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Паў та ры сот ні дзі кіх ко ней па-

куль ага ро джа ны элект рыч ным 

дро там — яны зна хо дзяц ца на ка-

ран ці не пад ка ме ра мі і па ста ян ным 

на гля дам ве тэ ры на раў, але ўжо 

праз два ме ся цы змо гуць бес пе ра-

шкод на пе ра мя шчац ца па пу шчы. 

Зда ец ца, гэ тых спа кой ных і пры го-

жых жы вёл, якія ча сам быц цам па-

зі ру юць для фо та здым каў, вель мі 

лёг ка пры ру чыць. Але мэ ту та кую 

за каз нік не ста віць. На ад ва рот, па 

да моў ле нас ці з ні дэр ланд скім за-

па вед ні кам, што на бяз вы плат най 

асно ве пе ра даў ко ней пу шчы, гэ та 

на ват за ба ро не на, як і пад корм лі-

ваць жы вёл (за вы клю чэн нем су-

ро вых ма ра зоў), аба ра няць іх ад 

дра пеж ні каў і аказ ваць ве тэ ры нар-

ную да па мо гу.

— Ка лі мы хоць ад на го ка ня 

пач нём вы ка рыс тоў ваць у гас па-

дар чых мэ тах, то за пла цім штраф 

у па ме ры 1000 еў ра. І я з та кі мі ўмо-

ва мі цал кам згод ны. Гэ тыя жы вё лы 

па він ны вы кон ваць тую 

ро лю, дзе ля якой і пры-

зна ча ны ў пры ро дзе, — 

пад крэс лі вае ды рэк-

 тар за каз ні ка Ва сіль 

ГУР КОЎ (на фота).

А ро ля іх вель мі ці-

ка вая — рас чы шчаць 

лу гі ад вы со кай тра вы і 

трыс ня гу, каб ін шыя жы -

вё лы (зуб ры, але ні і г. д.) 

маг лі сіл ка вац ца ма ла-

дой тра вой на тэ ры то рыі 

пу шчы і не вы хо дзі лі шу каць яе на 

ага ро ды і кал гас ныя па лі. Пра сцей 

ка жу чы, ко ні кі бу дуць вы кон ваць 

функ цыю га зо на ка сіл кі. І за тры 

тыд ні ста так ужо ачыс ціў ка ля 

40 гек та раў па лёў.

— Ра ней амаль у кож на га бы ла 

ка ро ва, та му тут па сві лі ска ці ну, 

на рых тоў ва лі се на. Ця пер у ва ко-

лі цах ужо не за ста ло ся ска ці ны, 

і тыя дзі кія жы вё лы, якія ёсць у 

пу шчы, не па спя ва юць са мі рас-

чы шчаць са бе тэ ры то рыі, вось і 

вы хо дзяць у лю дзі, — рас ка заў на-

чаль нік ад дзе ла па ляў ні чай гас-

па дар кі Мін ляс га са Аляк сандр 

КА ЗА РЭЗ. — А яно як — ка лі 

тра ву ні хто не вы ядае і не скош-

вае, то ўтва ра ец ца тра вя ніс ты дэт-

рыт, ён пе ра гной ва ец ца і ста но віц-

ца не па жыў ны для жы вёл. Акра мя 

та го, па сту по ва лу гі за рас та юць 

хмыз ня ка мі. Усё гэ та пры во дзіць 

да па дзен ня бія раз на стай нас ці і 

пра дук цый нас ці эка сіс тэм.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі дзі кія ко ні 

жы лі і ра ней. Вя до ма, што яшчэ 

Ві таўт пе рад Грун валь дскай біт вай 

у 1409 го дзе ад лоў лі ваў тар па наў 

на тэ ры то рыі На лі боц кай пу шчы, 

ды і пас ля гэ та га іх вель мі час та 

вы ка рыс тоў ва лі ў ва ен ных мэ тах. 

А паз ней гэ тых ко ней па ча лі ма са-

ва зні шчаць, бо лі чы лі шкод ні ка мі 

сель скай гас па дар кі. Ад та ко га 

моц на га люд ско га ўціс ку 400 га-

доў та му тар па ны цал кам знік лі 

з тэ ры то рыі на шай кра і ны. А гэ-

та, у сваю чар гу, паў плы ва ла на 

па дзен не па пу ля цыі зуб ра, лі чаць 

спе цы я ліс ты.

— Гэ та дру гое пры шэс це тар па-

наў, — ад зна чыў Ва сіль Гур коў. —

Хоць іх і нель га на зваць чыс та-

кроў ны мі. Яны ма юць боль шую 

част ку ге наў ад тар па наў і тро хі 

ад поль ска га ко ні ка, та му на зы ва-

юц ца тар па на па доб ны мі. Але яны 

не ін ва зій ныя для на шай кра і ны, 

бо тар па ны і ра ней тут жы лі.

Па сло вах экс пер таў, гэ тая па-

ро да бы ла ство ра на ў 1930 го дзе 

на тэ ры то рыі поль скай част кі Бе-

ла веж скай пу шчы. Ву чо ныя зы хо-

дзі лі са знеш ніх пры кмет, бо ге-

не тыч ных ана лі заў та ды не бы ло. 

Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны 

тар па на па доб ныя ко ні тра пі лі ў 

Гер ма нію, за тым вяр ну лі ся ў Поль-

шчу, а пас ля «пе ра еха лі» ў Ні дэр-

лан ды. Нам пра па на ва лі су пра цоў-

ні чаць па та кой пры ро да ахоў най 

кан цэп цыі, як рэ вай лдынг, што 

зна чыць па этап нае ад наў лен не 

ха рак тэр ных для рэ гі ё на вы со ка-

пра дук цый ных эка сіс тэм шля хам 

вяр тан ня буй ных жы вёл у мес цы 

іх спрад веч на га арэ а лу.

— Ко ні ка мі ўжо за ці ка ві лі ся мяс-

цо выя ваў кі, пры хо дзіў па гля дзець 

на но вых жы ха роў і мядз ведзь, та-

му рэ гу ля ваць іх коль касць бу дзе 

ка му. Але не ду май це, што іх тут 

ця пер усіх з'я дуць. Ня гле дзя чы на 

свой мір ны вы гляд, са мцы мо гуць 

аба ра ніць сваю сям'ю, — ад зна чыў 

Аляк сандр Ка за рэз.

Спе цы я ліс ты так са ма пад крэс-

лі ва юць, што ко ні кі дак лад на не 

пач нуць вы хо дзіць за ме жы 

пу шчы, як, на прык лад, зуб ры.

— Пе рад уся лен нем тар па-

на па доб ных ко ней у пу шчу бы ла 

пра ве дзе на вя лі кая ра бо та. Мы на 

пра ця гу двух га доў вы ву ча лі во-

пыт Лат віі і Га лан дыі, дзе та кія ко ні 

ўжо ёсць. Прак ты ка па каз вае, што 

гэ тыя жы вё лы пры трым лі ва юц ца 

сва ёй тэ ры то рыі, яны да во лі кан-

сер ва тыў ныя, — пад крэс ліў за гад-

чык ла ба ра то рыі па пу ля цый най 

эка ло гіі на зем ных па зва ноч ных і 

кі ра ван ня бія рэ сур са мі НПЦ НАН 

Бе ла ру сі па бія рэ сур сах, кан ды-

дат бія ла гіч ных на вук Ва сіль 

ША КУН. І да даў, што на ад на го 

ка ня па трэб на 1-2 гек та ры зям лі. 

У «На лі боц кім» ка ля 350 гек та раў 

за рос лых лу гоў. Зна чыць, пу шча 

мо жа раз мяс ціць 200—300 асо-

бін. Але га да ваць іх тут у вя лі кай 

коль кас ці ня ма сэн су. У Бе ла ру сі 

ёсць яшчэ шмат мес цаў, дзе мож-

на ства рыць но выя па пу ля цыі. На-

прык лад, пой ма Пры пя ці за рас тае, 

ёсць праб ле мы і над Дняп ром — гэ-

та тыя мес цы, дзе ра ней так са ма 

па сві лі жы вёл. Та му, ве ра год на, 

хут ка ко ні каў мож на бу дзе су стрэць 

не толь кі ў На лі боц кай пу шчы.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА,

фо та аў та ра.

А не шкодзь!А не шкодзь!

ЗА НОЧ — 
280 КІ ЛА ГРА МАЎ РЫ БЫ

Вось толь кі га на рыц ца та кім уло вам жы-

хар Са лі гор ска не змо жа, бо зда быў яго ў 

Жыт ка віц кім ра ё не не за кон на.

Ран кам у апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу 

Жыт ка віц ка га РА УС па сту пі ла па ве дам лен не 

ад су пра цоў ні каў вар та вой ахо вы ААТ «До след-

ны рыб гас Бе лае» аб тым, што пад час не за-

кон най лоў лі ры бы з са жал кі быў за тры ма ны 

муж чы на.

На мес цы зда рэн ня пра ва ахоў ні кі вы яві лі 

30-га до ва га не пра цу ю ча га жы ха ра Са лі гор ска. 

Пры са бе ў яго бы лі по лі пра пі ле на выя мяш кі, 

у якія бы ла рас кла дзе на вы кра дзе ная ры ба.

Як бы ло ўста ноў ле на, муж чы на пры ехаў да са-

жал кі на пя рэ дад ні ўве ча ры і рас ста віў па ва да ёме 

ча ты ры ры ба лоў ныя сет кі, кож ная пра цяг лас цю 

ка ля 50 мет раў. На працягу но чы яму ўда ло ся 

са браць не ма лы ўлоў. У агуль най скла да нас ці 

«ры бак» не за кон на пры сво іў 270 кі ла гра маў кар-

па і больш за во сем кі ла гра маў таў ста ло бі ка, па-

ве дам ляе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

След чым ка мі тэ там па гэ тым фак це за ве-

дзе на кры мі наль ная спра ва за кра дзеж. Па-

да зра ва на му па гра жае па ка ран не гра мад скі мі 

ра бо та мі, або штра фам, або па праў чы мі ра бо-

та мі на тэр мін да двух га доў, або арыш там, або 

аб ме жа ван нем во лі на тэр мін да трох га доў, або 

па збаў лен нем во лі на той жа тэр мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

 Да рэ чы
Ка лі фа та гра фа ва ла, 

за ўва жы ла ко ні ка, які сва ім 

яр ка-аран жа вым ко ле рам 

вы бі ваў ся са свет ла-шэ ра га 

та бу на. Ака за ла ся, гэ ты 

ма ла ды жа ра бец тра піў 

сю ды са сва ёй сям' ёй — 

сем'і на ўмыс на не раз бі ва лі, 

каб не ўмеш вац ца ў 

аса біс тыя ад но сі ны жы вёл. 

Ця пер яго пла ну юць зла віць 

і ад даць ці на фер му, 

ці ў заа парк, каб ён 

не пе ра даў свае ад роз нен ні 

ін шым чле нам та бу на

і не па ру шыў ге на фонд.

Дру гое пры шэс це тар па наў

Сі ноп ты кі ад зна ча юць, што 

так цёп ла ў пер шай дэ ка дзе 

ве рас ня ў на шай кра і не бы вае 

адзін раз на 10—15 га доў. Сі-

нап тыч ная сі ту а цыя за ста нец-

ца роў най аж да пят ні цы. Цёп-

лыя па вет ра ныя ма сы бу дуць

уплы ваць на ўмо вы на двор'я, 

а фон ат мас фер на га ціс ку па-ра -

ней ша му за ста нец ца па вы ша-

ны. За ха ва ец ца воб лач насць, 

але даж джоў бу дзе ма ла. Сё-

ле та ў мно гіх рэ гі ё нах кра і ны 

ад зна ча ец ца дэ фі цыт апад каў. 

Па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 

за ха ва ец ца вы со кая па жа ра-

не бяс пе ка.

У се ра ду бу дзе пе ра важ на 

без апад каў, толь кі ў асоб-

ных ра ё нах па поў на чы кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы. Уна чы і ра ні цай мес ца мі 

ча ка ец ца сла бы ту ман. Ве цер 

праг на зу ец ца паўд нё ва-ўсход-

ні, паў днё вы ўме ра ны. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад плюс 7 да плюс 14 гра ду саў, 

удзень бу дзе 20—26 цяп ла, па 

паў днё вым ус хо дзе — да плюс 

28 гра ду саў.

Кам форт нае на двор'е ча ка-

ец ца і ў чац вер. У гэ ты дзень 

бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

толь кі мес ца мі па паў ноч на-

за ход няй част цы кра і ны прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 

Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё -

нах ча ка ец ца сла бы ту ман.

Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы 

ўме ра ны, удзень у паў ноч на-

за ход ніх ра ё нах па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 7—14 гра ду саў вы-

шэй за нуль. Удзень бу дзе ад 

плюс 20 гра ду саў па паў ноч-

ным за ха дзе да 28 гра ду саў 

цяп ла па паў днё вым ус хо дзе 

кра і ны. У пят ні цу ўна чы і ра ні-

цай мес ца мі ча ка ец ца сла бы 

ту ман. Ве цер праг на зу ец ца 

за ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

7—14 гра ду саў вы шэй за 

нуль. Удзень бу дзе так са ма 

цёп ла — плюс 18—25 гра ду-

саў, па паў днё вым ус хо дзе — 

да 27 цяп ла.

Па па пя рэд ніх пра гно зах 

ай чын ных сі ноп ты каў, у на-

ступ ныя вы хад ныя сі ту а цыя ў 

ат мас фе ры зме ніц ца. Спе цы-

я ліс ты за ўва жы лі, што ак ты ві-

зу ец ца цык ла ніч ная дзей насць

у Паў ноч най Ат лан ты цы. 

У ха лод ным па вет ры ўтво-

рыц ца цык лон, яго ат мас фер-

ны фронт, ссоў ва ю чы ся це раз 

на шу кра і ну, ста не ад ціс каць 

цёп лае па вет ра за яе ме жы. 

Пач нец ца па ха ла дан не. Зме-

ны адчуюцца ўжо ўна чы ў су-

бо ту, тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе 6—12 цяп ла, 

мес ца мі да плюс 14 гра ду саў. 

Удзень бу дзе ад плюс 13 да 

плюс 18 гра ду саў, па паў днё-

вым ус хо дзе — ка ля 20 цяп ла. 

У ня дзе лю ста не яшчэ больш 

хо лад на.

Сяр гей КУРКАЧ.

На двор'еНа двор'е

АПОШ НІЯ ДНІ АМАЛЬ ЛЕТ НЯ ГА ЦЯП ЛААПОШ НІЯ ДНІ АМАЛЬ ЛЕТ НЯ ГА ЦЯП ЛА
Увесь ты дзень бу дзе прак тыч на без апад каў Увесь ты дзень бу дзе прак тыч на без апад каў 
і да плюс 28 гра ду саў, а ў су бо ту па ха ла даеі да плюс 28 гра ду саў, а ў су бо ту па ха ла дае

Пер шая па ло ва ве рас ня пра цяг вае нас ра да ваць прак-

тыч на жні вень скім на двор' ем, ка лі ся рэд ня су тач ная 

тэм пе ра ту ра на 2—4 гра ду сы пе ра вы шае клі ма тыч ную 

нор му, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.


