! Ба чы це, якія 

гу сар скія ву сы ў га ла вы іх 

ся мей ства? (раз гля да ем кад-

ры) Да лей — шэ рыя жу ра-

вы, ра зум ныя і асця рож ныя. 

А гэ та — ма лы ар лец, з яко га 

і па ча ла ся мая гіс то рыя», — 

ка жа на зі раль нік пту шак.

Да ро га Мі ка лая Гу лін ска-

га ў фо та па ля ван не ўні каль-

ная. Фо та руж жо муж чы на 

ўзяў пас ля шас ці дзе ся ці, ка лі 

ўсту піў у ці хае жыц цё бе ла-

рус ка га пен сі я не ра. «Ве да-

е це, ра ней ду маў: пай ду на 

пен сію, а чым жа зай мац ца 

бу ду? Хоць я на ра дзіў ся і вы-

рас у вёс цы ў Бе рас та віц кім 

ра ё не, але дач ная спра ва мя-

не ма ла ці ка ві ла, а за хап ля-
ла пры ро да, жы вёль ны свет, 

асаб лі ва птуш кі», — дзе ліц ца 
наш ге рой.

Да гэ та га ён не зай маў ся ні 
фо та, ні твор час цю. Спа чат ку 
чы гу нач ны ін сты тут і раз мер-
ка ван не ў Лі ду ін жы не рам, 
за тым шко ла КДБ і пра ца ў 
Ма гі лё ве. На пен сію Мі ка лай 
Гу лін скі вый шаў пал коў ні кам. 
А ця пер ка ле гі па фо та па ля-
ван ні пры зна юць яго са мым 
ты ту ла ва ным бёрд вот ча рам 
на Гро дзен шчы не.

І вось ужо 17 га доў Мі ка-
лай да бы вае кад ры-тра феі. 
Яны ўпры гож ва юць за меж-
ныя ані ма ліс тыч ныя кні гі, ча-
со пі сы, а так са ма вок лад кі 
ай чын ных «Род най пры ро-
ды», «Ле са ві ка», тво ры Але ся 
Ба да ка і Ула дзі мі ра Ягоў дзі-
ка. Муж чы на рас каз вае пра 
свае пры го ды сціп ла, дзя куе 
сы ну Вік та ру за спон сар ства 
і пад трым ку, а жон цы Яд зві-
зе — за ка хан не і цяр пен не.

ЧАЙ КА З АЛЯС КІ 
І ЗА КА ХА НЫ ЛОСЬ
«А вось гэ та мой са мы 

каш тоў ны кадр (лю бу ю ем-
ся ін ша зем най птуш кай). 
Упер шы ню за ўвесь час на зі-

ран ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

ўба чы лі ці ха акі ян скую чай ку. 

Lаrus sсhіstіsаgus, — па-ла цін-

ску на зы вае птуш ку Мі ка лай 

Гу лін скі. — Мяс цо выя шэ рыя 

ва ро ны су стрэ лі за мор скую 

гос цю ва ро жа, ха дзі лі за чу-

жа ні цай кру га мі. А яна ў паў-

та ра ра за за іх буй ней шая! 

На га даю, ці ха акі ян ская чай ка 

ро дам з Кам чат кі, Чу кот кі і 

Аляс кі. Яна пра ля це ла 10 ты-

сяч кі ла мет раў, каб за ві таць 

у сэр ца Грод на. Птушка стая-

ла ка ля ста ро га мос та це раз 

Нё ман, ка лі фо та снай пер 

«вы стра ліў». Ця пер яна па зі-

рае з ін ша моў ных ча со пі саў: 
анг лій ска га «Bіrdіng wоrld» 
і ня мец ка га «Dutсh bіrdіng».

Пытаюся: «Ка жуць, ла сёў 
лепш зды маць ран няй во сен-
ню, бо ў ве рас ні яны ду ма юць 
пра ад но ка хан не. А та му і 
доб ра «па зі ру юць» пад час 

фо та се сіі. Гэ та кія «за ка ха-

ныя зор кі-ма дэ лі» (смя ём ся)! 

А з птуш ка мі як?»

«Тая ж са мая пес ня, — ад-

каз вае Мі ка лай Гу лін скі. — 

Га лоў ны прын цып: не спу жай 

птуш ку, ка лі яна на седж вае 

нос ку. Праў да, з роз ны мі ві-

да мі па-роз на му. На прык лад, 

ву са тыя сі ні цы гняз ду юц ца ў 

трыс ня го вых джунг лях зі мой 

і ле там. Яны аб' ек ты зу сім 

не кап рыз ныя. І ра мес, сім-

па тыч ная пту шач ка, гняз до 

якой на гад вае цёп лую ру ка-

віч ку, так са ма та ва рыс кі. А 

вось дра пеж ны вя лі кі ар лец 

ус пры мае ча ла ве ка хва ра ві-

та, мо жа кі нуць гняз до».

ГЕ РА ІЗМ КАЧ КІ-МА ЦІ 
І ПА ДА РУ НАК ЛЁ СУ
«На во зе ры Юбі лей ным, 

што ка ля Грод на, з'я віў ся 

чор на вал лё вы га гач. Гэ та 
рэд кая для Бе ла ру сі птуш ка, 
яна жы ве толь кі на поў на чы 
Ві цеб скай воб лас ці. Я стаў 
свед кам най ці ка вей шай сі-
ту а цыі, — інт ры гуе Мі ка лай 
Гу лін скі. — У чэр ве ні ў дзі кіх 
ка чак-кры жа нак з'яў ля ец ца 
па том ства. На гэ тым во зе ры 
пла ва ла не каль кі та кіх ся мей-
стваў. А чор на вал лё вы га гач 
ад чуў ся бе гас па да ром, вы-
ка заў агрэ сію. Маў ляў, я тут 
ва ла дар во даў, а вы — ней-
кія кач кі. Прэч! Мно гія ма мы 
ўспры ма лі па гро зу і плы лі 
на зад. А ад на з ма лы мі — іх 
бы ло во сем — не звяр ну ла 
ўва гі. Ба чу: га гач 

ныр нуў. Ду маю: вы-

ныр не ка ля кры жан-

кі, гэ та да ле ка ва та. 

А ён вы ныр нуў па ся-

род ка ча нят — і яны, 

бы пу шын кі, раз ля-

це лі ся ўба кі. Ма ці-

кач ка, ка неш не, ад-

ста я ла сва іх ма лых 

(па каз вае ва яў ні чыя 

фо та)».

Звыклая геа гра-

фія фо та пры год 

Мі ка лая Гу лін ска-
га — Бе рас та віц кі, 
Гро дзен скі ра ё ны. 
Так, фо та снай пер 
час ты госць у за-
каз ні ку «Азё ры», на 
аб ры віс тых бе ра гах 
Ла са сян кі. Бы вае ён 
і на Мін шчы не.

«Мне бы ло за 60, ка лі 
я ўзяў фо та апа рат, — ка жа 
Мі ка лай. — Зда ва ла ся, ну, 
што та бе, дзе ду, там ра біць? 
Трэ ба ко ла зна ё мых, ве ды, 
цяр пен не, вы трым ка. Але га-
лоў нае — я не стам лю ся гэ та 
паў та раць! — ці ка васць. Ня-
важ на коль кі вам га доў, якая 
аду ка цыя і чым зай ма лі ся 
да гэ та га, усё атры ма ец ца. 
Толь кі май це ці ка васць! А ў 
Бе ла ру сі больш як тры сот ні 
ві даў пту шак — ма дэ ляў ха-
пае. І вы са мі, і ва шы ба бу лі, 
дзя ду лі — ка лі лас ка!»

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ



На вош та ў Бе ла ру сі па трэб ны та кі 
цэнтр і ча му ру как ры лым не аб ход-
на да па мо га ча ла ве ка, да ве да лі ся ў 
ад на го з ку ра та раў пра ек та, спе-
цы я ліс та па ка жа нах, на ву ко ва га 
су пра цоў ні ка ла ба ра то рыі ма ле ку-
ляр най заа ло гіі НПЦ па бія рэ сур сах 
НАН Бе ла ру сі Аляк сея ШПА КА.

Ка жа ны — вель мі ўраз лі вая гру-
па жы вёл. Яны не бу ду юць гнёз ды, 
та му вы му ша ныя шу каць сховішча 
ад дра пеж ні каў і не спры яль ных 
умоў на двор'я. 

— Ка лі ў Еў ро пе ка жа ны мо гуць 
жыць у пя чо рах, скаль ных трэ шчы-
нах, пад зя мел лях, то ў Бе ла ру сі, 
з пры чы ны ад сут нас ці та кіх, яны 
жы вуць у асноў ным на пад да шках, 
пад стрэ ха мі, у скля пах і пад ва лах і 
г. д., — рас ка заў спе цы я ліст.

Бліз касць ру как ры лых да ча ла ве-
ка пры во дзіць да не па збеж на га кан-
флік ту «ча ла век — дзі кая жы вё ла». 
Яшчэ больш алею ў агонь пад лі ва юць 
стэ рэа ты пы пра «ка жа ноў-вам пі раў», 
якія скла лі ся ў гра мад стве. На са май 
жа спра ве гэ тыя жы вё лы жы вяц ца 
на ся ко мы мі. Праў да, па сло вах спе-
цы я ліс та, тры ві ды ру как ры лых усё 
ж п'юць кроў, але пе ра важ на буй ных 
да маш ніх жы вёл. І жы вуць яны толь кі 
ў Паўд нё вай Аме ры цы.

— Ка жа ны зні шча юць шкод ні каў 
ляс ной, сель скай і пар ка вай гас па-
дар ак. За ноч яны з'я да юць та кую 
ма су на ся ко мых, якая скла дае ка-
ля па ло вы ма сы іх улас на га це ла. 
Аме ры кан скія эко ла гі па лі чы лі, што 
для шта та Тэх ас ка жа ны што год 
эка но мяць міль яр ды до ла раў, — 
ад зна чыў экс перт.

Але не толь кі эка но мі ка пры-
му шае бе раг чы нач ных звяр коў. 

Ка жа ны — важ ныя склад ні кі эка-

сіс тэ мы, і іх знік нен не пры вя дзе да 
па ру шэн ня пры род на га лан цуж ка.

— У Еў ро пе ўсе ві ды ру как ры-
лых ахоў ва юц ца. У нас жа па куль з 
19 ві даў толь кі 8 — у Чыр во най кні-
зе, — рас ка заў Аляк сей Шпак. — 
Час цей за ўсё ў Мін ску мож на су-
стрэць ча ты ры ві ды ру как ры лых: 
ру дую вя чэр ні цу, двух ко лер на га 
ка жа на, поз ня га ка жа на, чыр ва на-
кніж на га паў ноч на га ка жан ка.

Па сло вах экс пер та, як мі ні мум 
два фак та ры па гра жа юць знік нен-
нем ка жа ноў: на ту раль ны і ант ра-
па ген ны. Асноў ны фак тар на ту раль-
на га па хо джан ня — гэ та ніз кая пла-
да ві тасць мы шэй. За год яны на ра-
джа юць 1—2 дзі ця ня ці, з-за ча го іх 
коль касць не мо жа рас ці хут ка. 

Ант ра па ген ных жа фак та раў, якія 
ўплы ва юць на жыц цё ру как ры лых, 
знач на больш. Зра зан не ста рых дрэў, 
за ладж ван не шчы лін у шмат па вяр-
хо вых да мах, ня пра віль ныя дзе ян ні 
пры зна хо джан ні ка жа на — усё гэ та 
пры во дзіць да гі бе лі жы вёл.

Пры су стрэ чы з нач ным звяр ком 
спе цы я ліст ра іць не па ні ка ваць, па-
коль кі ка жан ба іц ца вас больш, чым 
вы яго. Да лей шыя дзе ян ні за ле жаць 
ад па ры го да. Улет ку до сыць шы ро ка 
ад чы ніць вок ны і да ча кац ца, па куль 
жы вё ла са ма па кі не па мяш кан не. 
Зі мой жа на ву лі цы мыш за гі не, та-
му вар та ўзяць кар дон ную скрын ку, 
на крыць ёй жы вё лін, зні зу пад су нуць 
ліст па пе ры, а пас ля па тэ ле фа на ваць 
су пра цоў ні кам НПЦ па бія рэ сур сах.

— Ні ў якім ра зе нель га бе гаць за 
ка жа ном са шваб рай, кі даць у яго 
тап кі або вы кі даць на ву лі цу. Гэ тыя 
дзе ян ні мо гуць на шко дзіць жы вё лі-
не, — ад зна чае экс перт. — Браць 

звяр ка на ру кі мож на толь кі ў шчыль-

ных паль чат ках, па коль кі, аба ра ня ю-

чы ся, ён мо жа ўку сіць. Але пер шым 

ка жан ні ко лі не на па дае.

Ру как ры лыя, як і лю быя мле ка-

кор мя чыя, з'яў ля юц ца пе ра нос чы ка-

мі ша лен ства. Ад нак у ад роз нен не 

ад ін шых жы вёл у вы пад ку хва ро бы 

яны не бы ва юць агрэ сіў ныя. Вы хо-

дзіць, што маг чы масць пад ха піць 

ша лен ства ад са бак і ка тоў знач на 

вы шэй шая, чым ад ка жа ноў.

— Кож ную зі му мне тэ ле фа нуе 

ка ля 40 ча ла век з прось ба мі за-

браць ка жа на. І гэ та пры ўмо ве, 

што не ўсе ве да юць, ку ды трэ ба 

звяр тац ца ў та кой сі ту а цыі, — рас-

ка заў Аляк сей Шпак. — Мы спа-

дзя ём ся, што «Ка жа на по ліс» вы ра-

шыць праб ле му. Пры нам сі, мін ча не 

бу дуць ве даць, як дзей ні чаць, ка лі 

ка жан за ля ціць да іх у дом.

У пры ро дзе ка жа ны за сы на юць 

на зі му ў ці хіх цём ных мес цах, дзе 

тэм пе ра ту ра скла дае да +8°C, та кія 

ж умо вы ім абя ца юць ства рыць і 

ку ра та ры цэнт ра. Для гэ та га звяр-

коў, якія чамусьці пра чну лі ся зі мой, 

бу дуць уз важ ваць, ад корм лі ваць да 

па трэб най ма сы, а по тым штуч на 

ўво дзіць у сон. З на ды хо дам вяс ны 

іх вы пус цяць у дзі кую пры ро ду.

Для ад крыц ця цэнт ра ак ты віс там 

трэ ба 2947 руб. Пад тры маць пра-

ект мож на па спа сыл цы mаеsеns.bу/

саusе/tsеntr-ро-sраsеnііu-lеtuсhіkh-

mуshеі-kаzhаnароlіs.

Ка ця ры на КІ РЭ Е ВА



Ама та ры-на ту ра ліс тыАма та ры-на ту ра ліс ты  

ФО ТА СНАЙ ПЕР — ЗА НЯ ТАК ЦЯРП ЛІ ВЫХФО ТА СНАЙ ПЕР — ЗА НЯ ТАК ЦЯРП ЛІ ВЫХ

«Зя лё ная» во сень«Зя лё ная» во сень  

Як ка заў герой з мультфільма «Трое з Пра стак ва шы-
на», «фо та руж жо — гэ та і па ля ван не, і звя роў за бі ваць 
не трэ ба». Мі ка лай ГУ ЛІН СКІ з Грод на — фо та снай пер. 
Інакш ка жу чы, ён — «на зі раль нік за птуш ка мі» 
ці «бёрд вот чар». Што ж, рэд кая птуш ка сха ва ец ца 
ад та ко га ча ла ве ка. Сва ім пры кла дам Мі ка лай да ка заў: 
у 60 па чы на ец ца но вае жыц цё, і яно вель мі ці ка вае.

Кас цёл у зна ка мі тай вёс цы 

Мо сар на ней кі час пе ра тва-

рыў ся ў на ву чаль ны клас: 

тут ла дзі ла ся су стрэ ча вуч-

няў ДУА «Удзе лаў скі дзі ця чы 

сад — ся рэд няя шко ла Глы-

боц ка га ра ё на» з жур на ліс та мі 

ча со пі са «Род ная пры ро да».

Мес ца су стрэ чы вы бра на не вы-

пад ко ва, бо ў Мо са ры ка ля кас цё ла 

ство ра ны цу доў ны куль тур на-дэнд-

ра ла гіч ны комп лекс, вя до мы на ўсю 

кра і ну. Жур на ліс ты рас ка за лі дзе-

цям, як ства ра ец ца ча со піс. Зра зу-

ме ла, што най боль шую ці ка васць 

школь ні кі пра яві лі да да дат ку «Юны 

на ту ра ліст».

Як вы свет лі ла ся, на лет ніх ва-

ка цы ях вуч ні ак тыў на збі ра лі ма-

ку ла ту ру, плас тык і зда ва лі іх на 

пе ра пра цоў ку. «Дзе ці ра зам з на-

стаў ні ка мі заў сё ды ўдзель ні ча юць 

у ак цы ях «Зро бім!», — рас ка заў 

га лоў ны спе цы я ліст Глы боц кай 

ра ён най ін спек цыі пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Ар тур ГА ПА НЁ НАК, 

які так са ма пры ехаў на су стрэ чу са 

школь ні ка мі. — Узім ку дзе ці кла по-

цяц ца пра пту шак. Так са ма ра зам 

з на стаў ні ка мі вуч ні зай ма юц ца да-

сле да ван ня мі пры ро ды».

Супрацоўнікі «Род най пры ро ды» 

пра вя лі май стар-клас і на ву чы лі 

дзя цей ра біць эка руч кі ды аплі ка-

цыі з ма ку ла ту ры. Дру гую част ку 

вы яз но га ўро ка пра вёў Ар тур Га па-

нё нак, які прэ зен та ваў дзе цям да ку-

мен таль ную стуж ку аб пры род ных 

ба гац цях Ві цеб шчы ны.

У гэ ты са мы час на тэ ры то рыі 

дэнд ра пар ку пра хо дзіў яшчэ адзін 

май стар-клас. Ла дзіў яго стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік Цэнт раль-

на га ба та ніч на га са да НАН Бе-
ла ру сі Мі ха іл РУ ДЗЕ ВІЧ. Не ка лі 

дэнд ра парк ства раў ксёндз Юо зас 

Буль ка ра зам з пры ха джа на мі. З 

ця гам ча су дэнд ра парк пе рай шоў 

на ба ланс ад дзе ла ідэа ла гіч най ра-

бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла-

дзі Глы боц ка га рай вы кан ка ма. Але і 

для ця пе раш ня га про ба шча кас цё ла 

Свя той Ган ны Ма ра та Каз лоў ска-

га, і для пры ха джан дэнд ра парк за-

ста ец ца мес цам агуль на га кло па-

ту. Цяж ка ўя віць, што 20 гек та раў 

тэ ры то рыі да гля дае ўся го во сем 

ча ла век: ін жы не ры па азе ля нен ні 

і ра бо чыя. Між тым ксёндз Ма рат 

пра сіў рэ дак цыю ча со пі са да па маг-
чы ар га ні за ваць су стрэ чу пер са на лу 
пар ку з на ву коў ца мі, і жур на ліс ты 
за пра сі лі Мі ха і ла Ру дзе ві ча. Спе-
цы я ліст ра ней быў у Мо са ры, та-
му ве даў, якія кан суль та цыі мо гуць 
спат рэ біц ца.

«Тут пра цу юць да свед ча ныя лю-
дзі, не абы яка выя да сва ёй спра вы, — 
ад зна чыў на ву ко вец. — Мне вель мі 
ці ка ва га ва рыць з імі, бо ідзе пра цэс 
уза ем на га ўзба га чэн ня во пы там».

Акра мя кан суль та цый спе цы я ліс-
таў, як нам па да ло ся, дэнд ра пар ку 
па трэб ны і на сен не кве так, і са джан-
цы. За зна чым, што кошт бі ле та ў 
фі лі ял Глы боц ка га гіс то ры ка-эт-
на гра фіч на га му зея і дэнд ра пар ку 
скла дае 70 ка пе ек для да рос лых і 
35 ка пе ек для дзя цей. Як з гэ тых 
ка пе ек яшчэ вы дат ка ваць гро шы на 
на быц цё кве так, цяж ка ўя віць. Та-
му су пра цоў ні кі «Род най пры ро ды» 
збі ра юць пры го жую ка лек цыю па ке-
ці каў на сен ня, каб по тым пе ра даць 
су пра цоў ні кам дэнд ра пар ку.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ. 
уаnоvskауа@zvіаzdа.bу 



Два май стар-кла сы 
ў Мо са ры

Рэ дак цыя ча со пі са «Род ная пры ро да» су стрэ ла ся 
з юны мі чы та ча мі і руп ліў ца мі дэнд ра пар ку

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

НЕ КІ ДАЙ ЦЕ Ў КА ЖА НА ТАП КАМ!
Ру как ры лыя іс то ты пры но сяць ня ма ла ка рыс ціРу как ры лыя іс то ты пры но сяць ня ма ла ка рыс ці

У ся рэ дзі не снеж ня ў Мін ску па ві нен з'я віц ца цэнтр па вы ра-
та ван ні ка жа ноў «Ка жа на по ліс». Для гэ та га ста ліч ныя ак ты-
віс ты гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы-
ны» ўдзель ні ча юць у кон кур се са цы яль ных пра ек таў Sосіаl 
Wееkеnd. Са бра ныя гро шы пой дуць на куп лю аб ста ля ван ня, 
ха ла дзіль ні каў, кор му, а так са ма арэн ду па мяш кан ня.
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