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Адзі ны ў Бе ла ру сі слуц кі 
Му зей са лаўя з ці ка вас цю на-
вед ва юць мяс цо выя ама та ры 
пры ро ды і гос ці ста ра жыт на га 
го ра да.

Гэ тым ра зам сю ды пры еха ла 
ка ман да пра фе сі я на лаў: Слуц кі 
эко ла га-бія ла гіч ны цэнтр на ву-
чэн цаў стаў мес цам пра вя дзен-
ня аб лас но га се мі на ра «Во пыт 
і перс пек ты вы раз віц ця му зе яў 
пры ро ды Мін скай воб лас ці». Яго 
ўдзель ні кі аб мер ка ва лі пла ны 
ства рэн ня но вых экс па зі цый, з 
ці ка вас цю пра слу ха лі па ве дам-
лен не пра тое, як на стаў ні кі і вуч ні 
гім на зіі го ра да Дзяр жын ска збі ра-
юць ма тэ ры я лы для свай го му зея 
са вы. Муд рая, раз важ лі вая птуш-
ка ста ла свое асаб лі вым сім ва лам 

гім на зіі. Пра яе тут ве да юць шмат 
пад ан няў, вер шаў. Да зна лі ся вуч-
ні і пра ўмо вы пра жы ван ня са вы 
ў мяс цо вых ля сах.

Уплыў су час ных вя лі кіх га ра-
доў на стан на ва коль на га ася-
род дзя вы ву ча юць школь ні кі 
і пе да го гі Са лі гор ска га эко-
лага-бія ла гіч на га цэнт ра дзя цей 

і мо ла дзі. На ство ра най імі ін тэр-
ак тыў най «Сцеж цы раз віц ця ад-
чу ван ня» мож на ўба чыць больш 
за во сем сот ві даў і сар тоў рас-
лін, па чуць ба га тыя сва ёй раз-
на стай нас цю гу кі пры ро ды, па-
знаць на воб ма цак тыя рас лін кі, 
гле бу, якія дзе цям у го ра дзе не 
су стра ка юц ца.

Ме на ві та пра тое, што ча-
ла вец тва па кі дае ў спад чы ну 
пад рас та ю ча му па ка лен ню, з 
хва ля ван нем га ва рыў удзель нік 
се мі на ра пра фе сар Крсціч Ба ры-
вой з Сер біі. Вя до мы эко лаг пра-
ана лі за ваў гла баль ныя пра цэ сы 
і фак та ры па гро зы ста ну на ва-
коль на га ася род дзя. Зга джа ю-
чы ся з бе ла рус кі мі ка ле га мі, ён 
пад крэс ліў, што эка ла гіч ная аду-
ка цыя дзят вы не ме ней знач ная, 
чым ука ра нен не су час ных пры-
ро да ахоў ных тэх на ло гій.

Да рэ чы, пра ідэі су час ных 
вы на хо дак, за па зы ча ных ча ла-
ве кам у пту шак, рас лін, звя роў, 
так са ма рас каз ва лі ства раль ні кі 
му зе яў пры ро ды. З вёс кі Га цу кі 
Слуц ка га ра ё на на се мі нар пры-
вез лі ці ка вую прэ зен та цыю пра 
на на тэх на ло гіі ХХІ ста год дзя і іх 
су вя зі са звы чай ны мі... ма тыль-

ка мі. Уні каль ная на ві га цый ная 
сіс тэ ма не ка то рых ві даў гэ тых 
на ся ко мых дае ім маг чы масць, 
не збі ва ю чы ся з кур су, пра ля-
таць ты ся чы кі ла мет раў. Па бу-
до ва пя шчот ных крыль цаў ма-
тыль коў пад ка за ла вы ра шэн не 
мно гіх за дач рас пра цоў шчы кам 
со неч ных ба та рэй, во да не пры-
маль ных тка нін, ма ні то раў...

Не су мнен на, школь ні кі з вёс кі 
Га цу кі, азна ём ле ныя з фан тас тыч-
ны мі здоль нас ця мі ма ты лёў, яшчэ 
з боль шай па ва гай ста вяц ца да на-
сель ні каў мяс цо вых ля соў і па лёў.

Што ж да ты чыц ца слуц ка га 
са лаўя, то яго ча роў ныя здоль-
нас ці агуль на вя до мыя. Не здар-
ма гэ та му ўні каль на му спе ва ку 
мяс цо вых га ёў і ўзлес каў пры-
све ча ная экс па зі цыя му зея. У ім 
са бра ныя ма люн кі, фо та здым кі, 
гу ка за пі сы, вы ра бы ўмель цаў, 
па мят ныя ма не ты, мас тац кая лі-
та ра ту ра. Ёсць тут на ват да сле-
да ван не проз ві шчаў, утво ра ных 
ка лісь ці ад сло ва «са ла вей».

Слуц кі Му зей са лаўя — сён-
няш ні ўзор па спя хо ва га ўка ра-
нен ня но вых фор маў эка ла гіч на га 
вы ха ван ня. Але ў тым і пры зна ча-
насць лю бо га доб ра га ўзо ру, каб 
яго пе рай ма лі і раз ві ва лі да лей.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра



Ся род му зей ных «парт рэ таў» слуц ка га са лаўя 
ёсць і та кі: вы ка ва ны май страм-ка ва лём.

У за це ні двух сот га до ва га ду ба па свяц ца ча ра па хі — 
та кое мож на ўба чыць у два ры Слуц ка га эко ла га-

бія ла гіч на га цэнт ра на ву чэн цаў.

Пра гла баль ныя пе ра ме ны ў на ва коль ным ася род дзі роз ных кан ты нен таў рас каз вае 
пра фе сар з Сер біі Крсціч БА РЫ ВОЙ.

Эк скур сію пра во дзіць ды рэк тар Слуц ка га эко ла га-бія ла гіч на га цэнт ра на ву чэн цаў 
Та ма ра КА ЛЯ ДА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Не бы ва лае мност ва пту шак на Ту раў скім 
лу зе пад ах во ці ла ма ла дых ар ні то ла гаў і ў тым 

лі ку на ву ко ва га су пра цоў ні ка ай чын най Ака-

дэ міі на вук Паў ла Пін чу ка на быць не вя лі кі дом 

на ўскра і не Ту ра ва і ар га ні за ваць у ім па ля вы 

ар ні та ла гіч ны ста цы я нар. За час іс на ван ня 

стан цыі бы ло акаль ца ва на амаль 40 ты сяч 
ку лі коў — чы бі саў, траў ні каў, вя лі кіх ве ра цен-
ні каў, ку лі коў-са рок, зуй коў, ма ра дун каў, фі фі 
і ін шых пту шак. Сё ле та, за ме сяц з не вя лі кім, 
бе ла рус кія ар ні то ла гі ўзя лі на ўлік бо льш за 
700 пту шак, ад ных толь кі ба та лё наў — бо лей 
за паў ты ся чы. Ця пер ра зам з ар ні то ла гам пра-
цу юць не каль кі па моч ні каў-доб ра ах вот ні каў. 
Пра цы ха пае ўсім. Паст кі для пту шак па стаў-
ле ны ў роз ных мес цах па за лі тым па вод кай 
бе ра зе Пры пя ці і іх не аб ход на пра вя раць кож-
ныя дзве га дзі ны. За па ля вы се зон у Ту ра ве 
пра цу юць двац цаць ва лан цё раў.

За каз нік «Ту раў скі луг» з'яў ля ец ца ўні-
каль ным пту шы ным рэ зер ва там у Еў ро пе. 

Дзе вя нос та пра цэн таў тэ-

ры то рыі за каз ні ка за топ ле-

на вяс но вай па вод каю. На 
вы спах збі ра юц ца сот ні ты-
сяч пту шак. У Ту раў едуць 
прад стаў ні кі на ву ко вых 
ко лаў і прос тыя на зі раль-
ні кі (бёрд вот ча ры) з Вя лі-
ка бры та ніі, Поль шчы, Гер-
ма ніі, Фран цыі, Га лан дыі, 
Ра сіі, Укра і ны, Пры бал ты кі, 
і вя до ма, з на шай кра і ны. 
Усіх іх аб' яд ноў вае ін та рэс 
да ма лень кіх ку лі коў.

Стан цыя — гуч на ска-
за на, бо мес ціц ца ў ста рой 

пас ля ва ен най ха це і зу сім не на гад вае су-
час ную ла ба ра то рыю аль бо на ву ко вы цэнтр. 
Двор стан цыі ў не чым па доб ны на пад во рак 
ры ба ка: на вя роў ках ві сяць сет кі, да сця ны 
па вет кі пры стаў ле ны вёс лы, на па ро зе су-

шац ца бо ты-ба лот ні кі, а за ага ро джай на бе-

ра зе ста ро га рэ чы шча сох нуць лод кі. І толь кі 

дзве па зна кі свед чаць, што ся дзі ба мае да-

чы нен не да ар ні та ло гіі: на вес ніч ках на ма ля-

ва ны аб рыс птуш кі, а ў акне ро лю фі ра нак 

вы кон ва юць кар дон кі з вы ява мі ку лі коў.

— Мы пра цу ем у па ля вых умо вах і ўсё, 
што для ра бо ты нам па трэб на, — ма ем, — 

ка жа кі раў нік стан цыі і гас па дар ся дзі бы 

Па вел Пін чук. — Паст кі для ад ло ву, лод кі, каб 

тра піць на пту шы ны вост раў, ін стру мен ты 

для каль ца ван ня. У до ме ёсць і мі ні маль ныя 
бы та выя ўмо вы — лож кі для ад па чын ку, душ, 
га за вая плі та і на ват печ. Ма ні то рынг вя дзец-
ца круг лыя су ткі, і мы па він ны быць заў сё ды 
ў пра цоў най фор ме.

Свя тая свя тых на стан цыі — стол для каль-
ца ван ня, ён зна хо дзіц ца ў ве ран дзе. На ім 
ля жаць плас ка губ цы, лі ней ка, штан ген цыр-
куль і мі ні я цюр ная элект рон ная ва га. І шмат 
коль цаў — пласт ма са вых і алю мі ніе вых, з 
мар кі роў ка мі і роз ных па ко ле ры. Асноў ныя 

апе ра цыі па каль ца ван ні пра хо дзяць ме на ві-
та тут. Злоў ле ную птуш ку вя зуць на стан цыю 
ў ба ваў ня ным мя шэч ку. Пе рад тым як каль-
ца ваць, птуш ку агля да юць, ме ра юць дзю бу 

штан ген цыр ку лем, а крыл цы — лі ней кай, уз-

важ ва юць і та ды пры ма цоў ва юць коль ца на 

лап цы. На дзя ва юць і па два коль цы, на ват 

і па тры. Коль касць коль цаў за ле жыць не 

толь кі ад ві ду ку лі ка, але і ад яго рэд кас ці. 

Усе за ме ры за но сяц ца ў спе цы яль ны журнал, 

кож най птуш цы пры свой ва ец ца аса біс ты ну-

мар, па якім мож на лёг ка да ве дац ца, з якой 

кра і ны яна пры ля це ла.

— У мі ну лым го дзе мы зла ві лі ма ра дун ку, 

якой бы ло 17 га доў, а сё ле та ў паст ку тра-

піў ку лік-траў нік, яко га мы ж і каль ца ва лі ў 

2011-м, — ка жа Павел Пін чук. — На па чат ку 

вяс ны мы зла ві лі і акаль ца ва лі ку лі ка фі фі, 
уз ва жы лі, за пі са лі за ме ры ў жур нал. Праз 
па ру тыд няў зноў зла ві лі гэ тую птуш ку і зноў 
уз ва жы лі і ака за ла ся, што за гэ ты час ку лік 
пры ба віў у ва зе яшчэ на 50 гра маў. Гэ та бы ло 
для нас па цвяр джэн нем, што Ту раў скі луг з'яў-
ля ец ца важ най кар ма вой ба зай для ку лі коў у 
ня бліз кім шля ху да мес ца гнез да ван ня.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

Жыт ка віц кі раён.

Ра зам з пры ро дайРа зам з пры ро дай  

ЗВОН КІ СЛУЦ КІ СА ЛА ВЕЙ 
ЗА ПРА ШАЕ Ў СВОЙ МУ ЗЕЙ

КУ ЛІ КО ВЫ КУ ЛІ КО ВЫ 
«ЗА РУ ЧЫ НЫ»«ЗА РУ ЧЫ НЫ»


