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YciM вядомd, цпа зiмой трэбо подкормлiвоць
пtуч!d& устолёiвоючы кормуlлкi. Але долёко
не кожны ведое, |лто летом ноIлы птуluкi-
сябры токGqмо лrdюць потрабy Y дапамозе,
Нопэiна, BqM доsодзiлося нозiроць, якпo,сля
даждllсу i лужьrнкох плёскоюццо Bepo6'i обо
члпакi, з якой охвотой яньl п'юць всду"
Y засуtuлiвое, rорýчое нодвор'е птуlлок вельмi
мучыць слrоrФ i iлдоводзiццо пероодольвсць
вялiкiя одлеrлосцi i почryкахвады. fiык чаму 6
не полегчыць iM жыццё? Гэто можно зробiць,
устолявоilrrы но прыrлкольныi,l уасп<у обо
i содзе поiлlсучryпальню мя птуцлак.

Безумо!на, самы просты варыянт - купiць гатовую
паiлку. Але па-сапраУднаму парадаваць вока, стаць
упрыгажэннем вашага !частка або саду зможа паiлка-
купальня, зробленая cBaiMi pyKaMi. Творчы эка-праект
можна ажыццявiць сумесна з навучэнцамi i бацькамi, ак-
цэнтава!шы !ваry на карысцi птушак як наryральных рэ-
ryлятара! колькасцi шкодных насякомых, ix эстэтычным
i выхава!чым значэннi.

Як жа зрабiць паiлку-купальню? Унiверсальнага ва-
рыянту няма, усё залежыць ад фантазii i ная!ных ма-
тэрыяла!.

Асно!ным элементам, вядома ж, з'я!ляецца посуд
для вады. Ен павiнен быць дастаткова шырокiм, але
не глыбокiм, Калi глыбiня пасудзiны большая за 7 см,

на дно можна пакласцi гальку. Гэта дазволiць птушкам
перамяшчацца не толькi УздоУж борцiка, але i па !сёй
плошчы паiлкi-купальнi. Выбiраючы прыдатны посуд,
перавагу лепш аддаваць керамiчным або шкляным: ix
лягчэй даглядаць, а вада не награваецца так хутка, як
у металiчных. Самаробныя паiлкi з цэменту таксама
падыходзяць,

Паiлку-купальню лепш размяшчаць на падста!-
цы вышынёй не менш за метр, Гэта робiцца для таго,
каб птушкi-госцi не сталi паля!нiчымi трафеямi ка-
то! i сабак. П'едэсталам можа служыць калона з цэ-
глы або дэкаратыУнай плiткi, частка трубы i нават
некалькi перакрыжаваных буйных галiнак, якiя за-
сталiся пасля абрэзкi кусто!. А можна проста па-
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весiць паiлку на дрэве, аформi!шы яе ! выттядзе
гняздзечка.

Важным момантам з'яУляецца выбар меGцазнахо-
джання купальнi. Лепu.l, калi яна будзе знаходзiцца па-
блiзу дрэва, Гэта дазволiць птушкам адчуваць сябе
абароненымi: пры найменшай небяспецы яны змогуць
схавацца ! гушчы галiн. Акрамя таго, цень ад кроны
абаронiць ваду ад перагравання i хуткаrа выпарэння.
А калi,змясцiць паiлку насупраць акна, то мOжна нават
паназiраць за птушкамi.

Вядома, паiлку трэба даглядаць. У гарачыя днi вада
выпараецца, таму яе неабходна рэгулярна падлiваць.
Акрамя таго, на сонцы вада "KBiTHee". Гэта адбываецца
з-за размнахэння сiне-зялёных водарасцей, якiя змяш-
чаюць цыянабакгэры i. Пад дзеяннем сOнечных прамянё\i
i !льтрафiялеry янь! выпрацо!ваюць зялёны пiгмент -хларафiл. Мпаведна, чыпл больш святла паступае ! ваду,
ты,м больш акты!на размнФкаюцца бактэ|эыi iтым хрчэй
вада зелянее. Трэба счышчаць багавiнне шчоткай i мя-
няць ваду. Можна змясцiць у ваду галiнкi лаванды: яна
валодае бактэрыцыдныллi !ласцiвасцямi i замарудзiць
развiццё бактэрый,

Навучэнцы Эколага-бiялагiчнага цэнтрадзяцей i мо-
ладзi Масто!скага раёна збудавалi rrаiлку-купальню
для птушак яшчэ летам 2020 года. Яна мае самую про-
стую канструкцьiю: да металiчнага кольца прымацава-
ны аборкi, памiж якiмi!ста!лена глыбокае блюда. Паiлка
падвешана на перакрыжаваннi з металiчных дуг. .Д,зецям
падабаецца даглядаць яе, а яшчэ больш - назiраць за
купаннем птушак. fla таго ж мы высветлiлi, што У асаблi-
ва гарачыя днi да вады прылятаюць не толькi птушкi, але
i пчолы.

.Щалучайцеся да нашага вопыту - падтрымайце пry-
шак у гарачую пару!

lрына КАСЦЕЧКА,
метадыст Эколага-бiялаriчнага цэнтра дзяцей

i моладзi Мастоiскага раёна.


