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У 
ад ным толь кі Млеч ным 

Шля ху, па вод ле роз ных 

ацэ нак, мо жа ўтрым лі вац ца 

ад 100 да 400 міль яр даў зо рак. 

Па тэн цый на ка ля кож най з іх 

мо гуць зна хо дзіц ца пла не ты. 

Толь кі ў на зі ра ным на мі Су све це 

мо жа быць як мі ні мум два 

трыль ё ны га лак тык, у кож най 

з якіх утрым лі ва юц ца трыль ё ны 

пла нет, якія кру цяц ца ва кол 

сот няў міль яр даў зо рак. І на ват 

ка лі ся род та кой коль кас ці 

пла нет тых, што бу дуць 

здоль ныя пад трым лі ваць жыц цё, 

вель мі і вель мі ма ла, дзесь ці 

ў Су све це ўсё роў на па він на 

быць ра зум нае жыц цё, акра мя 

на ша га.

Пад лі кі ка жуць, што ка лі толь кі 0,1% 

пла нет на шай га лак ты кі бу дуць па тэн-

цый на пры дат ныя да жыц ця, то га вор ка 

ўжо пой дзе пра коль касць ка ля ад на го 

міль ё на пла нет, на якіх мо жа іс на ваць 

жыц цё. Та кія раз лі кі за ах во ці лі но бе леў-

ска га лаў рэ а та Эн ры ка Фер мі за да цца 

пы тан нем: «Гэй, дык дзе ж вы ўсе?» 

Гэ тае пы тан не з'яў ля ец ца пе рад умо вай 

да так зва на га па ра док су Фер мі, і, на 

дум ку су час ных на ву коў цаў, най больш 

ве ра год ныя ад ка зы на яго бу дуць звя-

за ныя з са мім ча ла ве кам.

Ёсць та кая гі по тэ за — «Вя лі кі 

фільтр». Згод на з ёй, да та го мо ман ту, 

як ра зум нае жыц цё змо жа па кі нуць ме-

жы свай го род на га све ту, яму не аб ход на 

пе ра адо лець ней кую сця ну. Той са мы 

Вя лі кі фільтр. Гі по тэ за аб вя шчае, што ў 

гла баль ным эва лю цый ным пра цэ се ма-

юц ца ней кія пе ра ход ныя мо ман ты, якія 

прый дзец ца пе ра адо лець лю бой ра зум-

най цы ві лі за цыі, каб атры маць маг чы-

масць зно сін з ін шы мі све та мі. Для не-

ка то рых цы ві лі за цый гэ тыя пе ра ход ныя 

мо ман ты мо гуць пра хо дзіць на ран нім 

эта пе жыц ця, а ў на шым вы пад ку мы 

толь кі ру ха ем ся да гэ та га мо ман ту эва-

лю цыі. З гэ та га за клю чэн ня мож на зра-

біць контр ін ту і тыў ную вы сно ву аб тым, 

што чым ляг чэй шая бы ла на ша эва лю-

цыя да ця пе раш ня га ча су, тым гор шыя 

шан цы ча ла вец тва ў бу ду чы ні.

Узяць хоць бы клі ма тыч ныя зме ны. 

Не за леж на ад та го, ці ве ры це вы ў іх ці 

не, ка лі яны бу дуць пу шча ныя на са ма-

цёк, то ў кан чат ко вым вы ні ку за гу бяць 

боль шую част ку вя до ма га нам жыц ця 

на Зям лі. Апош нія 12 000 га доў ці ка-

ля та го клі мат на пла не це быў дзіў на 

ста біль ны, што да зво лі ла ча ла ве чай 

цы ві лі за цыі за квіт нець, пе рай шоў шы 

ад сель скай гас па дар кі да ін дуст ры я-

лі за цыі, якая па іро ніі лё су мо жа ўсіх 

нас і за гу біць.

У рам ках ня даў ніх да сле да ван няў 

бы ло ўста ноў ле на, якія ха рак-

тэр ныя ры сы і асаб лі вас ці жы вых ві-

даў най больш ве ра год на да зво ляць ім 

вы жыць ва ўмо вах пла не ты, што пе-

ра нес ла гла баль ныя клі ма тыч ныя зме-

ны. Дзвю ма най больш важ ны мі асаб лі-

вас ця мі з'яў ля юц ца не вы бі раль насць і 

здоль насць да хут ка га рэ пра дук тыў на-

га цык ла. Зы хо дзя чы з гэ та га, мож на 

зра біць вы сно ву, што лю дзі не бу дуць 

зай маць мес ца ся род пер ша рад ных ві-

даў, якія вы жы вуць у бу ду чы ні. З гэ та га 

так са ма мож на зра біць і ін шую вы сно ву: 

ня гле дзя чы на тое, што па дзеі на ін шых 

пла не тах (тыя са мыя пе ра ход ныя пе-

ры я ды) мо гуць раз ві вац ца па-ін ша му, 

іс нуе вя лі кая ве ра год насць та го, што 

на шля ху жыц ця, якое іс на ва ла на гэ тых 

пла не тах, ака за ла ся столь кі пе ра шкод, 

што цы ві лі за цыі ў кан чат ко вым вы ні ку 

не змаг лі іх пе ра адо лець.

«У Су све це, яко му не каль кі міль яр-

даў га доў, дзе зор ныя сіс тэ мы па дзе ле-

 ныя не толь кі пра сто рай, але і ча сам, 

цы ві лі за цыі мо гуць з'яў ляц ца, раз ві вац-

ца і ў вы ні ку са ма ўхі ляц ца на столь кі 

хут ка, што прос та не па спя ва юць знай-

сці са бе па доб ных. Мы са мі жы вём у 

ста год дзе но ва га ма са ва га вы мі ра ння, 

якое толь кі-толь кі па ча ло ся. Нас ча кае 

яшчэ вель мі шмат смер цяў», — пі ша 

ка лум ніст Nеw Yоrk Mаgаzіnе Дэ від Уо-

лес-Уэлс.

У мно гіх ін шых мыс лі це ляў ма юц ца 

свае ад ка зы на па ра докс Фер мі. У ней-

кіх вы пад ках яны больш дэ прэ сіў ныя, 

чым гэ ты, у ней кіх менш. Пры вя дзём 

не каль кі пры кла даў. Ан дэрс Сан дберг, 

окс фард скі аст ра фі зік, член Аст ра на-

міч най аб сер ва то рыі Бялг ра да Мі лан 

Цыр ка віч, а так са ма Сцю арт Ар мстронг, 

экс перт па пы тан нях штуч на га ін тэ ле-

кту, лі чаць, што ін ша пла не ця не не вы-

мер лі, а прос та зна хо дзяц ца ў спяч цы, 

ча ка ю чы асту джэн ня агуль на га кас міч-

на га фо ну Су све ту.

ПРА ФЕ САР За ра Асма на ва са Сва-

бод на га ўні вер сі тэ та Тбі лі сі мяр куе, 

што на шы по шу кі ін ша пла нет ных ме-

гаст рук тур ра на ці поз на яшчэ ўвян ча-

юц ца не ка то ры мі пос пе ха мі, толь кі вось 

шу ка ем мы іх зу сім не ка ля тых зо рак, 

што трэ ба. А шу каць трэ ба, на дум ку 

Асма на вай, по бач з пуль са ра мі. Фі зік 

Бра ян Кокс пра па ноў вае свой ва ры янт, 

у якім для ін шых па за зем ных цы ві лі-

за цый спра вы маг лі скон чыц ца сум на, 

та му не вы клю ча на ве ра год насць, што 

яны мо гуць скон чыц ца гэ так жа і для 

нас. «Ча му б не вы ка заць зда гад ку, што 

рост на ву кі і ін жы не рыі мог пе ра сяг нуць 

па лі тыч ныя і са цы яль ныя нор мы і асно-

вы, і ўсё на столь кі вый шла з-пад кант-

ро лю, што пры вя ло да ка та стро фы», — 

ка жа Кокс. «Ка лі ра зум нае жыц цё на 

ін шай пла не це, са мо та го не жа да ю чы, 

ся бе ж і зні шчы ла пад на ціс кам раз віц ця 

сва іх тэх на ло гій, то ча му, улас на, вар та 

вы клю чаць маг чы масць ана ла гіч на га 

лё су для ча ла вец тва?»



ЦІ ЁСЦЬ БРА ТЫ 
ПА РО ЗУ МЕ?
На ву коў цы на зва лі рэ аль ныя пры чы ны, 
ча му лю дзі да гэ та га ча су не знай шлі ін ша пла не цян, 
і які не зайз дрос ны лёс мо жа на пат каць і іх са міх

Да сле да ван не ста ра жыт на га за кі ну та га го ра да 

Тэ а тыў а кан у Мек сі цы да зво лі ла здзейс ніць 

ад крыц цё: пад Пі ра мі дай Ме ся ца 

ар хе о ла гі вы яві лі ту нэль.

Тэ а тыў а кан раз ме шча ны за 40 км на паў ноч ны ўсход 

ад Ме хі ка. Гэ та адзін з най больш знач ных пом ні каў да-

ка лум ба вай Аме ры кі. Дак лад ны ўзрост го ра да не вя до-

мы, мяр ку ец ца, ён быў за кла дзе ны ў 100 го дзе да н.э., 

а боль шасць яго ма ну мен таў бу да ва ла ся да 250 го да н.э. 

У эпо ху свай го най вы шэй ша га роск ві ту (250—600 га ды н. э.) 

Тэ а тыў а кан аказ ваў знач ны куль тур ны ўплыў на мно гія

воб лас ці Ме са а ме ры кі. Са сва і мі 15 пі ра мі да мі і вя ліз най 

ганд лё вай пло шчай Тэ а тыў а кан быў боль шы за лю бы на-

се ле ны пункт Еў ро пы.

Да ся рэ дзі ны VІІ ста год дзя го рад быў ужо за кі ну ты. Ацтэ-

кі, якія прый шлі сю ды паз ней, за спе лі толь кі ве ліч ныя ру і ны. 

Яны і да лі ім наз ву: у пры ват нас ці, най буй ней шая га рад ская 

па бу до ва атры ма ла імя Пі ра мі ды Сон ца, а дру гая па ве лі чы-

ні — Пі ра мі ды Ме ся ца. Гэ ты бу ды нак зна хо дзіц ца ка ля паў-

ноч на га кан ца Да ро гі Мёрт вых, за вяр ша ю чы двух ба ко вую 

сі мет рыю хра ма ва га комп лек су.

Ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні Пі ра мі ды Ме ся ца вя дуц ца з 

1998 го да. Пад пі ра мі дай бы лі зной дзе ныя па ха ван ні, якія 

змя шча юць астан кі лю дзей і жы вёл, а так са ма мност ва ры-

ту аль ных прад ме таў. Но вае ад крыц цё здзейс ні лі на ву коў цы 

з На цы я наль на га ін сты ту та ант ра па ло гіі і гіс то рыі Мек сі кі. 

Вы ву ча ю чы цэнт раль ную пло шчу Тэ а тыў а ка на з да па мо гай 

ме та ду элект ра та маг ра фіі, яны знай шлі ту нэль, які пра кла-

дзе ны на глы бі ні 10 мет раў і вя дзе да Пі ра мі ды Ме ся ца. За 

апош нія га ды ар хе о ла гі, якія пра цу юць у Мек сі цы, знай шлі 

не каль кі па доб ных ту нэ ляў — у тым лі ку ў Тэ а тыў а ка не, 

пад хра мам пту шы на га змея. Пад зем ны бу ды нак пад пі ра-

мі дай Ме ся ца бу да ваў ся па тых жа тэх на ло гі ях, але з ім не 

звя за ны.

Грун ту ю чы ся на гі по тэ зе аб тым, што Пі ра мі ду Ме ся ца вы-

ка рыс тоў ва лі для пры ня сен ня ах вяр, спе цы я ліс ты мяр ку юць, 

што ту нэль сім ва лі зуе за ма гіль ны свет. На на ступ ным эта пе 

да сле да ван няў ар хе о ла гі па спра бу юць пра брац ца ўнутр, каб 

знай сці там ар тэ фак ты, якія мо гуць больш рас ка заць пра гіс-

то рыю го ра да і яго ма ну мен таў.

Са ба кі «пра цу юць» по шу ка ві-

ка мі-ра та валь ні ка мі ўжо больш як 
трыс та га доў. Пер шы мі іх да па мо-
гу ста лі вы ка рыс тоў ваць ма на хі з 
вы са ка гор ных пры тул каў у швей-
цар скіх Аль пах. Вя лі кія вы нос лі выя 
сен бер на ры бы лі на ву ча ны шу каць 
па да рож ні каў, якія спра ба ва лі пе-
ра адо лець гор ныя пе ра ва лы па між 
Швей ца ры яй і Іта лі яй, але збі лі ся з 
да ро гі ці за блу дзі лі ў зі мо вую не-
па гадзь.

Вя до ма, што са ба ка-ра та валь нік 
вы зна чае мес ца зна хо джан не ча ла-
ве ка па па ху. Асаб лі вас ці і ха рак та-
рыс ты кі гэ та га ўні каль на га пра цэ су 
да гэ туль да кан ца не вы ву ча ныя, і 
ме на ві та та му ча ла вец тву яшчэ не 
ўда ло ся ства рыць пры бор, здоль-
ны за мя ніць чац ве ра но га га сяб ра. 
Ві даць, са ба ка здоль ны «ана лі за-
ваць» та кія ві ды па хкіх суб стан цый, 
як эпі дэр міс ску ры, по та ад дзя лен-
не, па вет ра, якое вы ды ха юць лёг кія, 
а так са ма пра дук ты рас кла дан ня 
ча ла ве чых тка нак і ску ры.

Па вод ле ацэ нак экс пер таў, адзін 

са ба ка з по шу ка ва-вы ра та валь-

най служ бы мо жа вы ка наць пра цу 

двац ца ці, а то і трыц цаці пра фе сі я-

на лаў-по шу ка ві каў. Асаб лі ва адо-

ра ныя са ба кі ва ло да юць ню хам, які 

пе ра вы шае ча ла ве чы ў сто міль ё-

наў ра зоў.

У ся рэд нім за адзін дзень са ба ка 

по шу ка ва-вы ра та валь най служ бы ў 

су пра ва джэн ні ра та валь ні ка-кі но ла-

га мо жа аб сле да ваць пло шчу пры-

бліз на роў ную ад на му квад рат на му 

кі ла мет ру.

Іма вер насць вы яў лен ня кры ні цы 

па ху на вя лі кай ад лег лас ці знач на 

вы шэй шая ў па хмур ныя дні і нач ны 

час. У бяз вет ра ны со неч ны дзень 

са ба ку знач на скла да ней ус пры-

маць па хі, ка лі ў вы ні ку кан век цыі 

ніж нія ат мас фер ныя плас ты, на-

гра ва ю чы ся, пад ні ма юц ца ўверх, а 

верх нія, ста но вя чы ся ця жэй шы мі, 

на ад ва рот, апус ка юц ца ўніз.

На прак ты цы са ба ку-ра та валь ні ка 

мож на, як пра ві ла, ад нес ці да ад ной з 

дзвюх ра бо чых спе цы яль нас цяў. Вы-

шу ко вым са ба кам для эфек тыў на га 

по шу ку не аб ход ны ад праў ны пункт 

і прад мет з па хам ча ла ве ка, яко га 

трэ ба знай сці. Та кія са ба кі ка рыс-

та юц ца ніж нім ню хам, гэ та зна чыць 

не па срэд на аб нюх ва юць зям лю або 

брук, бя руць след і ру шаць па ім да 

па зна ча най мэ ты. По шу ка ва-вы ра та-

валь ныя са ба кі, на ад ва рот, шу ка юць

ча ла ве ка не па па кі ну тым сле дзе, 

а ста ран на аб нюх ва ю чы на ва коль ную 

пра сто ру. Пры спры яль ных умо вах 

на двор'я та кі са ба ка здоль ны вы явіць 

кры ні цу па ху на ад лег лас ці больш за 

ча ты рыс та мет раў. Рэ корд быў па-

стаў ле ны ў тунд ры на Аляс цы, ка лі 

по шу ка ва-вы ра та валь на му са ба ку 

ўда ло ся ад чуць пах на ад лег лас ці ў 

тры кі ла мет ры. У за леж нас ці ад вы-

бра най пер ша па чат ко ва спе цы яль-

нас ці вы шу ко вым і по шу ка ва-вы ра-

та валь ным са ба кам па трэб на роз ная 

пра гра ма на ву чан ня.

Служ бо вы са ба ка мо жа тра піць 

у по шу ка ва-ра та валь ную служ бу як 

з пры тул ку, так і з га да валь ні ка. Га-

лоў ная ўмо ва — та кі са ба ка па ві нен 

быць цвёр да на цэ ле ны на вы яў лен не 

«зда бы чы», гэ та зна чыць пра дэ ман-

стра ваць лад ную ма ты ва цыю і ра шу-

часць пры по шу ку сха ва най цац кі.

У боль шас ці вы пад каў для по-
шу ка ва-вы ра та валь ных апе ра цый 
вы ка рыс тоў ва юц ца па ляў ні чыя і па-
сту хо выя па ро ды са бак, та кія як лаб-

ра дор-рэ тры вер, за ла ціс ты рэ тры-
вер, ня мец кая аў чар ка, бель гій ская 
аў чар ка ма лі нуа, а так са ма бор дар-
ко лі. А вось ве ліч ных і ад важ ных сен-
бер на раў час цей за ўсё рых ту юць для 
по шу ку лю дзей, за сы па ных снеж най 
ла ві най у га рах. Най леп шыя з та кіх 

са бак мо гуць ад чу ваць ча ла ве чы 

пах, ка лі глы бі ня снеж на га по кры ва 

пе ра вы шае ча ты ры мет ры. Нью-

фаў ндлен ды не так час та, як ін шыя 

па ро ды, ста но вяц ца са ба ка мі-ра та-

валь ні ка мі, ад нак, дзя ку ю чы свай му 

мус ку ліс та му це ласк ла ду, гус то му 

ваў ня на му по кры ву і пад шэрст ку, 

пе ра пон ча тым ла пам, не пе ра ўзы-

дзе ным пла валь ным здоль нас цям і 

лю бо ві да вод ных пра цэ дур, гэ тым 

са ба кам скла да на знай сці роў на га 

пры вы ра та ван ні ча ла ве ка, які то не.

Адо ра ныя шча ню кі, ада бра ныя 

для на ву чан ня па пра гра ме по шу-

ка ва-вы ра та валь ных служ баў, як 

пра ві ла, пры сту па юць да за ня ткаў 

ва ўзрос це вась мі-дзе ся ці тыд няў 

ад на ра джэн ня. У ся рэд нім на ад-

на го са ба ку ідзе ка ля ты ся чы га-

дзін пад рых тоў кі. Ка лі ў вы ні ку на-

ву чан ня са ба ка ўсё ж аказ ва ец ца 

не пры дат ным для гэ тай са праў ды 

скла да най і ад каз най дзей нас ці, 

пас ля «праф ары ен та цыі» ён мо жа 
атры маць больш ад па вед ную для 
яго ха рак та ру спе цы яль насць, на-
прык лад ава ло даць по шу кам вы-
бу хоў кі ці нар ко ты каў, стаць пад-
мо гай лю дзям, якія ма юць па трэ бу 
ў су пра ва джэн ні або па ку ту юць ад 

пост траў ма тыч на га за сму чэн ня. 
У рэш це рэшт, та кі са ба ка мо жа 
прос та апы нуц ца ўлю бён цам сям'і.

Пра ца ў якас ці ра та валь ні ка 
па тра буе ад ча ты рох но гага сяб ра 

вя лі кай кан цэнт ра цыі ўва гі, та му 

та кія са ба кі, як пра ві ла, вы хо дзяць 

на пен сію або пе ра хо дзяць на менш 

ад каз ныя «па са ды» ва ўзрос це 

вась мі-дзе ся ці га доў.

Са бак, на ву ча ных шу каць рэшт кі 

за гі ну лых ах вяр, на пра фе сій ным 

жар го не на зы ва юць «труп ны мі» са-

ба ка мі. Ім пад сі лу зна хо дзіць цэ лыя 

целы і іх част кі, у тым лі ку тыя, якія 

зна хо дзяц ца пад ва дой і за ка па ныя 

ў зям лю, а так са ма фраг мен ты: ва-

ла сы, ткан кі, кроп лі кры ві, асоб ныя 

част кі шкі ле та і кос ці.

Са ба кі по шу ка ва-вы ра та валь най 

служ бы час та су пра ва джа юць сва іх 

гас па да роў-кі но ла гаў на ват на ад-

па чын ку, каб у лю бую хві лі ну быць 

га то вы мі да маг чы май над звы чай-

най сі ту а цыі.

Пас ля тэ ра рыс тыч ных ак таў 

11 ве рас ня 2001 го да ка ля трох сот 

са бак по шу ка ва-вы ра та валь най 

служ бы ЗША ў су пра ва джэн ні ра та-

валь ні каў-кі но ла гаў пра чэс ва лі мес-

ца тра ге дыі ў по шу ках жы вых. За-
ла ціс ты рэ тры вер Брэ тань — апош ні 
са ба ка з тых, якія пры ма лі ўдзел у 
гэ тых страш ных па дзе ях, па мер ла ва 
ўзрос це 16 га доў у чэр ве ні 2016 го-
да. Яе ка ле гі-ра та валь ні кі пра во дзі лі 
Брэ тань у апош ні шлях з усі мі на леж-
ны мі па яе за слу гах уша на ван ня мі.

ЗНАЙ СЦІ І ВЫ РА ТА ВАЦЬ
Ці ка выя фак ты пра са бак-ра та валь ні каў

ПАД ПІ РА МІ ДАЙ ПАД ПІ РА МІ ДАЙ 

МЕ СЯ ЦА МЕ СЯ ЦА 

ЗНАЙ ШЛІ ЗНАЙ ШЛІ 

САК РЭТ НЫ САК РЭТ НЫ 

ТУ НЭЛЬТУ НЭЛЬ

Кос масКос мас  

Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС. hvir@zviazda.by

Ча ла вец тва ўжо вель мі даў но ка рыс та ец ца 
бяс спрэч най пе ра ва гай са ба кі — уні каль ным 
най тан чэй шым ню хам, а ў на шы дні спе цы яль ная 
пад рых тоў ка да зва ляе сяб рам ча ла ве ка пры маць 
са мы ак тыў ны ўдзел у най скла да ней шых 
по шу ка ва-вы ра та валь ных апе ра цы ях. Што год 
у роз ных кут ках зям но га ша ра служ бо выя 

са ба кі здзяйс ня юць подз ві гі, да па ма га ю чы за ха ваць ты ся чы ча ла ве чых жыц цяў. Кас ма тыя ге роі 
не здар ма вы клі ка юць вя лі кую па ва гу і за хап лен не ў лю дзей ва ўсім све це, яны цал кам за слу жы лі 
на шу ўва гу. Сён ня пра па ну ем вам ці ка выя фак ты з жыц ця са бак-ра та валь ні каў.


