
ЭФЕКТ НАЯ 
АМЕ РЫ КАН КА

У ад роз нен не ад мно гіх 

ча ра пах, гэ ты від эка ла гіч на 

плас тыч ны, схіль ны да за-

сва ен ня но вых мес цаў пра-

жы ван ня, ак тыў ны і ма біль-

ны (ад нос на для ча ра пах). 

Ён здоль ны пе ра ся каць ад-

лег лас ці ў не каль кі кі ла мет-

раў, пе ра жы ваць не спры яль-

ныя ўмо вы ў ста не ана бі ё зу 

(«спяч кі», ка лі пра цэ сы ў 

ар га ніз ме на столь кі за ма ру-

джа ны, што амаль цал кам ад-

сут ні ча юць бач ныя пры кме ты 

жыц ця), у тым лі ку пры ніз кай 

тэм пе ра ту ры зі ма ваць, за ка-

паў шы ся ў грунт на ват у не-

глы бо кіх ва да ёмах.

У сі лу шэ ра гу асаб лі вас-

цяў — афар боў ка ма ла дых 

жы вё лін, ад нос ная іх да ступ-

насць для на быц ця і цэ лы 

комп лекс па мыл ко вых ду мак 

(як пра даў цоў, так і па куп ні-

коў) пра бія ла гіч ныя асаб лі-

вас ці ві ду — гэ тая ча ра па ха 

вель мі па пу ляр ная ў якас ці 

хат ня га га да ван ца і ня рэд ка 

пра да ец ца ў мес цах ма са ва га 

збо ру лю дзей.

Ма ла дыя асо бі ны вы гля-

да юць вель мі эфект на і яр ка, 

ма юць упры го жа ны жоў ты мі 

пля ма мі яр ка-зя лё ны ка ра-

пакс (спін ны шчыт пан цы ра), 

які з уз рос там ста но віц ца 

аліў ка вым або бруд на-жоў-

тым. Пласт рон (бруш ны 

шчыт пан цы ра) аль бо жоў-

ты з цём ным кан там па краі, 

аль бо з жоў ты мі па ло са мі. 

На га ла ве, шыі, ка неч нас-

цях ёсць ма лю нак з плям, 

па лос бе ла га і зя лё на га ко-

ле ру. Най больш ха рак тэр най 

пры кме тай з'яў ля ец ца на яў-

насць у ра ё не ва чэй дзвюх 

па доў жных яр ка-чыр во ных 

плям, у не ка то рых пад ві даў 

яны мо гуць быць жоў ты мі 

або аран жа вы мі.

Чыр ва на ву хая ча ра па ха 

мае ся рэд ні па мер. У ней кай 

сту пе ні та кая фар му лёў ка 

ўво дзіць у зман тых, хто жа-

дае ўтрым лі ваць яе ў хат ніх 

умо вах. Даў жы ня ка ра пак са 

да рос лай асо бі ны рэд ка пе-

ра вы шае 30-35 сан ты мет раў. 

У лю бым вы пад ку, і гэ тыя па-

ме ры ў хат ніх аква ры у мах вя-

лі кія. На ват для ма ла дой ча-

ра па хі не аб ход ны аква ры ум 

аб' ёмам не менш за 100 літ-

раў, з улад ка ва ным вы ха дам 

на су шу, на до лю якой па він-

на пры хо дзіц ца ка ля чвэр ці 

ўсёй пло шчы.

З ДО МУ 
НА ВО ЛЮ

Акра мя ад нос на хут ка га 

па ве лі чэн ня ў па ме рах, з уз-

рос там мя ня ец ца і афар боў-

ка гэ тых ча ра пах. Пан цыр 

ста но віц ца прак тыч на чор-

ным, што па мян шае іх пер-

ша па чат ко вую пры ваб насць. 

Да рос лыя чыр ва на ву хія ча-

ра па хі — гэ та моц ныя і агрэ-

сіў ныя дра пеж ні кі, якіх вель мі 

цяж ка пры ру чыць. Да та го ж 

яны па тра бу юць па ста ян на га 

до гля ду. У пры ват нас ці, рэ гу-

ляр най зме ны ва ды, на яў нас-

ці да во лі да ра го га аб ста ля-

ван ня і асаб лі вай ды е ты. Усё 

гэ та ў су куп нас ці пры во дзіць 

да та го, што мно гія ўла даль-

ні кі, асаб лі ва ня пра віль на 

ін фар ма ва ныя пры куп лі, з 

ча сам па чы на юць шу каць 

ва ры ян ты па збаў лен ня ад 

га да ван ца. Не дзіў на, што 

мно гія заа кут кі, заа ла гіч ныя 

ка фед ры ўні вер сі тэ таў, заа-

пар кі, дзі ця чыя эка цэнт ры, а 

час та і заа ма га зі ны лі та раль-

на пе ра поў не ныя да рос лы мі 

ча ра па ха мі, якіх з за да валь-

нен нем ад да юць ту ды гас па-

да ры.

Ад нак ся род ула даль ні-

каў су стра ка юц ца і тыя, хто 

вы пус кае га да ван цаў у на ту-

раль ныя ва да ёмы. Яны не ду-

ма юць пра тое, што ча ра па хі 

бу дуць вы му ша ныя па ста ян-

на зма гац ца за вы жы ван не, 

у тым лі ку з не спры яль ны мі 

для іх клі ма тыч ны мі ўмо ва мі. 

У ця пе раш ні час ва Ус ход няй 

Еў ро пе, і ў Бе ла ру сі ў тым 

лі ку, су стра ка юц ца па куль 

адзін ка выя вы пад кі рэ гіст ра-

цыі ў на ту раль ных ва да ёмах 

ча ра пах, якія па спя хо ва пе-

ра зі ма ва лі. Але на зі ра ныя 

тэн дэн цыі зме ны клі ма ту ў 

перс пек ты ве мо гуць пры вес-

ці да зняц ця пе рад гэ тым ві-

дам асноў най пе ра шко ды для 

экс пан сіі.

Чыр ва на ву хая ча ра па ха 

ўжо ак тыў на пра кра ла ся ў на-

ту раль ныя эка сіс тэ мы больш 

чым 30 кра ін Еў ро пы, Паўд нё-

ва-Ус ход нюю Азію, Аў стра лію. 

У апош няй па вы ні ках мэ та-

на кі ра ва ных да сле да ван няў 

быў да ка за ны ад моў ны ўплыў 

ві ду на мяс цо вую гер пе та фаў-

ну (паў зу ноў). Гэ та па слу жы-

ла пад ста вай для ўклю чэн ня 

чыр ва на ву хай ча ра па хі ў спіс 

шкод ных ві даў на кан ты нен-

це. Ця пер та кі ста тус яна мае 

і ў кра і нах Еў ра са ю за, дзе з 

1997 го да за ба ро не ны яе ім-

парт.

Сён ня важ на пра ду хі ліць 

рас паў сю джан не гэ та га ві ду 

ў Бе ла ру сі. У на шай кра і не 

за ба ро не ны вы пуск чыр-

ва на ву хай ча ра па хі ў на-

ту раль ныя эка сіс тэ мы, вя-

дзец ца асвет ніц кая ра бо та з 

тры маль ні ка мі гэ тых жы вёл. 

Ула даль ні кам га да ван цаў 

важ на ве даць, што нель га 

вы пус каць іх на лет ні пе ры-

яд у ва да ём на пры ся дзіб-

ным участ ку, бо пры доб рых 

умо вах ча ра па хі мо гуць па-

кі нуць яго. Та кія фак ты ўжо 

бы лі за фік са ва ныя ў роз ных 

рэ гі ё нах Еўропы.

Алег БА РА ДЗІН, 

кан ды дат бія ла гіч ных 

на вук, вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

на зем ных бес па зва ноч ных 

НПЦ па бія рэ сур сах 

НАН Бе ла ру сі.

Тра ды цый на бус лы гнез-

да ва лі ся по бач з ча ла ве-

кам. Ра ней для свай го до ма 

птуш кі час цей за ўсё вы бі-

ра лі вы со кія ве ка выя дрэ вы 

ў вёс ках ці на іх ус кра і нах, 

а так са ма сель ска гас па дар-

чых угод дзях і лу гах. Акра мя 

та го, лю дзі са мі пры цяг ва лі 

гэ тых пту шак на да хі да моў, 

гас па дар чых і ін шых па бу-

доў.

За апош нія га ды ста рых 

дрэў па аб' ек тыў ных пры-

чы нах ста ла менш. Ця пер у 

вёс ках уба чыць гняз до бус-

ла на да ху до ма — вя лі кая 

рэд касць. На да хах за мест 

пры род ных ма тэ ры я лаў 

трыс ня гу, са ло мы і дра ні цы 

з'я ві лі ся шы фер, ме тал і ін-

шае, у вы ні ку ча го кры ла тыя 

не ў ста не па бу да ваць на іх 

гнёз ды са ма стой на. Пе ра-

ста лі лю дзі ра біць і штуч ныя 

плат фор мы для бус лоў на 

слу пах, да хах і дрэ вах. Та-

му птуш кі ўсё час цей ста лі 

вы бі раць апо ры ЛЭП. Ад нак 

у та кім вы пад ку са мі бус лы 

пад вяр га юц ца не бяс пе цы.

Як ад зна чае кан ды дат 

бія ла гіч ных на вук, за гад-

чы ца ла ба ра то рыі ар ні-

та ло гіі НПЦ НАН Бе ла ру-

сі па бія рэ сур сах Іры на 

САМУСЕН КА, гэ ты тып 

гнез да ван ня ства рае па гро-

зу для па пу ля цыі бус лоў з-за 

ўзра стан ня ве ра год нас ці гі-

бе лі пту шак ад па ра жэн ня 

элект ра то кам або су тык нен-

ня з пра ва да мі, а так са ма 

ўзга ран ня гнёз даў аль бо іх 

раз бу рэн ня пас ля ава рый на 

элект ра сет ках. Птуш кі мо-

гуць стаць пры чы най гэ тых 

са мых ава рый, а зна чыць, 

пе ра бо яў у па да чы элект-

рыч нас ці.

Вар та ад зна чыць, што 

гэ тая праб ле ма ўзнік ла не 

сён ня, а не каль кі га доў та му. 

Пад час пла на ва га аб слу гоў-

ван ня ЛЭП элект ры кі прос та 

зды ма лі гнёз ды. Бо ка лі зда-

рыц ца ава рыя на ўчаст ку — 

ад каз ваць бу дзе кан крэт ны 

май стар. Больш за тое, за-

ка на даў ства аб ахо ве і вы ка-

ры стан ні жы вёль на га све ту 

не за ба ра няе спе цы я ліс там, 

якія зай ма юц ца тэх ніч ным 

аб слу гоў ван нем і ра мон там 

па вет ра ных ЛЭП, вы да ляць 

гнёз ды бус лоў па-за пе ры я-

дам гнез да ван ня пту шак.

Па вод ле да ных На ву ко ва-

прак тыч на га цэнт ра НАН Бе-

ла ру сі па бія рэ сур сах, ця пер 

больш за 40 % гнёз даў бус-

лоў раз ме шча на на апо рах 

ЛЭП, што, як ужо ад зна ча ла-

ся, не па жа да на і для бус лоў, 

і для лю дзей. Для вы пра цоў-

кі ўзгод не на га ра шэн ня па 

праб ле ме за ха ван ня гнёз-

даў бус лоў, раз ме шча ных на 

па вет ра ных лі ні ях, і не да пу-

шчэн ня ава рый ных сі ту а цый 

Мінп ры ро ды ў па чат ку жніў ня 

пра вя ло на ра ду, за пра сіў шы 

прад стаў ні коў усіх за ці каў ле-

ных ар га ні за цый.

«Удзель ні кі на ра ды па га дзі-

лі ся, што ад ным са спо са баў 

вы ра шэн ня праб ле мы з'яў ля-

ец ца ман таж штуч ных плат-

фор маў для гнёз даў бус лоў 

на дзе ю чых апо рах ЛЭП на 

вы шы ні больш за адзін метр 

над пра ва да мі, які па спя хо ва 

за рэ ка мен да ваў ся бе ў кра і-

нах з вы со кай коль кас цю гэ-

та га ві ду птуш кі — у Поль шчы, 

Укра і не, Літ ве і ін шых, — па ве-

да міў кан суль тант ад дзе ла 

бія раз на стай нас ці га лоў на-

га ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня 

абы хо джан ня з ад хо да мі, 

бія ла гіч най і ланд шафт най 

раз на стай нас ці Мінп ры ро-

ды Ві таль КА РАН ЧУК. — Ін-

шы спо саб — гэ та ад цяг нен не 

бус лоў ад бу даў ніц тва гнёз даў 

на па вет ра ных лі ні ях шля хам 

уста ноў кі штуч ных плат фор-

маў у сель скіх на се ле ных 

пунк тах у бяс печ ных для пту-

шак мес цах: на вы со кіх дрэ-

вах, да хах роз ных па бу доў, 

спе цы яль ных слу пах. Пры 

гэ тым трэ ба мець на ўва зе, 

што з га да мі ва га гняз да мо жа 

да ся гаць 700 і больш кі ла гра-

маў».

Праб ле ма гнез да ван-

ня бус лоў на ЛЭП вя до-

мая і на шым су се дзям. 

Так, у 2014 го дзе ў рам ках 

1-й Між на род най кан фе рэн-

цыі па бе лым бус ле ў Зя лё-

най Гу ры (Поль шча) ад быў-

ся май стар-клас па ўста ноў-

цы штуч най плат фор мы для 

гнёз даў гэ тай птуш кі.

Доб ра ве да ю чы звыч-

кі пту шак, на ву коў цы НПЦ 

НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур-

сах пад кі раў ніц твам Іры ны 

Са му сен кі рас пра ца ва лі 

«Рэ ка мен да цыі па ўста-

ноў цы штуч ных гняз доў яў 

для бе лых бус лоў». У да-

па мож ні ку раз гля да юц ца 

роз ныя ва ры ян ты ўста ноў-

кі гнёз даў, у пры ват нас ці, 

на драў ля ных і бе тон ных 

слу пах. Да дзе ны пад ра бяз-

ныя рэ ка мен да цыі, чар ця-

жы плат фор мы для гняз да. 

На ву коў цы пра па ну юць у 

якас ці аль тэр на ты вы ста-

рым гнёз дам на апо рах па-

вет ра ных лі ній уста лёў ваць 

штуч ныя плат фор мы.

Мар га ры та ДРАЗ ДО ВА. 
Фо та з «Рэ ка мен да цый 

па ўста ноў цы 
штуч ных гняз доў яў 
для бе лых бус лоў».
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Не пра пус ціць 
«пры шэль ца»!

Па ва жа ныя 

чы та чы! Усе рас-

лі ны і жы вё лы на 

пла не це важ ныя 

і не аб ход ныя — 

гэ тую дум ку мы 

імк нём ся пе ра-

да ваць з ну ма ра 

ў ну мар. Ад нак 

ёсць ві ды, якія, 

трап ля ю чы ў пэў-

нае ася род дзе, 

шко дзяць і пры-

ро дзе, і ча ла ве-

ку. Іх на зы ва юць 

ін ва зій ны мі. Ці 

ве да е це вы, чым 

не бяс печ ныя гэ-

тыя «пры шэль-

цы», ці час та іх 

су стра ка е це і як 

лі чы це, ці ўплы-

ва юць звы ча ныя 

лю дзі на іх рас-

паў сюдж ван не — 

дзя лі це ся з на мі 

сва і мі дум ка мі. 

Мы вель мі ча ка-

ем ва шых ад ка-

заў на на шу чар-

го вую апы тан ку. 

Знай сці яе мож на 

на старонцы 

часопіса «Родная 

прырода» на сай-

це zviazda.by 

ці вы ка рыс таць 

QR-код.

Ку ды пе ра ся ліць бус лоў?Ку ды пе ра ся ліць бус лоў?
Мінп ры ро ды су мес на з Мі нэ нер га і НАН Бе ла ру сі 

шу ка юць шля хі вы ра шэн ня праб ле мы: як за ха ваць гнёз ды бус лоў, 
раз ме шча ных на па вет ра ных лі ні ях элект ра пе ра да чы

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

Афар боў ка да рос лай рэп ты ліі 
іс тот на ад роз ні ва ец ца ад афар боў кі 

ма ла дых жы вё лін.

Уклад ка слоя са ло мы для вы сці лан ня асно вы гняз да.

Б
У СЕЛ з'яў ля ец ца сім ва лам Бе ла ру сі, на пад свя-

до мым уз роў ні мы ве рым, што гэ тая птуш ка — 

прад вес нік доб рых па дзей. Мы за хап ля ем ся 

на ват, ка лі ба чым на кож най апо ры па вет ра ных лі-

ній элект ра пе ра да чы па гняз дзе, маў ляў, шчас лі вае 

мес ца. Ад нак у элект ры каў на гэ ты конт ін шае мер-

ка ван не.

Ка рыс на!
Усе ах вот ныя мо гуць азна ё міц ца з гэ ты мі рэ ка мен да-

цы я мі на ву коў цаў на сай це Мінп ры ро ды ў раз дзе ле «Ме-

та да ла гіч ныя рэ ка мен да цыі» па ад ра се: http://mіnprіroda.

gov.by/ru/metodrekomend/.

Аляк сандр ВІН ЧЭЎ СКІ, ды рэк тар гра мад скай ар-

га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны»:

— Мы з ка ле га мі на вед ва лі Літ ву з на го ды праб ле мы 

птуш кі і ЛЭП. Трэ ба ска заць, што бе ла рус кія энер ге ты кі 

абы шлі гэ ту кра і ну ЕС у пы тан ні вы ка ры стан ня ад мыс-

ло вых эле мен таў, якія іза лю юць пту шак ад не бяс печ ных 

участ каў ЛЭП. Акра мя гэ та га, ця пер ідзе па сту по вая 

за ме на аго ле на га па вет ра на га про ва да най больш ма са-

вых ЛЭП 0.4-10 кВ на іза ля ва ны, да ра жэй шы, але больш 

на дзей ны і бяс печ ны для пту шак. На на ра дзе энер ге ты кі 

агу чы лі, што 57 % ка бе лю ўжо за ме не на! Яшчэ паў го да 

таму ма ла хто з пры ро да ахоў ні каў ве рыў, што ін жы не ры 

возь муц ца за рас пра цоў ку тэх ніч ных умоў для бус лі ных 

плат фор маў. Кан сэн сус, не кам пра міс мо жа быць зной-

дзе ны і тут.

У све це жы вёлУ све це жы вёл

Чыр ва на ву хая па гро за
Ча му не вар та куп ляць ча ра па шак у пе ра хо дах і на ву лі цы

У боль шас ці лю дзей ёсць да во лі ўстой лі вае ўяў лен не 

пра тое, хто та кія ча ра па хі. Гэ тыя іс то ты заў сё ды аса-

цы я ва лі ся з ма руд лі вас цю і мір ным ха рак та рам. Акра мя 

та го, мно гія іх ві ды ця пер зна хо дзяц ца на мя жы знік нен-

ня. Ці та кая чыр ва на ву хая ча ра па ха, якую ле там час та 

пра па ну юць па куп ні кам на ву лі цах го ра да? Зу сім не.


