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У Ма ла дзеч не пра цуе спе цы яль -

ны па жар ны ава рый на-вы ра-

 та валь ны атрад. На яго ба зе ар-

га ні за ва на па за штат нае по шу ка-

вы ра та валь нае ад дзя лен не. Яго 

мэ та — шу каць у ля сах Мін скай 

воб лас ці ме на ві та та кіх між воль-

ных «ра бін зо наў». Та му ка рэс пан-

дэн ты «Звяз ды» ад пра ві лі ся, каб 

сва і мі ва ча мі па на зі раць за тым, як 

жа ра таў ні кі пра чэс ва юць лес, каб 

вы вес ці з яго не траў ча ла ве ка.

— Не як так скла ла ся, што час-

цей за ўсё мы ез дзім у пяць ра ё-

наў, — за ўва жае на чаль нік па-

жар на-вы ра та валь най служ бы 

атра да Ста ні слаў ТРА ЦЮК. —

Гэ та Са лі гор скі, Мя дзель скі, 

Ві лей скі, Ба ры саў скі і Бя рэ зін скі.

У гэ тых ра ё нах ба дай што са мыя

вя лі кія ля сы воб лас ці, якія пры-

цяг ва юць да ся бе грыб ні коў і ягад-

ні каў. Але, па на шых на зі ран нях, 

час цей за ўсё ў ля сах губ ля юц ца 

лю дзі пен сій на га ўзрос ту. У іх на-

ту раль ным чы нам уз ні ка юць праб-

ле мы са зда роў ем, ужо не та кая 

хвац кая па мяць. Ня рэд ка і ўво-

гу ле за бы ва юць, ку ды яны ідуць. 

Пас ля ці яны са мі, ці іх род ныя 

ўсве дам ля юць, што сам ча ла век 

вый сці з ле су не мо жа. І на да па-

мо гу пры хо дзім мы.

Ра таў ні кі пад лі чы лі — у асноў-

ным чле ны сям'і знік ла га па чы-

на юць біць тры во гу на на ступ ны 

дзень. Рэд ка бы вае так, што ча ла-

ве ка па чы на юць шу каць праз па-

ру га дзін пас ля та го, як ён му сіў 

быў вяр нуц ца на зад, але так і не 

прый шоў. Спяр ша яны спра бу юць 

ад шу каць не ба ра ку са ма стой на. 

А час ідзе.

— Лю бы по шук па чы на ец ца са 

збо ру ін фар ма цыі. Мы му сім ве-

даць, дзе і ка лі ча ла век зай шоў у 

лес, як ён вы гля дае, ці пры мае ён 

па ста ян на ме ды ка мен ты, ці ёсць у 

яго ней кія ўлю бё ныя мес цы, — ад-

зна чае Ста ні слаў Тра цюк. — Вя до-

ма, што грыб ні кі рэд ка дзе ляц ца 

ін фар ма цы яй пра тое, дзе яны «вя-

 дуць рас пра цоў кі». Але хо ць бы род-

ныя і бліз кія му сяць пра гэ тыя дзя-

лян кі ве даць. Да та го ж чым паз-

ней нам па ве да мяць пра знік ла га 

ча ла ве ка, тым даў жэй шым мо жа 

быць час яго по шу каў, па коль кі 

трэ ба бу дзе пра ча саць вялікую 

тэ ры то рыю. А вось па ма біль ні ку 

тры маць су вязь уда ец ца ня час та. 

Па-пер шае, у ле се сіг нал вель мі 

дрэн ны, і праз гэ та аку му ля тар у 

тэ ле фо не раз ра джа ец ца ку ды хут-

чэй. А па-дру гое, спры яе гэ та му 

і тое, што род ныя і бліз кія, перш 

чым па тэ ле фа на ваць нам, спра бу-

юць тры маць кан такт са знік лым. 

Та му мы про сім усіх — за ра дзі це 

пе рад вы ха дам у лес ма біль ны 

тэ ле фон, а ка лі ён пад трым лі вае 

маг чы масць за рад кі ад знеш ня га 

аку му ля та ра — гэ та яшчэ лепш.

У якім жа ста не зна хо дзяц ца 

лю дзі пад час не каль кіх дзён блу-

кан ня ў ле се? Су пра цоў ні кі атра да 

пры гад ва юць, што не раз яны вы-

хо дзі лі на знік лых, якія дай шлі да 

да ро гі і зня сі ле лі так, што больш 

іс ці не маг лі. Ня рэд кія і сі ту а цыі, 

ка лі ча ла век ідзе ўздоўж да ро гі, па 

якой едзе аў та ма біль МНС. Але... 

па «за ко не под лас ці» ру ха ец ца не 

ў свой на се ле ны пункт, а ў про ці-

лег лым кі рун ку. По шу кі ж мо гуць 

да хо дзіць да трох дзён. Але бы вае 

і больш — усё за ле жыць ад ве лі-

чы ні ляс но га ма сі ву.

І вось мы вы яз джа ем у лес, які 

зна хо дзіц ца блі зу Ма ла дзеч на. Па 

ле ген дзе, ме на ві та тут згу біў ся ча-

ла век. На мес цы ўлад коў ва ец ца сі-

ту а цый ны штаб. Ім кі руе на мес нік 

на чаль ні ка атра да па ма тэ-

 ры яль на-тэх ніч ным за бес пя чэн ні

Аляк сандр КАН КА ЛО ВІЧ. Гу чыць 

ка ман да — і ў лес ад праў ля ец ца 

квад ра цыкл.

— Ар се нал у нас да во лі вя лі кі: 

тут і GPS-трэ ке ры, і ра цыі для пе-

ра моў, і ліх та ры, і бі нок лі, — пе ра-

ліч вае Аляк сандр Кан ка ло віч. — 

Ка лі мы ад праў ля ем ся на ба я вы 

вы езд, то аба вяз ко ва пры га ня ем 

па жар ны аў та ма біль, які бу дзе па-

да ваць сі рэ ну. Па сцеж ках мы пе-

ра соў ва ем ся на квад ра цык ле. Па 

да ро гах агуль на га ка ры стан ня на 

ім ез дзіць за ба ро не на, а вось на 

ляс ных да рож ках гэ та не за мен ны 

па моч нік. Ак тыў на вы ка рыс тоў-

ва ем і квад ра коп та ры. Праў да, 

ча сам з бес пі лот ні ка не раз гля-

дзець, што ме на ві та ад бы ва ец ца 

ўні зе.

Аляк сандр Кан ка ло віч дэ ман-

струе прык лад. На эк ра не тэ ле-

фо на бач ны зды мак, які да слаў 

бес пі лот нік. Ві даць неш та бе лае, 

што ля жыць на зям лі. Вель мі па-

доб на на зня сі ле на га ча ла ве ка, які 

ўпаў, не вы браў шы ся з гу шча ру. 

Але ка лі ту ды дай шоў вы ра та валь-

ны лан цу жок, то ака за ла ся, што 

гэ та быў кі ну ты кімсь ці мех з-пад 

буль бы.

— Дрэн ны жарт ады гры вае са-

ма ўпэў не насць. Ча ла век, які жы-

ве ў пэў най мяс цо вас ці доў гі час, 

ду мае, што лес ён ве дае як свае 

пяць паль цаў. А вось і не. Да стат-

ко ва пра пус ціць уся го адзін вя до-

мы па ва рот, як ары ен та цыя бу дзе 

згуб ле на. І ча ла век пач не апіс ваць 

па ле се кру гі ра ды у сам у не каль кі 

кі ла мет раў, але пры гэ тым у яго 

бу дзе ства рац ца ілю зія, што ён 

ідзе пра ма. А ка лі пры хо дзіць усве-

дам лен не, што за блу каў, — псі хі-

ка мо жа спра ца ваць па-роз на му. 

Час цей за ўсё па чы на ец ца па ні-

 ка: ад зна чае Аляк сандр Кан ка-

ло віч. — Вось ня даў на быў у нас 

та кі вы па дак у Пу ха віц кім ра ё не. 

Згу бі лі ся дзве жан чы ны. Су вязь 

мы з імі тры ма лі. І вось ад на з іх 

ка жа — у ма ёй «на пар ні цы» праб-

ле мы, я не ма гу яе спы ніць, яна 

хо ча іс ці да лей. Але ўсё-та кі нам 

уда ло ся пе ра ка наць яе за стац-

ца на мес цы. Там і знай шлі. Але 

ёсць і контр прык лад. Ня даў на мы 

вы яз джа лі ў Мя дзел, дзе трое су-

так шу ка лі 83-га до ва га дзя ду лю. 

Ён пай шоў зран ку ў лес па гры-

бы, пас ля ўдзень вяр нуў ся, па еў 

і... зноў ад пра віў ся ў лес. І вось у 

дру гі раз да до му ўжо не вяр нуў ся. 

Па куль мы пра чэс ва лі лес, з'я ві ла-

ся ін фар ма цыя, што яго ба чы лі на 

да ро зе. І звест кі спраў дзі лі ся. Ака-

за ла ся, што ён згу біў ары ен та цыю 

ў пра сто ры. Ста ры пе ра на ча ваў у 

ле се, а пас ля вый шаў з ле су на яго 

про ці лег лым кан цы і на ват не зра-

зу меў, што згу біў ся. Ці вось як мы 

знай шлі ба бу лю ў Ма ла дзе чан скім 

ра ё не. На яе мы на тра пі лі ўна чы. 

Ста рая ўжо не маг ла іс ці. Адзі нае, 

пра сі ла, каб не згу бі лі са бра ныя 

гры бы...

Ка лі ко рат ка рас па вес ці пра 

пра цу шта ба, то вы гля дае гэ та так. 

На кар це ства ра ец ца сет ка да рог, 

якую му сяць прай сці по шу ка ві кі. 

Яна гру зіц ца ў трэ кер для кож на га 

су пра цоў ні ка. Ёй і кі ру ец ца ра таў нік

пад час пра чэс ван ня мяс цо вас ці. 

І вось так гру па пра хо дзіць сцеж ку 

за сцеж кай. Спа чат ку «за кры ва юц-

ца» тыя квад ра ты, дзе боль шая ве-

 ра год насць знай сці ча ла ве ка, ка лі ж 

пра цы не скон чы лі ся пос пе хам — 

пра чэс ва юц ца ўсе ас тат нія.

Ход усіх ра бот мож на ба чыць 

на эк ра не ноў тбу ка ў ан лайн-рэ-

жы ме.

Тым ча сам да нас з ле су сам 

вый шаў ча ла век. З са бой ён нёс 

поў нае вяд ро са бра ных гры боў.

— Ба ра ві кі, па да сі на ві кі, ма ха-

ві кі, — пе ра ліч вае Вік тар Ры ба лоў-

скі. — Даж джоў тут на лі ло шмат, 

ды яшчэ і цёп ла. Вось і пай шлі

гры бы. Але як ні дзіў на, сён ня 

я пай шоў у гры бы пер шы раз на год. 

Па да ба ец ца сам пра цэс — ад па-

 чы ваю ду шой. А ў ле се ары ен ту ю ся 

па сон цы і ста ра юся да лё ка

не за хо дзіць. Ды і на вош та іс ці ку-

дысь ці ў гу шчар — вунь вяд ро за 

паў га дзін ы на збі раў.

А вось жы ха ру Ві лей кі Вік та ру 

Буць ко па шан ца ва ла кры ху ме-

ней. Лі та раль на за дзень да на-

ша га пры ез ду яго шу ка лі ў ле се 

ра таў ні кі.

— Пай шлі ра зам з сяб рам у 

гры бы ра ні цай. На бра лі кож ны па 

вяд ры. Вяр ну лі ся, па пі лі гар ба ты 

і... вы ра шы лі сха дзіць яшчэ раз, 

толь кі ў ін шае мес ца. Ду ма лі, што 

не за блу ка ем, але вый шла інакш. 

Та му ха чу па ра іць браць з са бой 

у ванд роў кі па ле се не толь кі тэ-

ле фон, але і ком пас, каб тры маць 

на пра мак. Праў да, мы вый шлі з 

ле су ўве ча ры, але за дзя ся так кі-

ла мет раў ад до ма. Ста лі вяр тац ца 

на зад па да ро зе — і су стрэ лі ся 

з ма шы най ра таў ні коў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

 Кам пе тэнт на
Дзі я на ЖА ЛЯЗ НЯК, афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га 

ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях:

— Грыб ны се зон цяпер у са мым раз га ры. Але вы пад кі, ка лі лю дзі 

губ ля юц ца, вель мі час тыя. Кож ныя су ткі не каль кі ра зоў ра таў ні кі 

вы яз джа юць, каб да па маг чы та кім «ра бін зо нам». Зараз гэ та ад-

бы ва ец ца ра дзей, чым ты дзень на зад (та ды коль касць вы клі каў 

да хо дзі ла да дзе ся ці на су ткі. Та му да па хо ду ў лес важ на пра віль на 

пад рых та вац ца. Ка муф ляж па кінь це до ма. А вось га лаў ны ўбор па-

жа да на мець яр кі. Вазь мі це з са бой за пас ежы, ва ды, ме ды ка мен ты 

і за ра дзі це ма біль нік.

Ка лі ж так зда ры ла ся, што згу бі лі ся, — не па ні куй це. Ста рай це ся 

знай сці ары ен цір, які пры вя дзе вас да лю дзей. Гэ та мо гуць быць лі ніі 

элект ра пе ра дачы, ру чай, сцеж ка, да ро га. Са ба чы брэх чу ваць да двух 

кі ла мет раў, шум цяг ні ка — да дзе ся ці. Ка лі ж не мо жа це вый сці да 

на ды хо ду цем ры — рых туй це ся да нач ле гу. Вы бе ры це мес ца глы-

бей шае. Гэ та мо жа быць яма ад вы вер ну та га дрэ ва. Пры ту лак лепш 

зра біць па доб ным на ша лаш. Але звон ку па кінь це яр кі эле мент, каб 

ён вы даў ра таў ні кам ва ша мес ца зна хо джан не.

 Тым ча сам
Толь кі за па за мі ну лыя су ткі 

ра таў ні кі па ўсёй кра і не ад шу-

ка лі 17 ча ла век, якія за блу ка лі 

ў ля сах. Пра гэ та па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе МНС.

14 ве рас ня ў 11.25 ра та валь-

ні кам па сту пі ла па ве дам лен не 

аб тым, што ка ля вёс кі Ма ле-

 віц кая Руд ня Жло бін ска га ра ё -

на знік лі муж і жон ка. Кры ху 

паз ней прый шло па ве дам лен не 

ўжо з Ча вус — там ка ля стан цыі 

Пе ра мож нік у ле се за блу ка лі 

ма ці і пя ці га до вы сын. У дру-

гой па ло ве дня зва нок прый шоў 

ужо з ле су. Тэ ле фа на ва ла жан-

чы на, якая пра сі ла ад шу каць 

яе з сяб роў кай у ле се па блі зу 

вёс кі Да шкі Ла гой ска га ра ё на. 

Блі жэй да ве ча ра ста ла вя до ма, 

што ў Шар каў шчын скім ра ё не 

з ле су не мо гуць вый сці аж но 

шэсць ча ла век.

Усіх іх знай шлі. Вы ра та ва-

ныя не ме лі па трэ бы ў да па мо-

зе медыкаў. А вось по шу кі яшчэ 

ча ты рох рас цяг ну лі ся і на аў то-

рак. Пры чым трое з іх — пен сі я-

не ры ва ўзрос це за 80. Іх шу ка лі 

ў ля сах Лёз нен ска га, Глус ка га і 

Го мель ска га ра ё наў.

РА ТАЎ НІ КІ 
ШУ КА ЮЦЬ «РА БІН ЗО НАЎ»
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