
КАЗЬЯНЫ
Тэрыторыя, важная для птушак

Калі Вы жывяце каля Казьянскіх балот ці маеце 
магчымасць наведваць іх,  Вы можаце стаць Захавальнікам 

ТВП “Казьяны” і дапамагчы зберагчы 
яе для нашчадкаў.  

Удзельнічайце ў захаванні ТВП “Казьяны”, паведамляйце 
пра пагрозы і свае назіранні супрацоўнікам АПБ, 

заказніка, прыродаахоўных інспекцый.  

Дзейнічайце разам з намі 
для захавання прыроды Бе ла русі! 

Уладзімір Іваноўскі
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Як далучыцца да нас?
Заходзьце на старонку

www.iba.ptushki.org
або тэлефануйце: 
8 (017) 263-06-13
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Цікавыя факты 
пра ТВП “Казьяны”
Цэнтральную частку аднайменнага заказніка і ТВП займае 
Обальскае балота. Гэта адно з найбольш значных верха-
вых балот для захавання біяразнастайнасці Беларусі. Яго 
асаблівасць – унікальны градава-азёрны комплекс. 
Амаль усе чырванакніжныя віды драпежных птушак і 
кулікоў гняздуюцца тут. Адметны факт – гнездаванне ар-
ла-маркута (у Беларусі гняздуецца ўсяго толькі 4–6 пар!).
На паўднёвы захад ад воз. Расалай  на малой плошчы на ліч-
ваецца больш за 100 невялічкіх азёр дыяметрам 20–50 м, 
якія ўтвараюць “марсіянскі краявід”. 

Шызыя чайкі ўтварылі калонію на соснах, тады як звычай-
на гэты від гняздуецца на зямлі. Такі новы спосаб ратуе 
птушак ад разбурэння гнёздаў наземнымі драпежнікамі і 
людзьмі.  
З раслін адметная ма ро шка пры са дзі с тая, якая тут нават 
пладаносіць, што не ты пова для ўмоў Беларусі.

Што такое ТВП?
Эфектыўным метадам аховы многіх відаў жывёл і ра с лін з’яў-
ляецца захаванне прыродных тэрыторый, неаб ход ных для іх 
існавання. Адзін з падыходаў – гэта вы дзя ленне ў адпаведнасці 
з пэўнымі крытэрыямі Тэ ры  торый, важных для птушак (ТВП), 
якія забяспечваюць выжыванне папуляцый большасці відаў 
птушак. Гэта месцы гнездавання, зімоўкі ці міграцыйныя шляхі 
тых відаў птушак, якія маюць неспрыяльны ахоўны статус або 
знаходзяцца пад пагрозай знікнення.
Сусветная праграма ТВП ахо п лі вае 200 краін, больш за 12 000 
тэрыторый, з якіх 51 зна ходзіцца ў Беларусі.

ТВП “Казьяны” – складаны мазаічны комплекс буйных масі ваў 
верхавых і пераходных балот, адметны таксама адкрытымі ні-
зіннымі балотамі. Казьяны маюць высокі статус вод на-балот-
нага ўгоддзя міжнароднага значэння (Рамсарская тэрыторыя).
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Што пагражае 
ТВП “Казьяны”? 

 ► Турбаванне птушак у час веснавога збору журавін (кра-
савік – май). 

 ► Спусташэнне гнёзд, зробленых на зямлі, асабліва па бе-
рагах азёр, у асноўным янотападобнымі сабакамі і гора-
рыбаловамі.

Пазбягайце наведваць балота вясной, асабліва 
мясціны каля азёр! І ні ў якім разе не хадзіце 
туды з сабакам!
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Янотападобны сабака 

Сярэдні кулён

Глушэц

Карта Тэрыторый, 
важных для птушак 
Беларусі

Ма ро шка

Арол-маркут

Пашыраны арол-вужаед, ска-
па, сокал дрымлюк, сокал ка-
бец. Таксама гняздуюцца віды, 
тыповыя для  верхавых балот: 
сярэдні кулён, залацістая сеў-
ка, кулік-селянец.

Тэрыторыя заказніка прывабная для курыных птушак – 
тут выяўлены шматлікія токі глушцоў і цецерукоў.

 ► Пажары ў сфагнавых сасняках.
 ► Малая колькасць стараўзроставых дрэў па берагах балот, 

якія маглі б вытрымаць цяжар гнязда буйной драпеж-
най птушкі. (Але дзякуючы намаганням арнітолагаў за 
некалькі дзесяцігоддзяў каля 30 птушанят з’явілася на 
свет у штучных гнёздах.) 

Cокал-дрымлюк


