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Паважаныя сябры! 
 

Вось ужо два гады, як у Беларусі стартавала Адукацыйная праграма 
«Бусел». Гэта частка міжнароднай праграмы, якая дзейнічае ў школах і 
маладзёвых гуртках многіх краін Усходняй Еўропы з канца 1990-х гадоў. У 
кожнай з краін яна называецца згодна з мясцовай  назвай бусла і канешне 
кожнай нацыянальнай праграме ўласцівы свае асаблівасці.  

Ідэя праграмы належыць Дароце Шульц-Гузяк з Польскага таварыства 
сяброў прыроды «pro Natura» ва Вроцлаве. Аўтарка праграмы прапанавала 
шмат розных падыходаў для вывучэння і аховы навакольнага асяроддзя на 
прыкладзе белага бусла. Выкананне праграмы дае магчымасць шкалярам і 
студэнтам, разам са сваімі настаўнікамі ці самастойна, праводзіць цікавыя, 
большай часткай нескладаныя, назіранні за птушкамі і прыродай.  

Падставай для стварэння беларускай праграмы паслужыла сама польская 
праграма «Боцян» і украінская праграма «Лелека»  Заходнеукраінскага 
арніталагічнага таварыства. Яе падрыхтоўку і каадынацыю ажыццяўляюць 
Грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) і Навукова 
практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсах (Інстытут заалогіі). Пры 
рабоце па праграме моладзь набывае біялагічныя веды і даследніцкі вопыт, 
далучаецца да вывучэння і аховы белага бусла,  знаёміцца з навуковымі 
падыходамі, якія ўжываюцца ў нашай краіне і ва ўсім свеце, а таксама можа  
зрабіць свой унёсак у справу маніторынгу віду ды аховы прыроды на 
тэрыторыі Беларусі. 

Першы варыянт нашай нацыянальнай Адукацыйнай праграмы «Бусел» 
распрацаваны ў 2012 г., а ў 2013 г. адбылася яе апрабацыя ў клубах АПБ 
«Кралыты Дазор»  і некаторых іншых маладзёвых групах. Усе недалікі і 
пажаданні ўдзельнікаў былі максімальна ўлічаны пры падрыхтоўцы 
канчатковай версіі праграмы, што выдаецца ў 2014 годзе накладам 200 
асобнікаў пры фінансавай падтрымцы Фонда «Ciconia» (Ліхтэнштэйн). 
Некаторыя раздзелы праграмы дапрацаваныя, каб зрабіць іх больш 
зразумелымі і цікавымі. У кніжцы і дадатках да праграмы былі выкарастаны 
арыгінальныя малюнкі Лідзіі Пшаніцынай і  юнай мастачкі з Мінскай 
дзяржаўнай гімназіі-каледжа мастацтваў Машы Сабалеўскай. 

Прыемна адзначыць, што Адукацыйная праграма «Бусел» знайшла 
прыхільнікаў  сярод нашых  настаўнікаў, іх выхаванцаў і атрымала высокія 
адзнакі ад яе першых ўдзельнікаў. Тым больш, што наша краіна знаходзіцца 
на чацвёртым месце у свеце (пасля Польшчы, Украіны, Іспаніі) па колькасці 
белых буслоў. 

Надрукаваную праграму «Бусел» ці яе электронны варыянт у 2013 г. 
атрымала больш за 120 клубаў «Кралыты Дазор», школ і іншых гурткоў па 
ўсёй Беларусі. Электронная версія праграмы размешчана на сайце АПБ, дзе 
яе можна спамаваць, раздрукаваць ці іншым чынам выкарыстоўваць у 



 4 

адукацыйнай, прыродаахоўнай і асветніцкай дзейнасці: 
http://www.ptushki.org/info/materials.html 

Каля 70 розных маладзёвых клубаў і гурткоў выказалі інтарэс да праграмы 
і сваё жаданне ўдзельнічаць у ёй у 2013 г. На жаль, перад падрыхтоўкай 
бюлетэня мы атрымалі справаздачу ці сведкі аб назіраннях за бусламі толькі 
ад 30 такіх груп (малюнак 1). Яшчэ 14 груп паведамілі аб сваім удзеле па 
тэлефоне ці асабіста. Больш за ўсё удзельнікаў праграмы было ў Мінскай 
вобласці (12 груп даслала справаздачу і 3 паведамілі аб удзеле). У Брэсrцай 
вобласці ўдзельнічала 7 груп (5 са справаздачай), Віцебскай – 9 (4), 
Гродзенскай – 8 (3), Гомельскай – 2 (2), Магілёўскай – 1 (1 са справаздачай).  

 

 
 

Малюнак 1 – Раёны, дзе ў 2013 годзе прайшла апрабацыя Адукацыйнай 
праграмы «Бусел» (лічбы азначаюць колькасць дасланых справаздач) 

 
Паколькі свае матэрыялы даслалі не ўсе удзельнікі праграмы, мы 

дапускаем, што прадстаўленыя ў бюлетэні вынікі ў пэўнай ступені заніжаны, 
але яны ўсё роўна ўражваюць: 

1. У выкананні праграмы ўзялі ўдзел 623 вучняў і студэнтаў, 50 
настаўнікаў і 63 іншых асобы. 

2. На выкананне заданняў затрачана 2554 гадзіны, што ў пераліку 
складае 106 сутак. 

3. Інвентарызацыяй гнёздаў ахоплена 217 населеных пунктаў усіх 6 
абласцей Беларусі. Было адзначана роўна 900 гнёздаў белага бусла. 
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4. Пастаяннымі назіраннямі ахоплена 56 гнёздаў і 15 кармавых 
тэрыторый белага бусла. 

5. У рамках праграмы школы наладзілі стасункі з наступнымі 
ўстановамі ды арганізацыямі: органамі мясцовага кіравання, раённамі 
інспекцыямі аховы прыроды, лясніцтвамі, пажарнай аховай, 
энергетычнымі службамі, мясцовымі газетамі, радыё і іншымі. 

Шмат школ падрыхтавала ўласныя інфармацыйныя матэрыялы: 
насценгазеты, фотаальбомы, малюнкі, кампутарныя прэзентацыі, сцэнарыі 
свята бусла, артыкулы ў мясцовых газетах, вучнёўскія даследчыя работы і 
нават відэафільм. Аб гэтым будзе больш падрабязна сказана ў адпаведным 
раздзеле. 

Аналіз дасланых справаздач паказаў, што найбольшую зацікаўленасць 
удзельнікаў выклікала заданне праграмы № 2 «Назіранне за гняздом белага 
бусла», у якім прыняло ўдзел 75% школ і гурткоў. Не менш цікавым было 
выкананне задання № 1 «Правядзенне інвентарызацыі гнёздаў белага бусла» - 
удзельнічала 64%. За тэрмінамі прылету і адлёту буслоў сачылі  назіральнікі з 
31% школ і гурткоў (заданне № 12). Кармавыя тэрыторыі буслоў вывучалі 
14% удзельнікаў (заданні № 6 і № 11). Па заданням № 3, № 7 і № 14 працавалі 
6% гурткоў.  Меншы інтарэс быў да заданняў № 4 «Дзе буслы, там і мы», № 
8, № 9 і № 10 («Чым харчуюцца нашы буслы», «Што можна знайсці у 
пагадцы», «Ахова кармавой дзялянкі»), № 12 і № 15 («Збор шнуркоў» і 
«Бусел у нашым жыцці»)  – усяго па 3% удзельнікаў. Зусім не ўдзельнічаў 
ніхто ў выкананні задання № 5 «Рамонт гнязда», хаця некаторыя з 
удзельнікаў паведамілі, што рабілі падыходы да адказных службаў па 
упарадкаванні небяспечных гнёздаў ці плануюць заняцца гэтым у далейшым. 

Мы ўдзячныя ўсім педагогам, якія прынялі ўдзел у апрабацыі праграмы 
«Бусел» у 2013 г., шчыра дзякуем усім без выключэння яе ўдзельнікаў і 
хацелі б адзначыць найбольш актыўных з іх. Сярод іх: 
 Філіял Барысаўскага экалагічнага цэнтра ў в. Карсаковічы 

Барысаўскага раёна (Мсціжская, Зембінская, Ганцавіцкая СШ), кіраўнік 
Маклак Маргарыта Віктараўна; 
 Гацукоўская СШ Слуцкага раёна, кіраўнік Немковіч Святлана 

Войцехаўна; 
  «Дом Майстра» в. Лотва Мядзельскага раёна, кіраўнік Шпак Ірына 

Уладзіміраўна; 
 Дрысвяцкая СШ Браслаўскага раёна, кіраўнік Літвін Жана 

Міхайлаўна; 
 Елізаўская СШ Асіповіцкага раёна, кіраўнік Бесчастная Алена 

Уладзіміраўна; 
 Здзітаўская СШ Бярозаўскага раёна, кіраўнік Мартысевіч Алена 

Мікалаеўна; 
 Камароўская СШ Мядзельскага раёна, кіраўнік Драўніцкая Часлава 

Зенонаўна;  
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 Лунненская СШ імя І. Шарамета Мастоўскага раёна, кіраўнік 
Базарская Марына Анатольеўна; 
 Малькавіцкі ДС-СШ Мастоўскага раёна, кіраўнік Новік Сяргей 

Аляксеевіч; 
 Мядзельская СШ №1 імя У. Дубоўкі, кіраўнік Паршута Алена 

Вячэславаўна; 
 Навасадская СШ Барысаўскага раёна, кіраўнік Багданоўская Алена 

Іосіфаўна; 
 Навасёлкаўскі ДС-СШ Дзяржынскага раёна, кіраўнік Стыпуцька 

Вольга Яўгенаўна; 
 Олпенская БШ Столінскага раёна, кіраўнік Ранцэвіч Ніна 

Уладзіміраўна; 
 Пагосцкі ДС-БШ Вілейскага раёна, кіраўнік Ляшковіч Ганна;  
 Парахонская СШ Пінскага раёна, кіраўнік Лібарэц Таццяна 

Аляксандраўна; 
 Рагозніцкая СШ Мастоўскага раёна, кіраўнік Яскевіч Наталля 

Анатольеўна. 
Значны ўнёсак у інвентарызацыю гнёздаў белага бусла таксама зрабілі 

сябры Заходне-Палесскага рэгіянальнага аддзялення АПБ, студэнты 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта, супрацоўнікі Нацыянальнага парка 
«Прыпяцкі». 

Усе атрыманыя намі звесткі, незалежна ад аб’ёму інфармацыі ці 
мастацкага афармлення, аднолькава важныя для нас. Бо за кожным радком ці 
лічбаю стаяць гадзіны карпатлівай працы і шчырыя маладыя сэрцы, 
напоўненыя любоўю да буслоў і турботамі аб іх долі.  

 

 

У 2014 годзе праводзіцца 
VII Міжнародны ўлік белага 
бусла. Беларускія школьнікі і 
студэнты заўсёды былі аднымі 
з самых актыўных ўдзельнікаў 
усіх нацыянальных перапісаў 
гэтага віду птушак, ажно з 
1957 года. Спадзяемся, што 
наша каманда вопытных 
даследчыкаў-буславедаў будзе 
спрыяць паспяховаму 
правядзенню гэтай важнай 
міжнароднай акцыі ў бягучым 
2014 годзе, а шэрагі 
прыхільнікаў Адукацыйнай 
праграмы «Бусел» у 
далейшым будуць толькі 
пашырацца!  
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Інвентарызацыя гнёздаў белага бусла 
Падчас выканання гэтага задання ўлічана 900 гнёздаў белага бусла, у тым 

ліку ў Брэсцкай вобласці – 430, Гомельскай – 308, Мінскай – 114, 
Гродзенскай – 23, Віцебскай – 19, і Магілёўскай – 6. 

Удзельнікі праграмы праводзілі інвентарызацыю гнёздаў як у межах 
аднаго населенага пункта (малюнкі 2 і 3), так і на пэўнай тэрыторыі, 
напрыклад, у зоне населеных пунктаў, што адносяцца да школы (малюнак 4), 
ці нават на тэрыторыі ўсяго адміністрацыйнага раёна. 

Найбольш поўная і вялікая інвентарызацыя гнёздаў была праведзена 
сябрамі Заходне-Палесскага рэгіянальнага аддзялення АПБ пад кіраўніцтвам 
Юры Янкевіча. Імі выкананы абсалютныя падлікі буслоў у граніцах 
Маларыцкага раёна Брэсцкай вобласці, дзе ў 63 населеных пунктах было 
налічана 305 гнёздаў, сярод якіх 247 займаліся парай. 

Вучні Дрысвяцкай сярэдняй школы Браслаўскага раёна правялі нават 
фотаінвентарызацыю гнёздаў ў сваёй весцы, фатаграфуя кожную сям’ю 
белага бусла. А вучні Здзітаўскай школы Бярозаўскага раёна ажыццяўляюць 
падлікі буслоў у сваёй вёсцы кожны год, пачыная з 2011 г.  

 

 
 

 
 

Малюнак 2 – На экскурсіі па інвентарызацыі гнёздаў белага бусла ў в. Дрысвяты 
Браслаўскага р-на (Дрысвяцкая СШ, кіраўнік Літвін Ж.М.) 
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Малюнак  3 – Схема тэрыторыі па інвентарызацыі гнёздаў у в. Малькавічы 
Мастоўскага р-на Гродзенскай вобл. (Малькавіцкі ДС-СШ, кіраўнік Новік С.А.) 

 

 
Малюнак 4 – Схема тэрыторыі па інвентарызацыі гнёздаў у раёне Мсціжскай, 
Зембінскай, Ганцавіцкай СШ (філіял Барысаўскага экалагічнага цэнтра ў в. 

Карсаковічы, кіраўнік Маклак М.В.) 
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Вынікі гнездавання белага бусла ў 2013 годзе 
 Апрацаваныя звесткі аб 900 гнёздах (Н); 
 Колькасць гняздуючых пар (HPa) – 801;  
 Колькасць старых незанятых гнёздаў (Н0) – 73; 
 Колькасць гнёздаў, якія наведваюцца 1 ці 2 птушкамі (НВ) – 26; 
 Колькасць пар з паспяховым гнездаваннем, з птушанятамі (НРm) – 612; 
 Колькасць беспаспяховых пар, без кладкі ці птушанят (НР0) – 137 (18%); 
 Колькасць пар з невысветленым поспехам гнездавання (НРх) – 52; 
 Сярэдняя колькасць птушанят у гняздуючых пар (JZa) – 2,5; 
 Срэдняя колькасць птушанят у паспяховых пар (JZm) – 3,1. 

Больш за ўсё буслоў адзначана ў в. Малішава Жыткавіцкага р-на - 52 
гняздуючыя пары (маніторынгавая пляцоўка Цэнтра па біярэсурсах), і ў в. 
Олпень Столінскага р-на – 36 пар (Олпенская БШ, кіраўнік Ранцэвіч Н.У.). 

Працэнт беспаспяховых пар у 2013 годзе быў даволі высокім – 18%. Для 
параўнання, у 2004 годзе на мадэльных пляцоўках, дзе правозділісь поўныя 
ўлікі буслоў у рамках чарговага міжнароднага перапісу, ён склаў усяго 4%. 

Атраманыя звесткі аб выніках гнездавання буслоў у 2013 г. паслужаць для 
ацэнкі сучаснага становішча папуляцыі бусла ў Беларусі, а таксама будуць 
адпраўнай кропкай для далейшага маніторынгу віда на тых жа тэрыторыях у 
рамках праграмы «Бусел». 

Колькасць птушанят у вывадку 
Сярэдняя колькасць буслянят у пар з паспяховым гнездаваннем (3,1) была 

значна вышэй, чым адзначалася пад час правядзення апошняга 
нацыянальнага ўліку ў 2004 г., калі гэты паказчык склаў 2,7 птушаняці. 
Больш за ўсё было адзначана гнёздаў з 3 малымі – 38% (малюнак 5). Крыху 
радзей сустракаліся пары, што выгадавалі па 4 (27%) ці па 2 (23%) бусляняці. 
Па 5 малых мела 7% пар буслоў, а па 1 – 4% пар. Аднак частка буслоў па 
розных прычынах страціла кладку ці птушанят. Таму сярэдняя колькасць 
птушанят у пар, якія прыступілі да гнездавання, была меней, чым у 
паспяховых, і склала 2,5. Гэты паказчык быў на тым жа ўзроўні, што і ў 
сярднім па Беларусі ў 2004 г. 
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Малюнак 5 – Доля вывадкаў з рознай колькасцю птушанят у 2013 г. 
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Падчас інвентарызацыі гнёздаў у 2013 г. таксама было адзначана 2 
выключна рэдкіх выпадка, калі з гнязда буслоў вылецела ажно 6 птушанят! 
Такія буйныя вывадкі назіраліся ў Гомельскай вобласці: в. Баркі 
Жыткавіцкага р-на (малюнак 6) і г. Петрыкаў Петрыкаўскага р-на. 

 

 
 

Малюнак 6 – Гняздо буслоў з 6 птушанятамі ў в. Баркі Жыткавіцкага р-на 
Гомельскай вобласці, 05.07.2013 г.  

 
Размяшчэнне гнёздаў 
У параўнанні з вынікамі апошняга нацыянальнага уліку белага бусла, 

колькасць размяшчаных на дрэвах гнёздаў паменшылася з 37% у 2004 г. да 
8% у 2013 г. (малюнкі 7 і 8). Таксама скарацілась колькасць гнёздаў на 
воданапорных вежах – з 25% да 14%.  

 

дрэва
8% буды-

нак
12%

вод.  
вежа
14%

іншае
6%

слуп
60%

  
 

Малюнак 6 – Размяшчэнне гнёздаў на розных апорах у 2013 г. 
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Малюнак 8 – Размяшчэнне гнёздаў белага бусла на розных апорах, па выніках 

нацыянальных улікаў віду  
 
Наадварот, значна вырасла колькасць буслоў, гняздуючых на слупах – з 

25% у 2004 г. да 60% у 2013 г. Часцей яны сталі выкарыстоўваць для 
гнездавання нязвыклыя раней апоры – іх доля вырасла з 2% да 6%. Сярод  іх 
помнікі, коміны нежылых або жылых будынкаў, розныя тэхнічныя 
канструкцыі або збудаванні (напрыклад, бочка, пажарная вышка) і нават стог 
сена.  

Стан пераважнай большасці гнёздаў быў ацэнены ўдзельнікамі як добры 
або задавальняючы. Сярод фактараў, якія часцей за ўсё прадстаўляюць 
рэальную пагрозу для гнязда, называліся: вялікі памер гнязда, размяшчэнне 
на электрычным слупе, нахіленае гняздо, а таксама зарастанне падлёту да 
гнязда галінамі дрэва. У лістах распавядалась пра падзенні гнёздаў пад час 
буры, што нават прыводзіла да загібелі птушанят (в. Пагост Вілейскага р-на), 
пра выпадкі скідання гнёздаў працаўнікамі энергетычных службаў і г.д. 
Удзельнікі праграмы з Пагосцкага ДС-БШ Вілейскага р-на нават паведамілі 
аб сваіх планах звярнуцца да энергетыкаў з просьбай усталяваць 
спецыяльную платформу для гнездавання буслоў на электрычным слупе. 

 
Кальцаванне буслоў 
У 2013 г. ўпершыню ў Беларусі было праведзена кальцаванне буслоў 

каляровымі пластыкавымі кольцамі. З дапамогай гранта «Мемарыяльнай 
праграмы падтрымкі маладых даследчыкаў імя Сяргея Абрамчука (1984-
2010)» сябры Заходне-Палесскага аддзялення АПБ пад кіраўніцтвам Юры 
Янкевіча закальцавалі 50 птушанят зялёнымі кольцамі з белымі літарамі і 
цыфрамі, якія маюць код ад Е0001 да Е0050 (малюнак 9). Калі вы пабачыце 
бусла з такім кальцом ці іншую закальцаваную птушку, адразу паведаміце ў 
Беларускі цэнтр кальцавання: вул. Акадэмічная, 27, 220072, Мінск, тэл.: 
+375 17 284 25 04, e-mail: bym.minsk@gmail.com. 
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Малюнак 9 – Упершыню ў Беларусі сябрамі Заходне-Палесскага адздялення АПБ 

былі акальцаваны каляровымі кольцамі птушаняты белага бусла  
 

Назіранне за гняздом белага бусла 
Пастаяннымі назіраннямі было ахоплена ў 2013 г. не так багата гнёздаў – 

усяго 56. Найбольш актыўна працавалі па гэтаму заданню навучэнцы з 
філіяла Барысаўскага экалагічнага цэнтра ў в. Карсаковічы (кіраўнік Маклак 
М.В.). У дасланых лістах нам паведамляюць, што падчас назіранняў за 
гняздом буслоў вучні змаглі бліжэй пазнаёміцца са сваімі пярнатымі 
суседзямі, а таксама сабраць багаты матэрыял па гнездавой біялогіі і 
паводзінах віду. Шмат справаздач па заданню ўтрымлівае цікавыя факты, у 
тым ліку з папярэдніх сезонаў, якія тычацца гісторыі асобных гнёздаў, 
феналогіі гнездавання, назіранняў боек за гнёзды, руйнавання гнёздаў ці 
страты птушанят або вывадка, калецтва маладых ці дарослых птушак і г.д. 

Тэрміны прылёту і адлёту 
Гэты год быў надзвычай неспрыяльным для буслоў. У сярэдзіне сакавіка 

значна пахаладала і ў выніку моцнага урагана была занесена снегам уся 
тэрыторыя Беларусі разам з большай часткай Еўропы. Буслы, якія першымі 
рушылі да сваіх летніх кватэр з месцаў зімоўкі апынуліся ў снежным палоне 
(малюнкі 10 і 11).  

  
Малюнак 10 – Масавы прылёт буслоў 
у заснежаныя наваколлі в. Дрысвяты 

Браслаўскага р-на 11.04.2013 г. 

Малюнак 11 – Калі буслы праляцелі да 
в. Пілкі Мастоўскага р-на  10.04.2013 г., 

снег яшчэ не сышоў 
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Першыя птушкі рэгістраваліся ў Беларусі яшчэ ў другой палове месяца – 
17-19 сакавіка, але большасць з прыляцеўшых раней буслоў вымушаны былі 
адляцець зноў на захад, дзе ў гэты час снега было меней. Тым, хто не схацеў 
ці не здолеў адляцець, прыходзілася карміцца на звалках, уздоўж дарог, каля 
ферм. Нават паведамлялася пра гібель асобных птушак, напрыклад, каля в. 
Олпень Столінскага р-на.  

Удзельнікамі праграмы першыя буслы назіраліся на гняздзе 29 сакавіка (в. 
Навасёлкі Дзяржынскага р-на),  але з-за позняй вясны сярэднія тэрміны 
прылёту перасунулісь наперад больш чым на два тыдні – на 7 красавіка. 
Птушаняты пакідалі гнёзды ў сярэднім 28 ліпеня. Увогуле буслы адляцелі ў 
вырай з родных мясцін 21 жніўня. 

Назіранні за біялогіяй гнездавання 
Бойкі буслоў за гняздо назіралісі некалькімі групамі даследчыкаў. У в. 

Вялікія Навасёлкі Дзяржынскага р-на птушкі сварыліся за гняздо на пачатку 
красавіка, у в. Пагост Вілейскага р-на бойку назіралі  18.04.2013 г., у в. 
Парахонск Пінскага р-на – 25.04.2013 г. А у в. Малькавічы Мастоўскага р-на 
буслы біліся у траўні больш за 2 тыдня. 

Вучні Камароўской СШ Мядзельскага р-на падрыхтавалі прэзентацыю і 
распавялі ў фотоздымках такім чынам пра жыццё сям’і буслоў на даху сваей 
школы (малюнак 12).  

 

  
Малюнак 12 – Сям’я буслоў на даху Камароўской школы Мядзельскага р-на 
 
Удзельнікі праграмы са Здзітаўскай школы Бярозаўскага р-на даслалі 

Пашпарт гнязда буслоў Клёка і Клекатуння з в. Здзітава. У дакуменце 
адлюстраваны ўсе моманты жыцця птушак з апісаннем і фотаздымкамі: 
з’яўленне на гняздзе 17 красавіка, рамонт гнязда, заляцанні птушак і адкладка 
яек,  наседжванне кладкі, з’яўленне птушанят, выкіданне з гнязда аднаго 
малога, кармленне птушанят, першы палёт, адлёт на зімоўку 26 жніўня. 

Прычыны гібелі дарослых птушак і маладых 
У сваіх зваротах удзельнікі праграмы дзеляцца сваімі назіраннямі аб 

пагрозах для птушак. Напрыклад з в. Малькавічы Мастоўскага р-на 
паведамляецца, як сабакі злавалі дарослага бусла і паранілі яму крыло. У 
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сакавіку 2013 года людзі знайшлі бусла таксама з параненым крылом каля в. 
Пагост Вілейскага р-на. Прычынай калецтва птушкі верагодна быў напад 
буйной драпежнай птушкі. Той бусел доўгі час жыў потым на зернесховішчы.  

У в. Зембін Барысаўскага р-на 29 чэрвеня бурай было разбурана гняздо, у 
выніку чаго загінулі птушаня і дарослая птушка, а двух іншых буслянят 
гадавалі ў філіяле Барысаўскага экалагічнага цэнтра. Гібель маладога бусла, 
ужо амаль гатовага да вылету з гнязда, у час моцнай навальніцы таксама 
здарылася ў в. Пагост Вілейскага р-на. 

Нам пішуць, што дзеці больш уважліва пачалі ставіцца да назіранняў за 
птушкамі ў ваколіцах сваёй вёскі, і не толькі за бусламі. Так, каля в. Аношкі 
Вілейскага р-на ў пачатку верасня яны знайшлі мёртвага бусла, які верагодня 
загінуу на ЛЭП, што праходзіць побач з месцам знаходкі. Паведамляюць нам 
і пра выпадкі знаходак іншых птушак, якія трапілі ў бяду, напрыклад шэрай 
курапаткі, якую вучні падкармілі, апрацавалі рану і адпусцілі (в. Пагост 
Вілейскага р-на). У лістах мы атрымліваем таксама звесткі пра гібель другіх 
птушак. Дзеці паведамляюць аб сваіх спробах вызначыць прычыну здарэння і 
глядзяць, ці ёсць на лапках у птушак арніталагічныя кольцы. Вучні з 
Дрысвяцкай СШ Браслаўскага р-на ў 2012 годзе паведамілі аб назіранні 
закальцаванага белага бусла ў Беларускі цэнтр кальцавання. 

Дапамога людзей буслам 
У зваротах удзельнікаў праграмы шмат цікавых звестак пра дапамогу 

буслам з боку людзей. Напрыклад, вучні філіяла Барысаўскага экалагічнага 
цэнтра ў в. Карсаковічы паведамілі аб сваім вопыце дагляду за птушкай, што 
засталася зімаваць у 2011 г. (малюнак 13). Удзельнікі праграмы даслалі цэлую 
гісторыю, надрукаваную на некалькіх старонках, аб тым, як гэта адбывалася. 

  
Малюнак 13 – Бусел Боця, які гадаваўся зімой 2011-12 гг. у філіяле Барысаўскага 

экалагічнага цэнтра ў в. Карсаковічы, і ён жа 26.10.2012 г. ў Смалявіцкім р-не 
 
Малады бусел не адляцеў у вырай са сваімі родзічамі і да лістапада 

пражываў у хляве жыхаркі в. Студзёнка  Барысаўскага р-на. Днём ён шукаў 
ежу на агародзе, мірна шпацыраваў з курамі, браў рыбу з рук гаспадыні. 
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Бачных пашкоджанняў у птушкі не было, але лятаць добра яна не магла – 
усяго на адлегласць не больш за 10-15 м і невысока. Калі бабуля з’ехала з 
вёскі ў горад, бусел быў перададзены супрацоўнікамі АПБ на выхаванне ў 
філіял экалагічнага цэнтра ў в. Карсаковічы. Там ён пражываў у вестыбюлі, 
карміўся свежай кількай і салакай. Прыкладна праз месяц птушка пасумнела, 
стала менш актыўнаў, пёры ў яе пашарэлі. Тады ветэрынар параіў дадаваць у 
вядро з вадой для бусла вітаіміны В6, В12 и С. Каб разнастаіць рацыён, Боце 
таксама было прапанавана курынае рагу и шыі. Праз тыдзень птушка 
выправілася, палюбіла прагульвацца па калідорам, скакаць у спартзале. У 
канцы сакавіка бусел зусім павесялеў і нават стаў спрабаваць выкладваць з 
галінак развязанага ім веніка гняздо на вешалцы гардэроба. На Дзень Птушак, 
1 красавіка, бусла выпусцілі на вуліцу. Перад гэтым на нагу яму прычапілі 
блакітную гумку, якой дзяўчыны звычайна ўпрыгожваюць косы. На волі Боця 
падружыўся з мясцовай маладой парай буслоў, разам з імі харчаваўся, 
прылятаў папіць вады з вядра. І разам з імі ж, 26 жніўня, Боця адляцеў зусім. 
Цікава, што арнітолагі з АПБ і Цэнтра па біярэсурсах таксама назіралі бусла з 
блакітнай гумкай на назе каля в. Слабада ў суседнім Смалявіцкім р-не ў 
кастрычніку 2012 г. (малюнак 13). Напэўна гэта быў Боця! І ён быў адзначаны 
на  адлегласці больш за 40 км па прамой ад філіяла. 

Вопыт дагляду за патрапіўшаў у бяду птушкай спатрэбіўся у экалагічным 
цэнтры і ў гэтым годзе, калі 1 ліпеня сюды былі прывезены 2 птушаняці з 
разбуранага навальніцай гнязда ў аг. Зембін. Гэта адбылося праз 2 дні пасля 
трагедыі. У аднаго бусляняці быў адкрыты пералом перадплечча, другое 
выглядала знешне непашкоджаным, хоць абодва былі ў моцным стрэсе, не 
перасоўвалісь, не прымалі ежу. Рана была прадэзінфікавана і перавязана, 
зломанае крыло было прымотана скотчам да тулава. Ужо на наступны дзень 
птушкі пачалі прымаць з рук свежамарожаную кільку. Праз некалькі дзён 
бусляняты пачалі падымацаа. Потым яны хутка асвоіліся на тэрыторыі 
філіяла, аднак самастойна ежу не здабывалі. Іх кармілі мяса-косткавым 
фаршам, варанымі курынымі яйкамі са шкарлупіннем, па магчымасці 
дадавалі дажджавых чарвякоў і насякомых. І нават калі буслы самі сталі 
спрабаваць паляваць на градках, іх 4 разы на дзень дадаткова кармілі вучні. У 
тазікі для малых налівалі ваду для пітва і купання. Праз 3 тыдні параненай 
птушцы знялі павязку: косткі зраслісь, але крыло асталося дэфармаваным. 12 
ліпеня для буслянят пабудавалі «гняздо» – драўляную падстаўку з 
гарызантальнай пляцоўкай. Самі яны туды забрацца не маглі, але ўвечары 
ўжо чакалі, каб іх падсадзілі. Праз 16 дзён здаровы малы пачаў злятаць з 
гнязда, а потым і залятаць на яго. Бусляня з параненым крылом змог 
навучыцца толькі злятаць. У пачатку жніўня здаровае бусляня пачало 
актыўна лётаць і скора прыбілася да стайкі родзічаў, потым перастаў 
прылятаць на ноч на гняздо пакуль 24 жніўня ну адляцеў разам з другімі 
птушкамі. Паранены бусел застаўся зімаваць у экацэнтры, адзываецца на імя 
Малыш, корміцца з рук, але лятаць па-ранейшаму не здольны. 
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Сярод іншых выпадкаў дапамогі людзей буслам цікава распавялі 
ўдзельнікі праграмы з Малькавіцкага дзіцячага садку-сярэдняй школы 
Мастоўскага р-на Гродзенскай вобл. (кіраўнік Новік С.А.). У студзені 2013 г. 
працаўнікамі Мастоўскіх электрасетак у в. Малькавічы было пабудавана каля 
10 штучных платформ для белага бусла на дзеючых слупах ЛЭП. Платформы 
былі ўсталяваны вышэй узроўню электрычнага дроту. Такім чынам, 
гнездаванне птушак на іх не будзе складаць праблемы для энергетыкаў, 
прыводзячы да аварый, а самі такія канструкцыі больш бяспечныя для 
буслоў. Птушкі паспяхова вывелі патомства ў большасці такіх гнёздаў. Пра 
гэта ў раённай газеце было надрукавана некалькі артыкулаў (малюнак 14).   

 
Малюнак 14 – Артыкулы ў раённай Мастоўскай газеце пра ўсталяванне 

штучных платформ для буслоў на дзеючых слупах ЛЭП 
 
Усталяванне такіх штучных платформ для буслоў пачалося ў Беларусі 

ўсяго 2-3 гады таму, але зараз выкарыстоўваецца больш шырока. Такія 
платформы адзначаны удзельнікамі праграмы таксама ў Браслаўскім р-не 
Віцебскай вобл. (малюнак 15). 

 

   
Малюнак 15 – Штучныя платформы для буслоў на дзеючых слупах ЛЭП у в. 

Малькавічы Мастоўскага р-на і в. Дрысвяты Браслаўскага р-на 
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Кармавыя тэрыторыі буслоў 
У першы год удзельнікі праграмы з 4 школ назіралі за 15 кармавымі 

тэрыторыямі буслоў. Найбольш актыўна працавалі па гэтым заданні вучні з 
Пагосцкага ДС-БШ Вілейскага р-на, якія сачылі за 4 такімі тэрыторыямі 
(малюнак 17). Сярод месцаў харчавання буслоў былі вільготныя заліўныя і 
сухія лугі, выган, нізіннае балота. Большасць карэспандэнтаў назвала 
зарастанне тэрыторыі хмызнякамі як асноўную пагрозу месцам харчавання 
буслоў. Адзінкава адзначалась зарастанне інвазіўным агрэсіўным відам 
раслін - залатарнікам, які падаўляе рост другіх лугавых раслін, а таксама 
перавыпас жывёлы і ўжыванне ўгнаенняў. 

 
 

Малюнак 16 – Кармавая тэрыторыя і гняздо 
буслоў, малюнак Адамовіч Насці, 3 «А» 

Мядзельскай СШ №1 імя У. Дубоўкі 

Малюнак  17 – Тут праводзяць 
назіранні вучні Пагосцкага ДС-

БШ Вілейскага р-на 
 

Творчыя пошукі 
Шмат удзельнікаў праграмы выкарысталі нетрадыцыйны, творчы падыход 

да яе рэалізацыі. Пра частку з іх мы расказалі ў бюлетэні раней, а некаторыя 
хацелася б адзначыць асобна.  

Так, вучні Здзітаўскай школы Бырозаускага р-на (настаўнік Мартысевіч 
А.М.) Карына Сычык, Паліна Мартысевіч, Вадзім Пракурат падрыхтавалі 
відэафільм «Легенды роднага краю». Фільм  утрымлівае рэальную 
павучальную гісторыю аб жорсткім жарце мясцовага жыхара, народную 
прымету аб прылёце буслоў, верш, што сачыніла бабуля Ваўчок Марыя 
Міхайлаўна, якая кожную вясну частуе сваіх унукаў печанай з цеста 
«буснёвай лапай». Аляксандра Канановіч з той жа школы падрыхтавала 
пашпарт гнязда буслінай сям’і. 

Навучэнцы філіяла Барысаўскага экалагічнага цэнтра ў в. Карсаковічы пад 
кіраўніцтвам Маклак М.В. падзялілісь вопытам дагляду за бусламі, што 
засталіся зімаваць у Беларусі. Больш падрабязна аб гэтым пісалася раней. 
Мяркуем, што іх досвед можа спатрэбіцца і для іншых удзельнікаў праграмы. 
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Яна Федарэнка з Гацукоўскай школы Слуцкага р-на (настаўнік Немковіч 
С.В.) падрыхтавала прэзентацыю з фотаздымкамі гнёздаў буслоў, што 
гняздуюць у ваколіцах школы. Вучні Камароўской школы Мядзельскага р-на 
(настаўнік Драўніцкая Ч.З.) таксама даслалі прэзентацыю пра жыццё сям’і 
буслоў на даху сваей школы.  

У Малькавіцкам дзіцячам садку-сярэдняй школе Мастоўскага р-на дзеці 
разам з настаўнікам Новікам С.А. выпусцілі насценгазету «Зоў Зямлі». 
Кіраўнік клуба «Крылаты дазор» з в. Бачэйкава Бешанковіцкага р-на Протас 
В.П. паведаміў аб распрацоўцы сцэнарыя і правядзенні «Свята бусла» ў 
школе. Удзельнікі праграмы з Пагосцкага ДС-БШ Вілейскага р-на (кіраўнік 
Ляшковіч Г.) нават наладзілі зносіны з Міжнароднай арганізацыяй Грынпіс. 

Заслугоувае ўвагі і тое, што матэрыялы праграмы і вынікі работы па ёй 
былі выкарастаны пры падрыхтоўцы да канферэнцый ці ўдзелу ў розных 
конкурсах.  

Мы атрымалі ад удзельнікаў праграмы больш за 80 фотаздымкаў, каля 30 
малюнкаў буслоў, частка з якіх прадстаўлена ў гэтым бюлетэні. У некаторых 
школах прайшлі нават фотавыставы, прысвечаныя буслам, напрыклад, у 
Дрысвяцкай СШ (кіраўнік Літвін Ж.М.).  

Настаўнік з Мядзельскай школы №1 імя У. Дубоўкі Паршута А.В. 
прапанавала навучэнцам 1-4 класаў цікавую гульню – намаляваць гнёзды 
буслоў, якія дзеці бачылі ў вёсках летам, калі адпачывалі на дачы ці ў гасцях 
у бабулі ды дзядулі. Вучыцелька параіла дзецям зрабіць гэта так, каб на 
малюнку абавязкова было відаць, дзе і як размешчана гняздо, колькі было ў 
буслоў птушанят ці дзе яны кармілісь (малюнак 18).   

 

   
 

Малюнак 18 – Малюнкі вучняў Мядзельскай СШ № 1 імя У. Дубоўкі: Паліна, 1 
«В», Лецяга Глеб, 3 «Б», Рогач Ксенія, 4 «Б»  

 
Найбольш актыўныя ўдзельнікі праграмы «Бусел»-2013 года (кіраўнікі 

клубаў і іх навучэнцы) ўзнагароджаны сертыфікатамі АПБ. 
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Невялікі аб’ём інфармацыйнага бюлетэня, на жаль, не дазваляе нам 
распавясці пра ўсіх удзельнікаў праграмы «Бусел». Мы ўдзячныя ўсім, 
без выключэння, і будзем рады, калі геаграфія адукацыйнай праграмы 
пашырыцца і да нас далучацца новыя ўдзельнікі з усёй краіны. 
Спадзяемся, што дзякуючы нашым сумесным намаганням буслам 
будзе добра ў Беларусі, а дзеці вырастуць з пачуццём павагі ды любові 
да роднай прыроды! 

Таксама запрашаем вас прыняць актыўны ўдзел у 
нацыянальным перапісе буслоў, што адбудзецца ў 2014 годзе у 
рамках VII Міжнароднага уліку віду! 

 
 

 
 
 

Налепка, прысвечаная 
Адукацыйнай праграме «Бусел», 

выдадзеная пры падтрымцы 
Фонду «CICONIA», Ліхтэнштэйн 
У рамках праекта Ciconia-Belarus 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Матэрыялы Адукацыйнай праграмы «Бусел» можна атрымаць: 
1) спамаваць на сайце АПБ: 

http://www.ptushki.org/info/materials.html 
2) замовіць у офісе АПБ: вул.Парніковая, 11 а/с 306 г. Мінск, 

220050, тэл. 263-06-13 
3) замовіць у каардынатара праграмы: Ірына Самусенка, ДНВА 

«Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па біярэсурсах», 
вул. Акадэмічная, 27, Мінск, 220072, e-mail: s.irina@tut.by 
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