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Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

На ху та ры Са сно вы Бор у ся рэ дзі не 

ве рас ня пра цяг ва ец ца не звы чай нае «жні-

во» — пту шы нае. Ка лі пры ро да па чы нае 

сы хо дзіць на свой ад па чы нак, дык у ар ні-

то ла гаў усё на ад ва рот — у іх як раз са мы 

ак тыў ны пе ры яд. Ме на ві та ў гэ ты час у на-

шых кры ла тых бра тоў па чы на ец ца во сень-

ская міг ра цыя. Аба ры ген ныя ві ды па кі да юць 

мес цы гнез да ван ня, па да юц ца ў ня бліз кі 

вы рай, а праз на шу тэ ры то рыю з Поў на чы 

ка чу юць не злі чо ныя стаі ма лень кіх і вя лі кіх 

пту шак. Для не ка то рых з іх Бе ла русь ста-

но віц ца так са ма вы ра ем. Каб ра за брац ца ў 

гэ тых скла да ных міг ра цый ных марш ру тах,  

бы ла па бу да ва на не вя лі кая ляс ная стан цыя 

каль ца ван ня пту шак ка ля аг ра ся дзі бы «За-

ім ка ле су на». Гэт кай іні цы я ты вай гас па дар 

ся дзі бы Дзміт рый ША МО ВІЧ і ар ні то лаг Дзя-

ніс КІ ЦЕЛЬ вы ра шы лі да па ма гаць Цэнт ру 

каль ца ван ня пры На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі. З 2014 го да на стан цыі бы ло 

ўлі ча на больш за двац цаць ты сяч кры ла-

тых. Ад ных толь кі ві даў — больш за сот-

ню. Ся род звы чай ных аў ся нак, за ра нак, 

сі ніц, пе на чак, ча чо так, ва ла вок і ін шых 

ві даў і пад ві даў трап ля юц ца і зу сім рэд кія 

эк зэмп ля ры. У тым жа 2014 го дзе бы ла 

злоў ле на і акаль ца ва на пе нач ка-за рніч ка — 

са праўд нае ад крыц цё для ай чын най заа ла-

гіч най на ву кі. А зра біў на ву ко вы «сюр прыз» 

ме на ві та Дзя ніс Кі цель.

На гэ тых фо та здым ках Дзя ні су да па-

ма гае мін скі бі ё лаг Воль га ІЛЬ І НА. Ка ля 

ся дзі бы заў сё ды на цяг ну тыя ад мыс ло выя 

сет кі-паст кі. Кож ную га дзі ну ар ні то ла гі абы-

хо дзяць гэ тыя па вет ра ныя не ва ды і да ста-

юць свой кры ла ты «ўлоў», кла дуць яго ў 

пар ка лё выя тор бач кі і адпраў ля юц ца каль-

ца ваць.

— Ча сам за дзень трап ляе ў сет кі да 

дзвюх со цень і больш пту шак, бы вае — зу-

сім ма ла: раз на раз не вы хо дзіць, — ка жа 

птуш ка лоў. — Кож ную птуш ку мы мар кі-

ру ем ад мыс ло вым каль цом, за но сім па ра-

мет ры пту шы най асо бі ны ў ар хіў ны жур нал 

і хут ка вы пус ка ем на во лю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ра сон скі ра ён.
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