
РАКА ЛЯСНАЯ

Мы – Захавальнікі 
ТВП “Рака Лясная”!

Тэрыторыя, важная для птушак

Калі Вы жывяце каля пойм рэк Лясная, Правая і Левая 
Лясная ці маеце магчымасць наведваць іх,  

Вы можаце стаць Захавальнікам ТВП “Рака Лясная” 
і дапамагчы зберагчы яе для нашчадкаў.  

Удзельнічайце ў захаванні ТВП “Рака Лясная”, 
паведамляйце пра пагрозы і свае назіранні 

супрацоўнікам АПБ, прыродаахоўных інспекцый. 

Дзейнічайце 
разам з намі 

для захавання 
прыроды 
Бе ла русі! 
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Рака Лясная з Камянецкай вежы
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Цікавыя факты пра ТВП
“Рака Лясная”
Некаторыя віды кулікоў, качак, гусей робяць тут свой пер-
шы прыпынак у нашай краіне падчас веснавога пералёту 
з Заходняй Еўропы.  А для гусей гэта адзін з асноўных 
шляхоў міграцыі пры пералёце з Захаду на Усход.

За перыяд вясновай міграцыі дадзеным шляхам пралятае 
больш за 60 000 птушак. Найбольш шматлікія з іх – белало-
бая гусь, гусь-гуменніца, качка-свіцьва, крыжанка, качка-
шылахвостка, кнігаўка.

Што такое ТВП?
Эфектыўным метадам аховы многіх відаў жывёл і ра с лін 
з’яўляецца 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 “Рака Лясная” часткова ахо п лі вае поймы і даліны рэк Ляс-
ная Правая і Лясная Левая, а таксама р. Лясной пасля іх зліц-
ця каля в. Вугляны да яе ўпадзення ў р. Заходні Буг. Рэчышча 

 ► Забруджванне ўгнаеннямі і ядахімікатамі праз стокі з 
сельскагаспадарчых палёў і жывёлагадоўчых ферм.

 ► Зарастанне поймы і адкрытых біятопаў шматгадовай 
пустазельнай і хмызняковай расліннасцю з-за заняпаду 
традыцыйнага сенакашэння і выпасу жывёлы.

 ► Разворванне пойменных земляў (асабліва ў прыбярэж-
най паласе і водаахоўнай зоне) і вырошчванне прапаш-
ных сельскагаспадарчых культур.

 ► Выпальванне травяністай расліннасці, асабліва вясной. 
У такіх пажарах гінуць усе глебавыя арганізмы, а ў 
больш позні час – і птушыныя гнёзды.

Што пагражае ТВП 
“Рака Лясная”?

 ► Парушэнне гідралагічнага рэжыму праведзенымі ме-
лі я  ра  тыўнымі работамі, у выніку якіх асушаныя пой-
менныя нізінныя балоты перасталі назапашваць віль-
гаць. Цяпер падчас працяглых дажджоў назіраецца 
хут кі сток вады з каналаў у раку, што пры несвоечасо-
вым адкрыцці шлюзаў на ёй вядзе да паводкі ў пойме і 
за мораў рыбы.
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Белалобыя гусі

р. Лясной разам з прытокам – р. Пра-
вай Лясной – захавалася ў нязмен-
ным стане. Гэта амаль адзіная та кая 
рака на паўднёвым захадзе Беларусі. 

Карта Тэрыторый, 
важных для птушак 
Беларусі

Шэрыя гусі з птушанятамі

Качка-свіцьва (самец і самка)

У залежнасці ад пагодных умоў і характару паводкі буй-
ныя чароды птушак затрымліваюцца тут на тэр мі ны ад 
некалькіх дзён да тыдня і нават даўжэй. 
Значнасць тэрыторыі для мігруючых водна-балотных пту-
шак была пацверджана яшчэ ў сярэдзіне XX  ст., калі тут 
упершыню ў нашай краіне арнітолаг з Белавежскай пушчы 
Васіль Гаўрын арганізаваў навуковыя даследаванні весна-
вой міграцыі. 
Рака Лясная – патэнцыйная Рамсарская тэрыторыя і пла-
нуемы аб’ект Ізумруднай сеткі. 


