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Калі Вы жывяце каля Выганашчанскіх балот ці маеце 
маг чымасць наведваць iх, Вы можаце стаць 

За ха вальнікам ТВП “Выганашчанскія балоты” 
і дапамагчы зберагчы яе для нашчадкаў. 

Удзельнічайце ў захаванні ТВП “Выганашчанскія 
ба лоты”, паведамляйце пра пагрозы і свае назіранні 

су пра цоў ні кам АПБ, заказніка, 
прыродаахоўных інспек цый. 

Аляксандр Іваноў

Мы – Захавальнікі ТВП 
“Выганашчанскія балоты”!

Праект DCI-NSAPVD/2012/292081 “Прырода важна для ўсіх. Умаца ванне аховы пры роды 
праз раз віццё лідэрства і ўдзел мясцовага насельніцтва ў працэсе прыняцця ра шэн няў на 

мясцовым узроўні” рэалізуецца ГА “Ахова птушак Бацькаўшчы ны” пры фінан савай падтрымцы 
Еўрапейскага Саюза. За змест выдання адказвае ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны”
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Як далучыцца да нас?
Заходзьце на старонку
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Цікавыя факты пра ТВП
“Выганашчанскія балоты”
Важнымі месцамі канцэнтрацыі водна-балотных птушак 
пад час міграцый з’яўляюцца тыповыя палескія азёры: Баб-
ро віцкае і Выганашчанскае.
Тэрыторыя мае статус рэспубліканскага ландшафтнага за-
каз ніка, а ў 2013 годзе была аб’яўлена Рамсарскім угоддзем 
(водна-балотнай тэрыторыяй міжнароднай значнасці).
Балоты з нава коль нымі лясамі насяляе ключавая папуляцыя 
барадатай кугакаўкі ў Беларусі. Вялікія прыгожыя совы, 
сім вал Вы ганашчанскіх ба лот, займаюць ста рыя “кватэры” 
дзён  ных драпежных птушак. Вырашаць “жыллёвую пра-
блему” ім дапамагаюць Захавальнікі Выганашчанскіх балот, 
якія будуюць штучныя гнёзды. 

Што пагражае ТВП 
“Выганашчанскія балоты”?

 ► Парушэнне гідралагічнага рэжыму ў выніку дрэнажнай 
дзейнасці сістэмы каналаў, з-за чаго амаль усе балоты за-
растаюць бярозавым жардняком  і  перыя дыч на гараць. 
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Барадатая кугакаўка 
з птушанятамі ў штучным гняздзе

Шматлікія леса-балотныя біятопы прыдатныя для звычай-
най гадзюкі, таму яе колькасць тут самая высокая ў Беларусі. 
Гэта, у сваю чаргу, садзейнічае паспяховаму гнездаванню 
некалькіх пар арлоў-вужаедаў. 

Што такое ТВП?
Эфектыўным метадам аховы многіх відаў жывёл і рас лін 
з’яўляецца захаванне прыродных тэрыторый, неаб ходных 
для іх існавання. Адзін з падыходаў – гэта вы дзя ленне ў 
адпаведнасці з пэўнымі крытэрыямі Тэры торый, важных 
для птушак (ТВП), якія забяспечваюць выжыванне папу-
ляцый большасці відаў птушак. Гэ та месцы гнездавання, 
зімоўкі ці міграцыйныя шляхі тых відаў птушак, якія маюць 
не спры яльны ахоўны статус або знаходзяцца пад пагрозай 
знікнення.
Сусветная праграма  ТВП ахо плі вае 200 краін, больш за 
12 000 тэрыторый, з якіх 51 знаходзіцца ў Беларусі.
ТВП “Выганашчанскія балоты” – буйнейшы ў Беларусі ком -
п лекс дроб налісцевых забалочаных лясоў, балот, рачных 
пойм і мел каводных азёр. Сярод балот захаваліся ў нату раль-
ным ста не цяжкадаступныя астравы з унікальнай флорай 
і фаў най.

Жоўтагаловы дзяцел

Унікальнасць фаўны падкрэслі-
ваец ца лакальнай канцэнтра-
цыяй глаба льна пагражальнага 
віда – вялі кага арляца, а так-
сама ўстойлівай папу ляцыяй 
ар лана-белахвоста. Тут шмат 
рэдкіх дзятлаў: жоў та  га ловых і 
беласпінных. 
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 ► Незаконная здабыча драпежных птушак, асабліва рэд-
кіх соў і арлоў.

 ► Інтэнсіўная высечка лясоў, асабліва дрэў з буйнымі гнёз  -
дамі і дупламі, а таксама насаджэнняў, дзе знаходзяць 
прытулак  рэдкія віды раслін і жывёл.

 ► Зарастанне хмызнякамі ў выніку спынення сенакашэн-
ня, што вядзе да змяншэння плошчы найбольш каштоў-
ных нізінных балот і паплавоў.

 ► Верагоднасць торфа распра цоў  кі, якая можа прывесці 
да страты ўнікальных пры род ных умоў водна-ба лот най 
тэрыторыі і яе бія раз на стай насці.

Гадзюка

Карта Тэрыторый, 
важных для птушак 
Беларусі

Арлан-белахвост

Верагодны 
ўчастак 
для торфа-
 распрацоўкі


