
У бе ла рус кiх ля сах, у дуб ро вах Па лес ся i на ма ла люд-

ных аб ша рах Па азер'я, у Бе ла веж скай пу шчы i ў iн шых 

на цы я наль ных пар ках i за па вед нi ках у ся рэ дзi не ве рас ня 

па чы на ец ца гуч ны по клiч вы са ка род ных але няў. Ма гут ныя 

ра га нос цы, ад чу ва ю чы моц ны пры лiў энер гii i за па лу, у гэ ты 

час хо чуць быць ва ла да ра мi сэр цаў «па не нак», iх цяг не да 

лу гоў i па лян, на якiх па су цца стат кi хут ка но гiх ла няў. Гэ ты 

шлюб ны час у жы вёл на зы ва ец ца го нам. Ма гут ны рык i 

гроз ны роў але няў-са мцоў, па чы на ю чы са змяр кан ня i да 

са май ра нi цы, рэ хам раз но сяц ца па на ва кол лях, абу джа юць 

са пер нi каў, клi чуць iх на па ядын кi i бой кi.

Сё ле та мне зноў вы па ла цу доў ная маг чы масць пра вес-

цi не каль кi дзён i па зды маць у мяс цi нах, дзе воль на па-

суцца i «пя юць» «вы са ка род ныя ры ца ры», — у за каз нi ках 

«Чыр во ны Бор» Ра сон ска га i «Асвей скi» Верх ня дзвiн ска га 

ра ё наў, На цы я наль ным пар ку «Брас лаў скiя азё ры». Там 

да ся рэ дзi ны каст рыч нi ка мож на па чуць iх не спа кой ную i 

на бат ную пес ню.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

А па слу хаць ужы вую ад веч ную пес ню пры го жых 

жы вё лiн вы мо жа це ў вi дэа на на шым сай це zviazda.by.

Ад веч ная Ад веч ная 
пес няпес ня
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