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Мэтамі праграмы з’яўляюцца: 
•  актывізацыя грамадзянскай пазізыі моладзі; 

•  развіццё эстэтычных пачуццяў пры зносінах з прыродай; 

•  заахвочванне моладзі да назіранняў за прыродай і прыняцця 

мер для яе аховы; 

•  пашырэнне ведаў вучняў шляхам збору канкрэтнай 

навуковай інфармацыі; 

•  збор інфармацыі аб стане папуляцыі белага бусла ў Беларусі. 
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Публікацыя падрыхтавана на падставе выдання  

„Освітна програма „Лелека” Львоў, 2006  

Заходнеукраінскага арніталагічнага таварыства 

 

Ідэя Дароты Шульц-Гузяк  

„Program edukacyjny „Bocian” Вроцлаў, 2003 

Польскага таварыства сяброў прыроды „pro Natura” 

Выданне здзейснена пры 

фінансавай падтрымцы:  

Фонд «CICONIA», Ліхтэнштэйн 

У рамках праекта Ciconia-Belarus  
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1 частка  

Агульныя звесткі аб белым бусле 

Змяшчае інфармацыю аб белым бусле. У асобных раздзелах 

абмяркоўваюцца важнейшыя пытанні, якія тычацца гэтага 

віду. З імі варта азнаёміцца перад пачаткам працы з вучнями. 
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1. Бусел у Беларусі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Год з жыцця бусла 

 

1 частка 

Шчыльнасць гнездавання белага бусла ў асобных раёнах 

Беларусі ў 2004 г., па анкетных дадзеных:  
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3. Буслінае гняздо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Бусліныя сталоўкі 

1 частка 
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5. Час міграцый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Бусел у  

фальклоры 

1 частка 
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6. Бусліныя клопаты 

 

1 частка 

6.1 Дэградацыя кармавых біятопаў 
Зарэгуляванне стоку рэк 

Асушальна меліярацыя 

Узворванне лугоў 

Інтэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі 
Развіццё гарадоў і дарог 

Ліквідацыя ”безгаспадарных зямель” 
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6. Бусліныя клопаты 

 

1 частка 

6.2. Страта месцаў, прыдатных для будаўніцтва гнязда 

Замена дахавага матэрыялу 

Высечка старых дрэў 

Свядомае разбурэнне гнёзд 
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1 частка 6. Бусліныя клопаты 

 
6.3 Гібель птушак  

Паразы токам  
Заблытванне ў вяроўкі, прынесеныя  
        да гнязда  
Хімічнае атручванне 
Забойства чалавекам 
Сутыкненне з транспартнымі  
       сродкамі 
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2 частка 

Метадычныя ўказанні 

Утрымлівае парады, як арганізоўваць працу, праводзіць 

назіранні, актывізаваць моладзь і інш., падказвае пэўныя 

рашэнні, якімі настаўнік можа скарыстацца пад час 

рэалізацыі праграмы. 

Як назіраць за буслом 

Як заахвочваць да дзейнасці 

Як рэкламаваць уласную дзейнасць 



12 

3 частка 

Заданні для вучняў 
Набор заданняў для вучняў розных узроставых катэгорый. 

Усе яны паказваюць, як і з дапамогай якіх сродкаў можна 

праводзіць назіранні, развіваць інтарэс да прыроды, 

прыемна праводзіць час і адначасова збіраць карысную 

інфармацыю.  
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1. Правядзенне інвентарызацыі гнёздаў  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   2. Назіранне за гняздом  

3 частка 
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3. Год з жыцця аднаго бусла. 

4. Дзе буслы, там і мы  

12. Тэрміны прылёту і адлёту буслоў 

3 частка 
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5. Рамонт гнязда 

3 частка 
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6. Кармавыя тэрыторыі буслоў  

7. Дзе харчуюцца нашы буслы 

8. Чым харчуюцца нашы буслы  

9. Што можна знайсці у пагадцы 

10. Ахова кармавой дзялянкі  

11. Якімі жывёламі харчуецца бусел 

3 частка 
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13. Збор шнуркоў 

14. Бусел у культуры і традыцыях 

15. Бусел у нашым жыцці 

3 частка 
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4 частка 

Дадаткі для асобных раздзелаў і 

заданняў 
Дадатковыя цікавыя звесткі пра бусла 

Інструкцыя для пабудовы платформы пад буслінае гняздо 

Прыклад ліста-зварота да сельскага савета аб дапамозе ў рамонце гнёздаў 

белага бусла  

Парады па апрацоўцы вынікаў уліку гнёздаў 

Бусліны каляндар  

Легенды, повер’і, вершы 

Парады па стварэнні музея белага бусла 

Прыблізная тэматыка навукова-даследчых работ вучняў  

Інструкцыя па правядзенні інвентарызацыі гнёздаў белага бусла 

Анкета інвентарызацыі гнёздаў белага бусла  

Інструкцыя па запаўненні анкеты назірання за гняздом белага бусла  

Анкета назірання за гняздом белага бусла  

Анкета "Апісанне кармавой тэрыторыі бусла" 

Справаздача 
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VI Міжнародны ўлік белага бусла, 2004 

VIІ Міжнародны ўлік белага бусла, 2014 
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Дзякуй за ўвагу! 


