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Па вел та ды пра ца ваў у Ін сты-

ту це заа ло гіі На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі. Яны з ка ле-

га мі на зі ра лі за міг ра цы яй, а ка лі 

ў 1999-м стар та ваў ня мец кі пра-

ект, пры све ча ны ку лі кам на ўнут-

ра ных пе ра лёт ных шля хах, да лі 

паст кі для ад ло ву — і та кім чы нам 

у Ту ра ве па ча ло ся каль ца ван не. 

Та ды на дзя ва лі коль цы птуш кам 

на да чы баць коў сяб ра. Дом зна хо-

дзіц ца на той жа ву лі цы, што і ця-

пе раш няя стан цыя. І, та кім чы нам, 

пры яз джа лі пра ца ваць на пра ця гу 

4-5 га доў. Са мі жы лі на ква тэ ры ў 

го ра дзе, ха дзіць да во дзі ла ся да лё-

ка, асаб лі ва гэ та ад чу ва ла ся пас ля 

нач ных ад ло ваў, та му ма ры лі пра 

свой дом, вя до ма ж, блі жэй да Ту-

раў ска га лу гу.

А ў 2005-м сям'я па ча ла аран-

да ваць адзін з да моў з на дзе яй 

по тым яго ку піць. І сё ле та Па вел 

з На тал ляй ад зна ча юць дзе сяць 

га доў з та го мо ман ту, як у іх з'я-

віў ся ўлас ны ку ток у Ту ра ве, а ў 

бе ла рус кай ар ні та ло гіі — стан цыя 

каль ца ван ня на Па лес сі. За гэ ты 

час з до мам па зна ё мі лі ся мно гія 

ар ні то ла гі і ва лан цё ры. Як га во-

рыць гас па ды ня, усе зна ё мыя 

і тыя, хто пры яз джае ў Ту раў са 

сва і мі экс пе ды цы я мі, мо гуць спы-

ніц ца і пе ра на ча ваць у іх.

Ка лі На тал ля скон чы ла ўні вер сі-

тэт, ад ра зу па сту пі ла ў ас пі ран ту ру 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе-

ла ру сі. Праз ча ты ры га ды аба ра-

ні ла ды сер та цыю па ба та лё не. Гэ-

та, як яна пры зна ец ца, яе лю бі мы 

ку лік, пра што ўжо ўсе і ве да юць. 

Ка лі мы за ві та лі на стан цыю, На-

тал ля каль ца ва ла ме на ві та ба та-

лё наў. Сам пра цэс вы гля дае ці ка-

ва. Птуш ку вы мя ра юць лі та раль на 

ад дзю бы да лап. Гля дзяць на ват, 

на коль кі яна тлус тая па шка ле ад 

1 да 4. А яшчэ бя руць кроў для 

ана лі заў. На са мрэч спяр ша зда-

ва ла ся, што для птуш кі гэ та дзі кі 

стрэс і дыс кам форт. Але, ка лі мне 

да ру чы лі вы пус ціць ба та лё на на 

во лю, ён з ма іх рук не зля цеў, не 

збег, а прос та са ско чыў і пай шоў 

пе хам у бок Пры пя ці, быц цам кож-

ны дзень сю ды ў гос ці за віт вае. 

Та му, мне па да ец ца, яны да во лі 

стой ка і спа кой на пе ра жы ва юць 

усе апе ра цыі, ад нак усё ж та кі ар-

ні то ла гі імк нуц ца ліш ні раз іх не 

ча паць і каль ца ваць ад ра зу пас ля 

ад ло ваў, каб птуш кі не ну дзі лі ся ў 

мяш ках. По тым ас пі рант ка На тал-

лі Яў ге нія — яна ў Ту ра ве збі рае 

ма тэ ры ял для сва ёй ды сер та цыі 

па мяс цо вых ві дах, якія гняз ду юц-

ца, — рас ка за ла, што ў яе ёсць 

фіш ка: апла дзі ра ваць птуш цы ва 

ўслед, ка лі яна зля тае з рук. Вы гля-

дае як не вя ліч кі аб рад, але ро біц ца 

ме на ві та для та го, каб птуш ка ля-

це ла, а не са дзі ла ся не па да лё ку, 

бо тыя ж мяс цо выя ка ты мо гуць 

ус пом ніць, што яны дра пеж ні кі, 

і на па сці.

Ця пер На тал ля пра цуе вя ду-

чым на ву ко вым су пра цоў ні кам 

ла ба ра то рыі ар ні та ло гіі На ву ко-

ва-прак тыч на га цэнт ра На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

па бія рэ сур сах. Тут жа стар шым 

на ву ко вым су пра цоў ні кам пра ца-

ваў і Па вел да гэ тай вяс ны. Ця пер 

ён за стаў ся на па са дзе ды рэк та ра 

Бе ла рус ка га цэнт ра каль ца ван ня 

пту шак. Атрым лі ва ец ца, увесь час 

ра зам: і на ра бо це, і до ма. По бач 

заўж ды і птуш кі. Да рэ чы, до ма 

сям'я ні я кіх дэ ка ра тыў ных пту шак 

не тры мае, але адзін час за вя лі 

не вя ліч кую гас па дар ку — дзвюх 

пе ра пё лак — і збі ра лі яй кі.

Па ход па ма ра дун ку
Лё ня сё ле та за кан чвае дру гі 

клас. Рас ка заў, што хоча быць ры-

ба ло вам, та му з ву даю шпа цы руе 

ра зам з на мі па го ра дзе блі жэй да 

ра кі. Да рэ чы, кож ны свой дзень 

на ра джэн ня ў жніў ні хлоп чык свят-

куе ме на ві та ў Ту ра ве. Сам ён з 

ці ка вас цю шу кае гнёз ды з яй ка мі, 

вы пус кае пту шак, ез дзіць пра вя-

раць паст кі з да рос лы мі. Па коль кі 

хо дзіць у ста ліч ную шко лу, пры яз-

джаць на Па лес се ра зам з баць ка-

мі, на жаль, атрым лі ва ец ца не так 

час та, як ра ней.

А мы ідзём шу каць ра зам з 

Лё нем, На тал ляй, Аняй (ма гіст-

рант кай ла ба ра то рыі ар ні та ло гіі) 

і Сер жыа (іх зна ё мым з Фран цыі) 

ку лі ка-ма ра дун ку. Гэ та птуш ка — 

свое асаб лі вы сім вал Ту раў шчы-

ны. На га лоў най пло шчы ёй на ват 

ёсць пом нік. За дзве га дзі ны мы 

ўба чы лі не каль кі роз ных ку лі коў 

Ту раў ска га лу гу, і, вось, пе ра мо-

га: ма ра дун ка вы ле це ла на бе раг 

на су праць нас. Доб ра раз гле дзе лі 

яе вы гну тую дзюб ку, ра бую шэ-

рую спін ку... Вы свет лі ла ся, што 

Сер жыа ве дае сям'ю Паў ла і На-

тал лі ўжо дзе сяць га доў. Ён дру гі 

раз пры яз джае з Фран цыі ў Ту-

раў. Пер шы быў у 2008-м, і вось 

праз столь кі ча су вы ра шыў аб на-

віць свае ўра жан ні ад бе ла рус ка-

га Па лес ся. Сер жыа га во рыць, 

што ў яго на ра дзі ме на зі ран не за 

птуш ка мі вель мі па пу ляр нае. Там 

гэ тым зай ма юц ца дзя сят кі ты сяч 

лю дзей, та му і вя лі кая ўва га ўдзя-

ля ец ца на ва коль на му ася род дзю. 

Ра зам з на мі ма ра дун ку ўба чы ла 

і гру па бёрд вот ча раў з Гер ма ніі. 

Яны мэ та на кі ра ва на пры еха лі ў Ту-

раў па поў ніць свае спі сы пту шак. 

Не ка то рыя з іх, да рэ чы, ака за лі-

ся зна ё мыя з На тал ляй. Яна, як і 

Па вел, ла дзіць пра гул кі-эк скур сіі і 

рас каз вае пра пту шак Ту раў шчы-

ны ама та рам з роз ных кра ін.

Ці ка вяц ца пра цай у за каз ні ку і 

ка ле гі з уні вер сі тэ та ў Гдань ску. З імі 

ў гас па да роў стан цыі каль ца ван ня 

вель мі цес ныя кан так ты. На ват дзве 

ды сер та цыі поль скія ву чо ныя рых-

та ва лі на Ту раў скім лу зе: пра ку лі ка-

ма ра дун ку і пра пту ша нят кні га ўкі. У 

маі на іх стан цыю за віт ва лі і ка ле-

гі з Эс то ніі, і фа то граф з Гер ма ніі, 

які ха цеў па ка заць раз ліў Пры пя ці. 

Плюс усе сяб ры і бе ла рус кія бёрд-

вот ча ры так са ма пры яз джа юць на 

гэ тыя дні, каб да па маг чы на стан цыі 

і за ад но да даць но выя ві ды ў свой 

спіс. Так што сям'я амаль заў сё ды 

з гас ця мі.

Ку лік да Яку ціі 
да вя дзе

Да рэ чы, бы лі вы пад кі, ка лі мяс-

цо выя дзе ці пас ля та го, як за віт-

ва лі да На тал лі і Паў ла на стан-

цыю, за ба ра ня лі сва ім баць кам 

па ля ваць. І да рос лыя пры хо дзі лі 

скар дзіц ца. Дзе ці ўжо пад рас лі і, 

бу дзем спа дзя вац ца, за ха ва лі тра-

пят кое стаў лен не да пры ро ды.

Сён ня дзень на стан цыі пра-

хо дзіць так: з ра ні цы пра вя ра юць 

паст кі. Для птуш кі гэ та не вя ліч кі 

ла бі рынт. Яна ту ды за хо дзіць і, ня-

гле дзя чы на тое, што дзве ры не 

за чы ня юц ца, за ста ец ца ўнут ры. 

Днём ар ні то ла гі пла ва юць кож ныя 

2—3 га дзі ны на пра вер ку. Ка лі ня-

ма вет ру, яшчэ ез дзяць пра вя раць 

гнёз ды. Іх па зна ча юць па лач ка мі. 

Мы так са ма ўба чы лі ад но та кое, 

ка лі ез дзі лі з Паў лам пра вя раць 

паст кі. На ўсё гэ та ёсць бай дар кі 

і лод ка. Уве ча ры, ка лі ха пае лю-

дзей, ста вяць сет кі. Пад час нач-

ных ад ло ваў ро бяць дзве пра вер кі. 

У се зон хві лі ны ня ма воль най. Бы-

ва юць дні, ка лі мож на за су ткі ка ля 

100 пту шак акаль ца ваць. Ча сам і 

за ноч столь кі трап ля юць у сет кі. 

Па вы ні ках кра са ві ка і па ло вы мая 

на стан цыі акаль ца ва лі 660 пту-

шак. Больш за ўсё ба та лё наў і 

ку лі коў-ця ку ноў. Най больш рэд-

кія — ма лы кір кун, сту чок, ба кас, 

ду бальт, ку лік-па ру чай нік.

Каль цу юць Па вел і На тал ля не 

толь кі ў Ту ра ве. Упер шы ню, ка лі 

я з імі па зна ё мі ла ся мі ну лым ле-

там, яны вяр та лі ся з Дняп роў ска-

Бра гін ска га ва да схо ві шча. Ез дзі лі 

ту ды зноў жа па ку лі коў, бо пры 

ніз кай ва дзе ў Пры пя ці птуш кі пе-

ра ля це лі за ход ней. Пад час зі моў кі 

ў Мін ску Па вел пра во дзіў на ву ко-

ва-па пу ляр ную лек цыю па тых жа 

ку лі ках. На прык лад, ся род ці ка вос-

так — той факт, што наш ба та лён 

за ля тае за 9000 кіламетраў у Яку-

цію. Мно гія ба та лё ны, ду баль ты і 

ку лі кі-пе ра воз чы кі зі му юць у Аф-

ры цы. З Еў ро пы ў Бе ла ру сі спы ня-

юц ца ўвес ну кні га ўкі, ба ка сы і зноў 

жа ба та лё ны. Да лей яны ру ха юц ца 

ў Скан ды на вію і Ра сію.

Шчы ра ка жу чы, не ве даю, што 

ра біць у Ту ра ве пас ля дзвюх га дзін 

на агляд мяс цо вых сла ву тас цяў. 

Адзі нае, што ва біць сю ды яшчэ і 

яшчэ ама та раў дзі кай пры ро ды — 

птуш кі і Пры пяць, якія кож ны год 

увес ну рас кры ва юц ца па-асаб лі ва-

му. Ма быць, у На тал лі і Паў ла ад но 

з най больш пры го жых пра цоў ных 

мес цаў у на шай кра і не.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА 

і Ар цё ма ХА ЛАН ДА ЧА.

КРЫ ЛА ТАЯ ГІС ТО РЫЯ

Лё ня з пер шых га доў да па ма гае баць кам на стан цыі.

Птушак вымяраюць літаральна ад дзюбы да лап.

Паст кі ўдзень пра вя ра юц ца кож ныя 2—3 га дзі ны.

За ба ро на на на вед ван не ля соў уве дзе на 

на тэ ры то рыі Ваў ка выс ка га ляс га са ў су вя зі 

з уста ля ван нем 4-га кла са па жар най 

не бяс пе кі.

У Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі на га да лі, што 

сё ле та за ба ро ну на на вед ван не ля соў ужо ўво дзі лі 

ляс га сы Ві цеб скай і Го мель скай аб лас цей. На ця пе-

раш ні мо мант усё яшчэ за ста юц ца за кры ты мі для 

на вед ван ня ля сы Го мель скай воб лас ці. У Ві цеб скай 

воб лас ці пас ля вы па дзен ня апад каў аб ме жа валь ныя 

ме ры бы лі зня тыя.

Скла да ная аб ста ноў ка на зі ра ец ца і на тэ ры то-

рыі Брэсц кай воб лас ці. Ча ка ец ца, што ра шэн не аб 

увя дзен ні за ба ро ны на на вед ван не ля соў у гэ тым 

рэ гі ё не бу дзе пры ня та ў най блі жэй шы час.

З па чат ку па жа ра не бяс печ на га се зо на ў ляс ным 

фон дзе Бе ла ру сі ад бы ло ся больш як 200 па жа раў. 

Шмат га до вы ана ліз пры чын па каз вае, што больш 

за 50 пра цэн таў з іх уз ні кае па ві не лю дзей з-за па-

ру шэн ня пра ві лаў па жар най бяс пе кі ў ля сах, 33 пра-

цэн ты — па не ўста ноў ле ных пры чы нах, 16 пра цэн-

таў — ад сель гас па лаў, 1 пра цэнт — па ві не ле са-

на рых тоў шчы каў і ін шых ар га ні за цый.

У па жа ра не бяс печ ны пе ры яд спе цы я ліс ты дзяр-

жаў най ляс ной ахо вы (больш за 13 ты сяч ча ла век) 

пе рай шлі на ўзмоц не ны рэ жым ра бо ты. На па тру-

ля ван ні і лік ві да цыі ача гоў уз га ран ня за дзей ні ча на 

360 адзі нак тэх ні кі. У асоб ных вы пад ках на да па мо гу 

пры цяг ва юц ца спе цы я ліс ты МНС.

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі за клі кае гра ма-

дзян вы кон ваць пра ві лы па во дзін у ле се, а ў вы пад ку 

вы яў лен ня ача гоў уз га ран ня не ад клад на па ве дам-

ляць пра гэ та ра бот ні кам ле са гас па дар чых уста ноў 

або ад дзе лаў па над звы чай ных сі ту а цы ях.

З кар тай за ба рон і аб ме жа ван няў на на вед ван не 

ля соў у ра ё нах Бе ла ру сі мож на азна ё міц ца на сай це 

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі



У СО МА 
ПА ЧАЎ СЯ НЕ РАСТ

У ча ты рох аб лас цях кра і ны — Ві цеб скай, Гро дзен скай, Ма гі лёў-

скай і Мін скай — з 31 мая ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на вы лаў 

со ма ў су вя зі з яго не рас там. Яна бу дзе дзей ні чаць да 1 лі пе ня. 

У ры ба лоў ных угод дзях Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей ана-

ла гіч ная за ба ро на па ча ла дзей ні чаць з 19 мая і бу дзе ў сі ле да 

20 чэр ве ня.

Сом не рас туе паз ней за ін шых рыб пры пра грэ ве ва ды да 18 гра ду саў, 

на га да лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. За ба ро на на яго вы лаў пад час не рас ту 

з'яў ля ец ца ад ной з мер ахо вы гэ та га не ка лі чыр ва на кніж на га ві ду.

Сом спа жы вае хво рую і за гі ну лую ры бу, з'яў ля ю чы ся тым са мым бія-

ме лі я ра та рам ва да ёмаў, які ства рае спры яль ныя ўмо вы для раз віц ця 

зда ро вай іх ты я фаў ны.

Не за кон ная зда бы ча ад ной асо бі ны со ма пад час за ба ро ны абы дзец-

ца па ру шаль ні кам у 12 ба за вых ве лі чынь (294 руб лі). Апроч та го, на іх 

бу дзе на кла дзе ны ад мі ніст ра цый ны штраф — да 50 ба за вых ве лі чынь. 

А ў вы пад ку, ка лі шко да ад не ле галь най ры бал кі скла дзе 100 і больш 

ба за вых ве лі чынь, мо жа быць за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Не се зонНе се зон  Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

У Ваў ка выс кім ра ё не нель га ў лес

Ана ла гіч нае ра шэн не 
рых ту ец ца 

на Брэст чы не


