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ІНСТРУКЦЫЯ ПА ІНВЕНТАРЫЗЫЦЫІ ГНЁЗДАЎ БЕЛАГА БУСЛА 

 
 

 
 
 
 
 
 
Як і калі праводзіць абследаванне 
 
Мэта задання – пошук і абследаванне ўсіх знойдзеных 

на абранай Вамі тэрыторыі гнёздаў белага бусла. У 
залежнасці ад памераў тэрыторыі, колькасці гнёздаў, 
надвор'я, ступені знаёмства з тэрыторыяй, а таксама спосабу 
перамяшчэння, улікі займаюць ад аднаго да некалькіх дзён. 

Лепшы час для інвентарызацыі гнёздаў – першая палова 
ліпеня, калі большасць маладых буслоў стаяць на гнёздах і 
рыхтуюцца да вылету. Дзякуючы гэтаму іх лёгка заўважыць і 
палічыць. Паколькі птушаняты могуць быць яшчэ занадта 
малымі, асабліва ў пазнейшых кладках, праверку гнязда 
варта паўтарыць у другой палове ліпеня. 

Вельмі важна добра падрыхтавацца да ўліку. Загадзя 
складзіце спіс усіх населеных пунктаў і мясцовасцей раёна, 
дзе будзе праводзіцца ўлік, а лепш знайдзіце падрабязную 
карту гэтай тэрыторыі. З гэтымі дапаможнікамі Вы не 
прапусціце ніводнага ўчастка і гнязда. Можна таксама 
падзяліць тэрыторыю на меншыя фрагменты, кожны з якіх 
будзе абследаваны рознымі асобамі або групамі. Сабраныя 
падчас улікаў звесткі трэба запісваць у дзённік. Выніковую 
анкету лепей запаўняць разам з настаўнікам пасля 
заканчэння ўсіх улікаў. 

 Калі ёсць такая магчымасць, падчас улікаў лепш 
карыстацца біноклем. 

 

 
 
Добра было б паралельна з уласнымі ўлікамі праводзіць 

апытанне мясцовага насельніцтва. Шмат дадатковай цікавай 
інфармацыі можна атрымаць ад гаспадароў двара, дзе 
знаходзіцца гняздо, або іх суседзяў. 

Што і як запісываць падчас улікаў 
Найважнейшая інфармацыя, якую варта высветліць для 

кожнага гнязда, – гэта занятасць гнязда і паспяховасць 
гнездавання. 

З дапамогай назіранняў і гутарак з мясцовымі жыхарамі 
кожны раз старайцеся высветліць: 

– Ці было гняздо ў гэтым годзе наогул занята? 
– Калі так, колькі птушак займала яго і як доўга? 
– Калі буслам не давялося вывесці птушанят, па якіх 

прычынах і на якім этапе адбыліся страты? 
– Калі пара прыступіла да гнездавання, якая была яго 

паспяховасць? 
Ніжэй у табліцы прыводзяцца спосабы запісу даных, якія 

тычацца занятасці гнязда і паспяховасці гнездавання. Для 
гэтага выкарыстаны міжнародны код з літар (сімвалаў), які 
дазваляе лёгка абагульняць усе сабраныя матэрыялы з 
розных мясцовасцей, дзе жывуць буслы. Для кожнага гнязда 
запісваецца толькі адзін код (набор сімвалаў). Лепш 

карыстацца гэтым спосабам непасрэдна падчас улікаў у 
прыродзе, таму раім вазіць з сабой гэтую табліцу. 

Пры ўліках гнёздаў разам са звесткамі пра вынік 
гнездавання запісваем таксама наступныя даныя: 

–  Дата ўліку. 
– Месцазнаходжанне гнязда: назва мясцовасці, адрас 

дома, прозвішча гаспадара, а калі гняздо знаходзіцца далёка 
ад забудовы – назву бліжэйшага паселішча. 

– Спосаб размяшчэння гнязда – аб'ект, на якім 
пабудавана гняздо, з як мага больш падрабязным апісаннем, 
напрыклад, від дрэва (хаця б ліставое ці хвойнае), тып 
будынка (жылы дом або хлеў), тып пакрыцця даху (салома, 
чарапіца, шыфер, бляха), комін дома або прамысловы комін 
(на фабрыцы, заводзе), слуп (матэрыял: драўляны, бетонны, 
адзінкавы, падвойны; прызначэнне: электрасетак, 
адмысловы для буслянкі або спецыяльна пакінуты 
энергетыкамі, каб на ім гнездаваліся птушкі.  

Запрашаем Вас да сумеснай працы і 
прыемнага баўлення часу. Пошук бусліных 
гнёздаў – гэта сапраўдная прыгода. Але перед 
тым як Вы рушыце ў дарогу, азнаёмцеся, калі 
ласка, з гэтай інструкцыяй. 

 



– Стан гнязда – ці існуюць нейкія небяспекі для гнязда, 
ці само гняздо ўяўляе пагрозу (напрыклад, з-за надта вялікіх 
памераў гнязда можа праламіцца дах або зваліцца дрэва, 
гняздо закрывае комін або на слупе абапіраецца на правады, 
і яны могуць абарвацца і інш.). Акрамя таго, варта запісаць 
усе факты дапамогі чалавека ў пабудове гнязда, напрыклад, 
усталяванне спецыяльнай платформы ці іншай канструкцыі 
(дошкі, кола і інш.) пад буслянку. 

– Адлегласць да будынкаў – падрабязная інфармацыя 
пра адлегласць гнязда ад бліжэйшай забудовы (напр., 15 м) 
або адна з катэгорый: 0 (гняздо на самім будынку), да 100 м, 
100–500 м, больш за 500 м. 

– Заўвагі – усе астатнія звесткі, звязаныя з гняздом, 
напрыклад, прычына гібелі кладкі або іншых страт падчас 
гнездавання (смерць некаторых птушанят або знішчэнне 
часткі яек), год пабудовы гнязда, выпадкі смерці дарослых 
птушак, бойкі за гняздо і інш. Таксама пазначайце ўсе 
сумненні, якія ўзніклі ў Вас падчас улікаў. 

– Цікавыя назіранні, не звязаныя непасрэдна з 
гняздом, – вялікія групы буслоў у гнездавы перыяд у Вашай 
мясцовасці, выпадкі гібелі асобін, якія невядома дзе 
гнездаваліся і інш. 

 
 
 
 

Калі... Паспяховасць гнездавання 
запісваем так: 

гняздо дакладна не было занята птушкамі; Н0 
невядома, ці гняздо наогул было занята; Нх 
гняздо наведвала адна птушка ад тыдня да аднаго месяца; НВ1 
гняздо наведвалі дзве птушкі ад тыдня да аднаго месяца; НВ2 
гняздо наведвалі птушкі ад тыдня да аднаго месяца, але невядома, колькі іх 
было;  НВх 
гняздо было занята адной птушкай больш за месяц; НЕ 

у гняздзе ёсць птушаняты, здольныя да вылету; 
НРm і адметная 

колькасць птушанят 
(НРm1, НРm2...) 

у гняздзе ёсць птушаняты, здольныя да вылету, але іх пэўная колькасць 
невядомая; НРmх 

у пары буслоў былі птушаняты, але ўсе загінулі (напр., ад голаду ці 
неспрыяльных пагодных умоў); НРо(m) 
у гняздзе былі яйкі, але з ніводнага не вылупіліся птушаняты (напр., гняздо з 
яйкамі ўпала); НРо(g) 
гняздо было занята парай больш за месяц, але яйкі не былі адкладзены; НРо(о) 
гняздо было занята парай больш за месяц, але невядома, ці былі адкладзены 
яйкі або вылупіліся птушаняты; НРо(х) 

гняздо было занята парай, але поспех гнездавання невядомы; НРх 
у мясцовасці не адзначана ніводнага гнязда буслоў. 0 
гняздо было занятае парай больш за месяц, але не вядома, ці былі адкладзеныя 
яйкі або вылупіліся птушаняты; НРо(х) 

гняздо было занятае парай, але поспех гнездавання невядомы; НРх 
у мясцовасці не адзначана ніводнага гнязда буслоў. 0 

Старайцеся сабраць максімальна падрабязную інфармацыю, каб было як мага меней знакаў з літарай "х". 
 

Дадатковыя ўказанні для назіральнікаў 
 

Як пазнаць птушанят, здольных да вылету? 
Маладыя птушкі, у адрозненне ад дарослых, маюць не 

чырвоныя ногі і дзюбу, а цёмна-шэрыя (чорныя), якія с цягам 
часу пачынаюць  чырванець, але ў першы год ніколі не будуць 
такімі ж яркімі, як у палаваспелых буслоў. Зрэдку дарослыя 
птушкі, сілкуючыся на балоце, могуць настолькі забрудзіць ногі 
і дзюбы, што іх цяжка адрозніць ад маладых. 

Птушанятамі, здольнымі да вылету, лічым тых, якія 
дасягнулі памераў дарослых буслоў, ахвотна і падоўгу стаяць 
на гняздзе, трэніруюць мускулатуру, энергічна махаючы 
крыламі, не маюць пуховых пёраў. Паколькі рэдка 
атрымліваецца ўбачыць момант вылету, колькасць птушанят, 

якія адпавядаюць пералічаным крытэрыям, лічым за колькасць 
пакінуўшых гняздо. 

 
Як высветліць, ці былі ў гняздзе птушаняты? 
Птушаняты, нават досыць вялікія, не заўсёды 

прыкметныя ў гняздзе, напрыклад, у дождж. Калі мясцовыя 
жыхары падчас размовы не могуць адназначна адказаць, ці ў 
гняздзе наогул былі птушаняты, можна  задаць дадатковыя 
пытанні. Напрыклад: “Ці бачылі вы, як дарослыя птушкі 
пачыналі карміць патомства або прыносілі ваду?” Калі на 
працягу некалькіх дзён запар буслы не насілі корм у гняздо, 
гэта можа азначаць, што птушаняты загінулі. 
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АНКЕТА ІНВЕНТАРЫЗАЦЫІ ГНЁЗДАЎ БЕЛАГА БУСЛА 

 
Год  Населены пункт  

Раён  Імя і прозвішча 
настаўніка, назва і 
адрас школы 

 

Вобласць 
 

 
Мясцовасць і 

дата уліку 
Поспех 

гнездавання  
Размяшчэнне 

гнязда Стан гнязда Адлегласць 
ад забудовы Заўвагі 

Трэба ўпісаць усе мясцовасці і населеныя пункты, нават тыя, дзе гнёзды не адзначаны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



Мясцовасць і 
дата уліку 

Поспех 
гнездавання  

Размяшчэнне 
гнязда Стан гнязда Адлегласць 

ад забудовы Заўвагі 
Трэба ўпісаць усе мясцовасці і населеныя пункты, нават тыя, дзе гнёзды не адзначаны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Запоўненую анкету просім даслаць да 15 кастрычніка на адрас: 

а/с 306, г. Мінск, 220050, ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Калі ласка, пакіньце сабе копію формы для працы па праграме «Бусел» у наступным годзе! 

 
Матэрыялы па праграме размешчаны на сайце АПБ, дзе іх можна спампаваць і раздрукаваць: 

http://www.ptushki.org/whatwedo/projects/busel.html
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ІНСТРУКЦЫЯ, ЯК ЗАПАЎНЯЦЬ АНКЕТУ НАЗІРАННЯ 
ЗА ГНЯЗДОМ БЕЛАГА БУСЛА  

Асноўны прынцып запаўнення анкеты: "Запісваем толькі тое, што бачым самі, а не тое, што 
дапушчаем". Заўсёды будуць гнёзды, пра якія не ўдаецца высветліць усе факты, і не варта гэтым 
турбавацца. Анкету неабходна адправіць нават тады, калі ў ёй будзе толькі інфармацыя аб размяшчэнні 
гнязда. 
1. Лакалізацыя гнязда. Тут запісваем адрас дома, у двары якога знаходзіцца гняздо. Калі яно 
размешчана па-за забудовай, трэба пазначыць адлегласць ад бліжэйшага дома і яго адрас. Напр.: "На 
адзінокай бярозе, 150 м за хлявом, у в. Хваенск, вул. Лугавая, № 1, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл." У 
выпадку размяшчэння дзвюх гнёздаў на адным даху на кожнае запаўняецца асобная анкета і гнёзды 
нумаруюцца, напр.: "Хваенск, вул. Лясная, № 56 – гняздо № 1" і "Хваенск, вул. Лясная, № 56 – гняздо № 2". 
2. Размяшчэнне гнязда. Калі гняздо знаходзіцца на даху будынка, запісваем: "Будынак" і адзначаем, які 
ён: "жылое памяшканне, гаспадарчае, прамысловае, хлеў, царква, школа ці інш.", а таксама матэрыял 
дахавага пакрыцця: "крыты металам, шыферам, чарапіцай, саломай, трыснягом  ці інш." 

Калі гняздо знаходзіцца на дрэве, удакладняем, дзе менавіта: на верхавіне, усярэдзіне кроны, на 
бакавой галіне далёка ад ствала або на бакавой галіне пры ствале (малюнак 1). Важна вызначыць від 
дрэва. Калі гэта цяжка зрабіць на месцы, можна сарваць лісток і пазней скарыстацца вызначальнікам. Калі 
ж і гэта не атрымаецца, пажадана хаця б указаць, ліставое дрэва ці хвойнае. Напрыклад: "На ліставым 
дрэве, на бакавой галіне пры ствале".  
 
Малюнак 1 
 
 
 
 
 
 
 

Калі гняздо знаходзіцца на слупе, адзначаем, драўляны ён ці бетонны, і апісваем яго выгляд. Найбольш 
часта сустракаюцца электрычныя слупы адзінкавыя (тып I) і падвойныя (тып А), значна радзей трапляюцца 
слупы з трох і чатырох стоек (малюнак 2). Напрыклад: "На драўляным слупе тыпу А". 
Малюнак 2 
 
 
 
 
 
 

Калі гняздо знаходзіцца на воданапорнай вежы, варта дадаць інфармацыю аб самой вежы 
(металічная або цагляная), яе вышыні (звычайна да 25 м) і адзначыць, дзе яна знаходзіцца. Напрыклад: 
“Металічная воданапорная вежа вышынёй 15 м, на ферме, прыблізна 0,5 км ад населенага пункта”. 

У выпадку іншага размяшчэння гнязда (коміны, помнікі і інш.) таксама робіцца дэталёвае апісанне. 
Напрыклад, гнёзды на комінах падзяляем на групы: комін на жылым або гаспадарчым будынку (да 10 м – 
цяпліца, кацельня), высокі прамысловы комін (вышэй за 10 м – фабрыка, завод). Напрыклад: "Высокі 
прамысловы комін – цагляны комін завода (каля 14 м)". 



3. Тэрміны прылёту. Буслы звычайна вяртаюцца да гнязда паасобку. Часцей за ўсё першым прылятае 
самец, а праз некалькі дзён – самка. Вызначэнне тэрмінаў прылёту першай і другой птушкі з пары – вельмі 
каштоўная інфармацыя. Можа здарыцца, што абедзве птушкі прыляцяць адначасова, што таксама трэба 
пазначыць у анкеце. Часам прылятае толькі адна птушка і ахоўвае гняздо на працягу ўсяго сезона. Тады ў 
анкеце ля другой птушкі замест даты запісваем: "Не прыляцеў". 
4. Бойкі за гняздо. Пары актыўна абараняюць свае гнёзды ад іншых буслоў. Часам самотныя птушкі 
ахоўваюць пустыя гнёзды. Калі Вы станеце сведкамі такіх сітуацый, трэба іх падрабязна апісаць, 
звяртаючы асаблівую ўвагу на даты і колькасць птушак, якія ўдзельнічалі у бойках. 
5. Выкінутыя яйкі або птушаняты. Здараецца, што падчас боек за гняздо гінуць птушаняты ці яйкі. 
Часам самі буслы выкідваюць з гнязда ўласных птушанят. Апішыце, калі, колькі яек або птушанят былі 
выкінуты і пры якіх абставінах.  
6. Колькасць птушанят. Адзін з найважнейшых фактаў – колькасць птушанят, выкармленых парай 
дарослых птушак. Запісваем колькасць птушанят, што пакінулі гняздо. Калі не вылецеў ніводзін, пішам: "0". 
Маладыя птушкі маюць цёмна-шэрыя ці чорныя ногі і дзюбу (у дарослых яны ярка-чырвоныя). 
7.  Дата першага палёту. Запісваем дзень, калі адно з птушанят упершыню самастойна зляцела з гнязда. 
8. Тэрмін адлёту маладых і дарослых птушак. Маладыя птушкі звычайна адлятаюць першымі. 
Запісваем дату вылету апошняга птушаняці. Буслы даволі часта вылятаюць з гнязда і вяртаюцца на яго 
(напрыклад, на ноч). Таму, дату адлёту можам запісаць толькі тады, калі ёсць магчымасць штодня 
кантраляваць гняздо. Калі Вы няўпэўнены ў дакладнасці атрыманых звестак, лепш гэтую рубрыку не 
запаўняць. 
9. Выпадкі гібелі і траўміравання птушак. У выпадку смерці птушкі ўкажыце яе прычыну (напрыклад, 
удар токам ад электраправадоў, хімічнае атручванне, сутыкненне з аўтамабілем і інш.). Усе выпадкі 
падрабязна апісваем, гэтак жа, як і інфармацыю аб параненых птушках (зламанае крыло, нага і інш.), з 
указаннем прычыны, калі яна вядомая. 
10.  Стан гнязда і выпадкі яго разбурэння. Адзначаем, ці не нахілена гняздо, ці не засланяюць падлёт да 
яго галіны дрэў. Калі гняздо пабудавана з дапамогай чалавека (на коле, драўлянай канструкцыі, 
спецыяльнай платформе на слупе), адзначце гэта ў анкеце. У выпадку разбурэння гнязда неабходна 
коратка апісаць прычыну з указаннем даты здарэння. Напрыклад: "Гняздо нахіленае, пабудавана на 
драўляным коле", "Гняздо ўпала падчас урагану 29.07.2013 г.". Пажадана высветліць год пабудовы гнязда. 
Напрыклад: "Пабудавана ў 1994 г.", "Існуе прыкладна з 1960 г.". 
11.  Нататкі. Калі буслы толькі наведвалі гняздо (самотныя або пара), запісваем адрэзкі часу, у якія Вы 
бачылі птушак на гняздзе. Акрамя назіранняў за абраным гняздом, можна палічыць чароды птушак на 
палях, з дапамогай бінокля паспрабаваць прачытаць надпіс на кольцы акальцаванай птушкі, знайсці ў 
наваколлі свежапабудаванае, дагэтуль невядомае гняздо бусла. Тут, як і на адвароце анкеты, просім 
запісваць усе свае цікавыя назіранні за бусламі. 

Той хто запаўняе анкету, запісвае свае даныя ў таблічку, пажадана друкаванымі літарамі. 
Просім дасылаць анкеты, нават калі ў гняздзе сёлета не было птушанят ці пары дарослых буслоў. 

Паведамленне пра тое, што птушак не было, і пра стан гнязда дазволіць нам зрабіць выснову аб прычынах 
няўдалага гнездавання. Усякая інфармацыя аб такіх гнёздах для нас не менш важная, чым апісанне 
гнёздаў, з якіх паспяхова вылецелі птушаняты. 
Каб пазбегнуць страт інфармацыі (напрыклад, ліст можа згубіцца на пошце), скапіруйце запоўненую анкету 

і пакіньце сабе, а арыгінал дашліце да 15 кастрычніка на адрас:  
а/с 306, г. Мінск, 220050, ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 

Матэрыялы па праграме размешчаны на сайце АПБ, дзе іх можна спампаваць і раздрукаваць: 
http://www.ptushki.org/whatwedo/projects/busel.html



Адукацыйная праграма «Бусел» 
Дадатак 16 

 

АНКЕТА НАЗІРАННЯ ЗА ГНЯЗДОМ БЕЛАГА БУСЛА 
Увага! Перад запаўненнем анкеты просім азнаёміцца з інструкцыяй (дадатак 15). У адной анкеце 
запісвайце даныя назіранняў толькі за адным гняздом. Калі не хопіць месца, можна выкарыстоўваць 
адваротны бок анкеты. 

ГОД ............................................................ 
1. Лакалізацыя гнязда (населены пункт, вуліца, № дома) ............................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................ ... ................................................... раён ............................................................. вобласць 
2. Размяшчэнне гнязда ......................................................................................................................................... 
3. Даты прылёту птушак: першай................................................   другой ......................................................... 
4. Тэрміны боек за гняздо з іншымі бусламі ...................................................................................................... 

(дэталёвае апісанне зрабіць на адвароце) 
5. Дата і колькасць выкінутых яек ............................................  птушанят........................................................ 
6. Колькасць птушанят, што вылецелі з гнязда................................................................................................. 

7. Дата вылету з гнязда першага птушаняці...................................................................................................... 
8. Дата адлёту маладых птушак.....................................................  дарослых.................................................. 
9. Выпадкі гібелі і траўміравання лётных птушак.............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
10. Стан гнязда і выпадкі яго разбурэння............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
11. Нататкі, напр., назіранні бусліных чародаў, акальцаваных птушак, выпадкі зімоўкі буслоў, спробы 

пабудаваць новае гняздо і інш. ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

Даныя асобы, якая запоўніла анкету: 
імя і прозвішча....................................................................................................................................................... 
назва школы (клуба ці інш.)................................................................................................................................. 
адрас....................................................................................................................................................................... 

Жадаем цікавых назіранняў і поўных буслянятамі гнёздаў! Загадзя ўдзячныя за дапамогу! 
Запоўненую анкету просім даслаць да 15 кастрычніка на адрас: 

а/с 306, г. Мінск, 220050, ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Калі ласка, пакіньце сабе копію формы для працы па праграме «Бусел» у наступным годзе! 

Матэрыялы па праграме размешчаны на сайце АПБ, дзе іх можна спампаваць і раздрукаваць: 
http://www.ptushki.org/whatwedo/projects/busel.html
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АПОВЕСЦЬ У МАЛЮНКАХ 
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СІЛУЭТЫ БУСЛОЎ ДА ЗАДАННЯ 4 
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АПІСАННЕ КАРМАВОЙ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАГА БУСЛА 

Размяшчэнне 
Вобласць:  Раён:  
Населены пункт:  Мясцовасць:  
Падрабязнае апісанне месцазнаходжання*: 
 
 

Апісанне біятопа 
Тып асяроддзя:  
 
 
 

Памер тэрыторыі:  

Характэрныя расліны:  
 
 
 
 

Характэрныя жывёлы: 
 
 
 
 

Падрабязнае апісанне біятопа: 
 
 
 
Даты ўлікаў і колькасць адзначаных птушак: 
 
 
 
 
 

Пагрозы для тэрыторыі: 
 

Дадатковыя звесткі 
Назіральнікі, адрасы: 
 
 
 

Уласнік тэрыторыі: 

Апісанне прынятых для аховы тэрыторыі мер: 
 
 
 
*Просьба на адвароце намаляваць схему тэрыторыі. 

 
Запоўненую анкету просім даслаць да 15 кастрычніка на адрас: 

а/с 306, г. Мінск, 220050, ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Калі ласка, пакіньце сабе копію формы для працы па праграме «Бусел» у наступным годзе! 

 
Матэрыялы па праграме размешчаны на сайце АПБ, дзе іх можна спампаваць і раздрукаваць: 

http://www.ptushki.org/whatwedo/projects/busel.html
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ІНСТРУКЦЫЯ, ЯК ЗАПАЎНЯЦЬ АНКЕТУ «АПІСАННЕ КАРМАВОЙ 

ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАГА БУСЛА» 
 
Неабходна абследаваць пастаянныя кармавыя тэрыторыі – тыя, якія служаць буслам доўгі час 

(больш за месяц). Да такіх мясцін належаць: розныя тыпы лугоў, мелкія вадаёмы, берагі сажалак і рэк, 
выганы, пусткі і інш. Для іх характэрны: пастаянная ўвільготненасць, расліны і жывёлы, што аддаюць 
перавагу вільготным мясцінам (чарот, асокі, жабы, трытоны, слімакі, стракозы і інш.), лужыны з вадой, дзе 
могуць размнажацца земнаводныя, або разнастайнасць відаў раслін і жывёл, якія засяляюць сухія 
ландшафты (конікі, матылькі). 

Тыповы прыклад часовых кармавых тэрыторый – палеткі падчас правядзення палявых работ, такіх, 
як ворыва ці жніво. Тады буслы ахвотна ядуць спалоханых сельгастэхнікай або параненых жывёл. 

Тлумачэнні да рубрык анкеты: 
Населены пункт – пазначце бліжэйшы населены пункт, які можна адшукаць на карце.  
Мясцовасць – апішыце характар размяшчэння тэрыторыі адносна гэтага населенага пункта.  
Падрабязнае апісанне месцазнаходжання – укажыце дадатковую інфармацыю аб кармавой 

тэрыторыі, напрыклад, "1,5 км на ўсход ад урочышча Балонне, па правым беразе ракі Прыпяць"), а 
таксама пазначце на схеме, ад рукі намаляванай на адвароце. 

Тып асяроддзя, ці біятоп – прырэчны луг, невялікі вадаём сярод поля, бераг сажалкі, пустка, сухі луг 
ці інш. Добра было б дадаць фатаграфію мясціны. 

Памер тэрыторыі – запісваецца ў метрах або гектарах (напрыклад, 100 × 30 м або 0,3 га). 
Характэрныя расліны і жывёлы – не заўсёды можна вызначыць віды, але нават прыблізная 

інфармацыя можа сведчыць аб біяразнастайнасці тэрыторыі. 
Падрабязнае апісанне біятопа павінна ўключаць звесткі аб характары і спосабе выкарыстання 

тэрыторыі, напрыклад, "Часткова заліўны ўвесну пойменны луг, на якім выпасаецца хатняя жывёла, на 
працягу чэрвеня застаюцца лужыны глыбінёй 5–10 см". Аб прырэчных лугах вельмі важна паведаміць, ці 
заліваюцца яны падчас летніх паводак. 

Даты ўлікаў і колькасць адзначаных птушак – пажадана таксама запісваць вынікі назіранняў як 
мага падрабязна, напрыклад, адзначаць, што рабілі буслы. 

Пагрозы тэрыторыі – як наяўныя, так і патэнцыйныя. 
Уладальнік тэрыторыі – прыклады: Нацыянальны парк “Прыпяцкі”, сельсавет, прыватны ўласнік 

(пажадана пазначыць імя і адрас). 
Апісанне прынятых для аховы тэрыторыі мер – напрыклад, збор смецця, падача заяўкі на 

стварэнне заказніка мясцовага значэння і інш. 
 

Карта-схема (размяшчэнне кармавой тэрыторыі адносна бліжэйшых біятопаў) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Адукацыйная праграма «Бусел» 
Дадатак 21 

 

ЯКІМІ ЖЫВЁЛАМІ ХАРЧУЕЦЦА БУСЕЛ 
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С  П  Р  А  В  А  З  Д  А  Ч  А  
Поўная назва і адрас школы 
 
Імя і прозвішча настаўніка 
 
Кантактная інфармацыя, каб зручней трымаць з Вамі сувязь (тэл., е-mail ці паштовы адрас) 
 
 
 
1. Пастаўце √ пад нумарам выкананага задання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Інш. 
             

Калі выконваліся іншыя заданні, не пазначаныя ў нашай праграме, просім падрабязна апісаць іх на адвароце 
бланка. 
 
2. Колькі асоб бралі ўдзел у праграме? (Упішыце лічбы.) 
настаўнікаў                 вучняў                  іншых асоб                  
 
3. Ці плануеце ўдзельнічаць у праграме ў наступныя гады? 

так      не       
 

4. Рэзультаты выканання некаторых заданняў (упішыце лічбы) 
Колькасць гнёздаў, за якімі праводзіліся назіранні   00000 
Колькасць кармавых тэрыторый, за якімі праводзіліся назіранні 00000 
 
5. Пастаўце √ каля назвы ўстановы, з якой наладжаны пісьмовыя або асабістыя стасункі ў рамках 

выканання праграмы 
Гарадская або сельская адміністрацыя 00  Пажарная ахова   00 
Раённая інспекцыя аховы прыроды 00  Лясніцтва    00 
Энергетычныя службы   00  Прэса, радыё, тэлебачанне  00 
Іншыя (просім указаць, якія)__________________________________________________________ 
 
6. Ці падрыхтаваны ўласныя інфармацыйныя матэрыялы? 

так      не       
Калі так, укажыце форму: буклет, плакат, насценгазета, інш. ___________________________ 
 
7. Колькасць гадзін, патрачаных на работу па праграме: 0000000000  гадзін. 
Трэба падсумаваць колькасць гадзін, якія патраціў настаўнік, і суму гадзін, якія патрацілі ўсе вучні, што бралі 
ўдзел у праграме (напрыклад, 20 вучняў  7 гадзін + 1 настаўнік  12 гадзін = 172 гадзіны). 
Будзем ўдзячныя за далучэнне выразак з газет, буклетаў, фатаграфій і малюнкаў вучняў і інш. (Адпраўленыя 
матэрыялы не вяртаем.) Калі захочаце падзяліцца з намі больш падрабязнай інфармацыяй, звязанай з 
выкананнем канкрэтных заданняў, просім выкарыстоўваць для гэтага адваротны бок анкеты ці дадатковыя 
лісты. 

Запоўненую анкету просім даслаць да 15 кастрычніка на адрас: 
а/с 306, г. Мінск, 220050, ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 

Калі ласка, пакіньце сабе копію формы для працы па праграме «Бусел» у наступным годзе! 
 

Матэрыялы па праграме размешчаны на сайце АПБ, дзе іх можна спампаваць і раздрукаваць: 
http://www.ptushki.org/whatwedo/projects/busel.html 
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П Р А В І Л Ы  Б Я С П Е К І  

В У Ч Н Я Ў  П А Д Ч А С  

Д А С Л Е Д АВ А Н Н Я Ў  П А  

А Д У К А Ц Ы Й Н А Й  

П Р А Г Р А М Е  “ Б У С Е Л ”  

 
 

Перад пачаткам работы абавязкова азнаёмцеся з інструкцыямі па выкананні кожнага 
задання. 

Выконвайце толькі тую работу, якая прадугледжана заданнямі або даручана 
настаўнікам. 

Падчас назіранняў за гняздом белага бусла забараняецца шумець, махаць рукамі або 
здзяйсняць іншыя ўчынкі, якія могуць турбаваць ці палохаць птушак. 

Катэгарычна забараняецца залазіць на гнёзды буслоў! Збіраючы інфармацыю пра 
птушанят, кіруйцеся толькі інструкцыяй да задання. 

Не лавіце самастойна хворую або параненую птушку, звярніцеся да настаўніка ці каго-
небудзь іншага з дарослых. 

Не спрабуйце самастойна лячыць хворую птушку, звярніцеся да ветэрынарнага ўрача. 

Пры аналізе змесціва пагадак карыстайцеся гумовымі пальчаткамі. Памятайце, што 
дзікія жывёлы могуць быць носьбітамі хвароб, небяспечных для чалавека. 

Калі вы хочаце сабраць пагадкі бусла, але ў вас няма гумовых пальчатак, можна 
надзець на руку поліэтыленавы мяшэчак. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


