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Ніколі так не бывае ў прыродзе, але арлец саступіў сваё 
месца глушцу – птушцы 2020 года. Радуе, што ў год вялікага 
арляца мы даведаліся больш пра гэтых птушак з дапамогай 
аўтаматычных камер на гнёздах. Замест 6 птушак 15 паляцелі 
на зімоўку з перадатчыкамі і дазваляюць нам сачыць за імі 
анлайн. Больш будзе вядома пра праблемы віду – больш 
трапныя меры будуць па яго ахове. У дадатак да палескага               
і белавежскага праектаў ахвяраванні сяброў арляца ў рамках акцыі “Выратуй арляня!” 
дазваляюць АПБ маніторыць і ахоўваць гэты від па ўсёй краіне.

Але ніякія штрафы браканьерам-паляўнічым ці лесарубам не выратуюць арляца               
і іншыя віды, калі знікне Палессе! Чыноўныя лабісты з Міністэрства транспарту 
Рэспублікі Беларусь вельмі хочуць пусціць па Прыпяці караблі класа рака-мора,             
што азначае практычную каналізацыю рэчышча. Ні арляцы, ні ахоўныя тэрыторыі 
глабальнага значэння не пераважваюць у iх вачах патэнцыйныя інвестыцыі ў водны 
шлях Е40. Але мы лічым, што інвестыцыі павінны быць экалагічнымі і не ставіць            
пад пагрозу выжыванне дзікіх відаў. Пакуль пяцігадовыя спробы воднікаў атрымаць 
фінансаванне на перадпраектныя работы пацярпелі правал – спадзяемся,                 
што часткова гэта і наша заслуга.

Вялікі палескі пяцігадовы праект, які пачаўся ў 2019 годзе ў нас сумесна з нашымі 
даўнімі сябрамі – Франкфурцкім заалагічным таварыствам і Украінскім таварыствам 
аховы птушак, дасць магчымасць не толькі ўзгадніць падыходы да захавання дзікай 
прыроды ў найважнейшым рэгіёне Еўропы, але і прыняць канкрэтныя меры                   
па яе захаванні.

Шаноўныя сябры!

Разам для дзікай прыроды!
З павагай, шчыра ваш,
Аляксандр Вінчэўскі, дырэктар АПБ
2020/01/14, Мінск
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Падчас акцыі АПБ “Выратуй 
арляня!” улетку мы абследавалі 
28 гнездавых тэрыторый                   
і знайшлі 9 жылых гнёздаў 
глабальна пагражальнага віду – 
вялікага арляца, акальцавалі          
4 птушаняты. Падрыхтавалі 
дакументы для аховы 3 новых 
гнёздаў. У рамках беларуска-
эстонскага праекта было 
абследавана яшчэ 12 гнездавых 
тэрыторый арляцоў, 
акальцавана 14 птушанят.

У 2019 годзе ў рамках 
праекта “Палессе – дзікая 
прырода без межаў” GPS-
перадатчыкамі пазначана            
9 вялікіх арляцоў, усталявана     
13 фотапастак на гнёздах.               
З дапамогай сучасных 
тэхналогій атрыманы дадзеныя 
пра памеры паляўнічых 
участкаў, міграцыйныя шляхі, 
месцы зімавання, феналогію 
гнездавання, харчаванне, 
выяўлены прычыны гібелі 
кладак і птушанят вялікага 
арляца. За перамяшчэннем              
15 арляцоў можна сачыць               
на электроннай карце.
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АПБ атрымала 51 анкету                      
ад 18 аўтараў цягам перапісу 
вадаплаўных на зімоўцы ў студзені           
2019 года па ўсёй краіне. Налічылі     
27387 птушак 32 відаў. Разам са 
спецыялістамі і валанцёрамі НПЦ              
па біярэсурсах, агульны ўдзел склаў           
232 чалавекi-ўлікі.

У трох лясгасах Палесся                  
складзена 99 пашпартоў і ахоўных 
абавязацельстваў для месцаў 
пражывання відаў, уключаных                    
у Чырвоную кнігу, і 55 пашпартоў               
і ахоўных абавязацельстваў                   
для выяўленых рэдкіх і тыповых 
біятопаў. Агульная плошча                    
ахоўных участкаў склала больш                 
за 20 000 гектараў.

За 2019 год у Белавежскай                  
пушчы знойдзена і абследавана              
каля 90 барсучыных паселішчаў. 
Праведзеныя працы дазволілі          
вызначыць колькасць звера                           
і зразумець, што яму пагражае.

У Белавежскай пушчы ў чэрвені             
2019 года было адлоўлена 105 асобін 
кажаноў 11 відаў. Радыётрэкінг 6 асобін 
шыракавушкі еўрапейскай пацвердзіў 
асаблівую значнасць сухіх елак                
для захавання рэдкіх відаў лясных 
рукакрылых.

Мы шмат распавядалі пра важнасць 
ваўка для лясных экасістэм – 
арганізоўвалі лекцыі знакамітага 
грузінскага вучонага, які два гады 
пражыў у зграях ваўкоў, і выбітных 
навукоўцаў з Расійскай акадэміі навук, 
расказвалі пра гэты від са сцэны 
Купалаўскага тэатра ў рамках сусветна 
вядомай канферэнцыі TEDx.

Мы стварылі народную анлайн-карту 
распаўсюду еўрапейскага вугра                      
ў Беларусі. На карце адзначана                   
29 назіранняў вугроў. Створаны 
мультыплікацыйны фільм пра вугроў                
і праблемы іх захавання. 

У межах ініцыятывы “Хамяк, суслік             
і палятуха: выратаваць супергрызуноў!”        
у Беларусі знойдзена 8 калоній рабога 
сусліка, 80 месцаў пражывання палятухі, 
мы атрымалі 15 паведамленняў                  
пра магчымыя месцы пражывання 
хамяка, але пакуль не знайшлі ніводнай 
жылой нары. Падрыхтавана больш                  
за 70 пашпартоў і ахоўных 
абавязацельстваў для гэтых відаў. 
Інфармацыйная кампанія ініцыятывы 
ўзяла 1-е месца ў камунікацыйным 
конкурсе праектаў, фінансаваных 
Еўрапейскім саюзам у нашай краіне. 

У Мінскім цэнтры рэабілітацыі 
рукакрылых “Кажанаполіс” паспяхова 
перазімавалi і выпушчаны на волю 
ўвесну 2019 года 32 кажаны.

8 валанцёраў цягам 8 дзён 
удзельнічалі ва ўліках глабальна 
пагражальнага віду – вяртлявай 
чаротаўкі – на балоце Дзікім,                    
усяго налічылі 140 самцоў.

У рамках Мемарыяльнай праграмы 
падтрымкі маладых даследчыкаў                
імя Сяргея Абрамчука (1984–2010)             
былі абследаваны вядомыя раней                   
і патэнцыйныя месцы пасялення           
жукоў з нацыянальнай Чырвонай кнігі –           
рагача і вялікага дубовага вусача –             
у Брэсцкай і Гомельскай абласцях.            
Было пацверджана толькі два 
месцапражыванні, на два новыя            
месцы пражывання для рагача                 
і на два новыя для вусача былі 
падрыхтаваныя пашпарты і ахоўныя 
абавязацельствы.

Барысаўскае раённае аддзяленне             
для жыхароў горада ўпершыню 
праводзіць курсы “Школа бёрдвочынгу”.

У выніку пазначэння 
спадарожнікавымі перадатчыкамі              
11 дубальтаў на таках у пойме Прыпяці        
ў межах праекта “Палессе – дзікая 
прырода без межаў” атрыманыя 
дадзеныя, якія сведчаць пра высокую 
ступень кансерватызму самцоў падчас 
сезону такавання, а таксама вылучаная 
зона, на якой дубальты кормяцца ўдзень. 
Атрыманыя дадзеныя былі 

выкарыстаныя для падрыхтоўкi 
рэкамендацый пры распрацоўцы новага 
Тэхнічнага кодэкса ўсталяванай 
практыкі “Правілы аховы дзікіх жывёл, 
якія адносяцца да відаў, уключаных                
у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь,           
і да месцаў іх пасялення”.

Сябры Лясной рабочай групы (ЛРГ) 
АПБ самастойна, а таксама ў межах 
розных праектаў АПБ здзейснілі палявыя 
даследаванні на тэрыторыі больш              
як 20 раёнаў (каля 20 лясгасаў). 
Выяўлена каля 500 месцаў пражывання 
ахоўных відаў жывёл, раслін і грыбоў.

ЛРГ АПБ у супрацоўніцтве з Водна-
балотным цэнтрам АПБ падрыхтавала 
больш за 170 пашпартоў і ахоўных 
абавязацельстваў для ахоўных відаў.             
Яшчэ больш за 50 пашпартоў і ахоўных 
абавязацельстваў падрыхтавана сябрамі 
ЛРГ як бясплатная дапамога 
лесагаспадарчым прадпрыемствам.
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У межах праекта “Разам для грамады      
і прыроды Міёршчыны” правялі тры 
валанцёрскія летнікі ў рэспубліканскім 
заказніку “Ельня” (ТВП), два апошнія –           
з партнёрам YelniaTrip. Падчас першага 
17 валанцёраў адрамантавалі                     
6 перамычак у каналах. Падчас другога 
мы з 60 валанцёрамі сабралі 50 мяхоў 
смецця. На трэцім летніку валанцёры-
аквалангісты назбіралі два мяхі смецця 
на дне балотных азёраў, а яшчэ 5 мяхоў 
валанцёры сабралі на беразе.

Разам з 40 валанцёрамі ачысцілі 
частку Тураўскага балоння ад хмызняку        
і сабралі больш за 20 мяхоў смецця,               
а таксама адрамантавалі вышку                 
для назірання за птушкамі. 

У паўднёва-ўсходняй частцы балота 
Дзікога (ТВП) на тэрыторыі 

 пабудо-
вай 25 плацін на каналах забалочана  
330 гектараў асушаных зямель, якія 
будуць утвараць буфер паміж непаруша-
ным балотам і меліярацыйнай сістэмай.

Нацыяналь-
нага парка “Белавежская пушча”

14 плацін пабудавана на рацэ 
Саломенка ў нацпарку “Белавежская 
пушча” (ТВП), каб вярнуць спраставаную 
150 гадоў таму раку ў свае старыя 
меандры. Агульная працягласць ракі 
ўзрасла з 3,16 км да 3,67 км.

На другім біягеаграфічным семінары 
для Беларусі, Малдовы і Украіны                
па стварэнні Смарагдавай сеткі 
прапановы Лясной рабочай групы АПБ 
па пашырэнні колькасці аб’ектаў сеткі 
былі ўключаны ў выніковыя высновы 
семінара. Новыя тэрыторыі Смарагдавай 
сеткі прапанаваныя для палятухі, іншых 
відаў жывёл ды раслін, а таксама рэдкіх 
біятопаў – разам больш за 10 новых 
патэнцыйных тэрыторый Смарагдавай 
сеткі.

Лясной рабочай групай АПБ 
падрыхтаваныя прапановы                        
па пашырэнні межаў некалькіх ахоўных 
прыродных тэрыторый на Палессі,                  
у прыватнасці для балота Тапіла, 
Альманскіх балотаў, Старога Жадзена.

ЛРГ падрыхтаваныя планы кіравання 
па КАА (Каштоўнасцях асаблівай аховы) 
для двух лесагаспадарчых 
прадпрыемстваў. Захаванне КАА –            

адзін з эфектыўных механізмаў аховы 
прыроды і ў тым ліку лясных экасістэм, 
якія выкарыстоўваюцца ў рамках лясной 
сертыфікацыі FSC. Кожнае 
сертыфікаванае лесагаспадарчае 
прадпрыемства павінна вызначыць                  
і захоўваць КАА. Да іх, згодна                    
з актуальнай канцэпцыяй КАА                   
для Беларусі, адносяцца, напрыклад, 
ААПТ, Тэрыторыі, важныя для птушак, 
Тэрыторыі асаблівай прыродаахоўнай 
значнасці, Рамсарскія ўгоддзі і іншыя 
ахоўныя прыродныя тэрыторыі, 
створаныя для захавання месцаў 
канцэнтрацыі біялагічнай 
разнастайнасці (КАА-1). Напрыклад,             
да КАА-3 адносяцца рэдкія і тыповыя 
біятопы.

У супрацоўніцтве з Інстытутам 
эксперыментальнай батанікі і Водна-
балотным цэнтрам АПБ, ЛРГ 
падрыхтавана больш за 360 пашпартоў              
і ахоўныя абавязацельствы для больш 
чым 13000 га рэдкіх і тыповых біятопаў. 

Прапанаваныя ЛРГ АПБ дапаўненні          
да Нацыянальнага стандарту глабальнай 
дабраахвотнай лясной сертыфікацыі FSC 
накіраваныя ў нацыянальную працоўную 
групу.
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Сакратарыятам і ЛРГ АПБ 
прапанаваныя дапаўненні да новага 
Закону аб балотах: прапановы аб 
забароне разворвання тарфянішчаў, 
забароне кашэння непарушаных балот               
і балот, якія не зарастаюць,                            
аб актуалізацыі так званай балотнай 
Стратэгіі і інш. Але амаль усе яны былі 
адхіленыя. Новы закон тым не менш 
упершыню ўводзіць паняцце 
палюдыкультуры ў заканадаўства 
Беларусі і буферных зонаў для балот.

Сябрамі ЛРГ АПБ здзейснены 
маніторыг сайтаў больш за 20 лясгасаў, 
палявыя праверкі выканання патраба-
ванняў нацыянальнага заканадаўства              
і FSC у 9 лясгасах. Падрыхтаваныя                
і накіраваныя ў лясгасы і аўдытарскім 
кампаніям заўвагі, каментары і прапано-
вы па недахопах і паляпшэнні якасці 
вядзення лясной гаспадаркі згодна                
з патрабаваннямі FSC для больш                   
як 10 лясгасаў. Сябры ЛРГ узялі непасрэд-
ны ўдзел як назіральнікі і эксперты                   
ў больш як 10 аўдытах. На сайце 
brestnatura.org рэгулярна публікуецца 
графік аўдытаў па сістэме FSC.

Распачата стварэнне базы                
дадзеных рэдкіх і тыповых біятопаў.              
У базу дадзеных унесена больш                 
за 400 пашпартоў па біятопах агульнай 
плошчай больш за 20 000 га.

Сябры ЛРГ АПБ разам з валанцёрамі 
даследавалі патэнцыйную ТВП 
“Гарадоцка-Суражскія лясы”.

Упершыню створана карта 
нелегальных лагераў зборшчыкаў ягад           
у рэспубліканскіх заказніках 
міжнароднага значэння “Альманскія 
балоты” і “Стары Жадзен”. Знойдзена             
50 стаянак. Разам з леснікамі 
Жыткавіцкага лясгаса, валанцёрамі                   
і журналістамі сабралі 16 мяхоў смецця        
ў Рэспубліканскім заказніку “Стары 
Жадзен” (ТВП). Разам з 20 валанцёрамі 
прыбралі смецце і дэмантавалі пабудовы 
на 10 нелегальных стаянках ягаднікаў            
у Рэспубліканскім ландшафтным 
заказніку “Альманскія балоты” (ТВП). 
Назбіралі 20 мяхоў смецця! Акцыя 
прайшла ў партнёрстве з Палескім 
лясгасам і Сцвігскім лясніцтвам.

АПБ арганізавала ў Мінску 
штотыднёвыя птушыныя экскурсіі                   
ў фармаце Free walking tour: цягам  
вясны і лета іх адбылося 11, пазнаёміцца            
з птушкамі прыйшло 400 чалавек.

АПБ запусціла свой першы птушыны 
стыкер-пак у Telegram. Яго загрузіла 
больш за 2400 чалавек.

Больш за 25 тысяч чалавек 
паўдзельнічалі ў мерапрыемствах АПБ          
на працягу года. 

АПБ у 2019 годзе – гэта больш за           
1900 сябраў, 700 валанцёраў                       
і 14 мясцовых аддзяленняў.

155 чалавек ахвяравалі 3770 рублёў 
на падтрымку Тураўскай станцыі 
кальцавання на краўдфандынгавай 
платформе MolaMola. Збор яшчэ                 
не скончаны, далучайся да кампаніі!

Сайт АПБ ptushki.org мае больш                
за 109,5 тысяч унікальных наведнікаў             
за год. Тут апублікавана больш                  
за 230 навінаў.

Сайт “Птушкі штодня” 
www.birdwatch.by у 2019 годзе                  
адзначыў сваё дзесяцігоддзе і мае          
28856 унікальных наведвальнікаў.

Птушыныя анлайн-сталоўкі ў Залессі           
і Вуглянах мелі 7333 гледачы з 47 краін.

Анлайн-трансляцыю з гнёздаў            
сокала-пустальгі ў Брэсце глядзелі              
2736 чалавек з 34 краін.

АПБ згадвалася ў СМІ больш                     
за 1800 разоў, у тым ліку ў топавых –              
378 разоў.

У Facebook у АПБ 5805 сяброў,                
у VK – 5529, у Instagram – 5052,                         
у Аднакласніках – 777, у Тelegram –         
350, у Twitter – 672. Актыўна працуе 
Тelegram-чат “Ціў-ціў”, у якім ужо                
192 удзельнікі.

Нацбанк і Белпошта выдалі манету, 
марку, канверт і спецыяльны штэмпель         
з выявай птушкі 2019 года – вялікім 
арляцом.

АПБ разам з брэндам LSTR-адзенне 
выпусцілі ўжо трэці птушыны світшот –        
з вялікім арляцом. 10 адсоткаў ад кошту 
кожнага світшота будзе пералічана              
на ахову прыроды.

Акцыя па складанні салаўінай              
карты прынесла рэкорд: занесена               
538 назіранняў салаўёў. У адпаведныя 
абласныя і гарадскія выканаўчыя 
камітэты дасланыя лісты з просьбай 
захоўваць месцы пражывання салаўёў, 
не прыбіраць адтуль лісце                             
і не выкошваць траву. 
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Больш за 130 чалавек далучыліся да акцыі 
“Выратуй арляня!” і ахвяравалі на захаванне вялікага 
арляца амаль 10 000 рублёў. Дзякуем за падтрымку!

Больш за 500 чалавек назіралі шэрых жураўлёў   
на пляцоўцы АПБ падчас фестывалю “Жураўлі                  
і журавіны Міёрскага краю”.

Новы рэкорд колькасці сябраў клуба АПБ                
“Рэдкая птушка” – 220 чалавек. Сябры клуба назіралі 
за суслікамі пад Мінскам і за вяртлявай чаротаўкай 
на Спораўскім балоце.

Беларусь атрымала новых герояў: глабальная 
прыродаахоўная асацыяцыя BirdLife Internаtional 
уганаравала званнем Абаронцаў дзікай прыроды            
з падачы АПБ старшыню Слуцкага раённага 
аддзялення АПБ Тамару Каляду, сябра Цэнтральнага 
савета АПБ,  Андрэя 
Абрамчука і орган тэрытарыяльнага грамадскага 
самакіравання пасёлка Вопытнага Мінскага раёна.

заолага-прыродаахоўніка

Упершыню правялі чэмпіянат-трэнінг                        
па спартыўнай арніталогіі. У ім паўдзельнічалі             
19 чалавек. А на чэмпіянаце па спартыўнай 
арніталогіі выступілі 18 каманд. Гэта новы рэкорд!

МНС уключыла ў мабільны дадатак           
“Дапамога побач!” некалькі інструкцый                  
па ратаванні жывёл, якія прапанавала АПБ. 

Правялі чатыры чэмпіянаты па фотабёрдынгу: 
усебеларускі і тры лакальныя ў Мінску,       
Бярэзінскім біясферным запаведніку і Тураве. 
Упершыню адбыўся зімовы чэмпіянат.                        
У чэмпіянатах паўдзельнічалі 200 чалавек.

У 2019 годзе праведзена 5-я школа бёрдвочара 
ў Мінску. Атрымалі сертыфікаты 17 выпускнікоў.

У 2019 годзе Водна-балотны цэнтр АПБ           
правёў 9 бёрдвочынгавых тураў для 84 замежных 
турыстаў.

Дырэктар АПБ двойчы выступаў з лекцыямі            
ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь перад спецыялістамі дзяржаўных 
прыродаахоўных органаў.

У межах Прыродаахоўнага праекта                     
для Белавежскай пушчы 34 чалавекі – ляснічыя, 
навукоўцы, прадстаўнікi дзяржаўных устаноў           
і грамадскіх арганізацый з Беларусі і Польшчы – 
з'ездзілі ў тыднёвую азнаямляльную паездку                  
ў Нацыянальны парк “Баварскі лес”.

25 26 траўня 8-ы Фестываль кулікоў                     
у Тураве ўпершыню быў двухдзённым і сабраў 
больш за 1000 удзельнікаў! 

–

Дыстанцыйны курс па асновах бёрдвочынгу 
ptushki.org/birdsonline паспяхова прайшлі ўжо 
больш за 400 чалавек.


