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У дзі кай пры ро дзе Бе-

ла ру сі жы ве не каль кі прад-

стаў ні коў ся мей ства але не-

вых — лось, вы са ка род ны 

алень, еў ра пей ская ка зу ля і 

ў ня знач най коль кас ці еў ра-

пей ская лань.

Але не выя ма юць га лі нас-

тыя кас ця ныя ро гі, якія ўтва-

ра юц ца на вы рас тах лоб ных 

кос так і што год змя ня юц ца. 

Звы чай на яны ёсць толь кі 

ў са мцоў, хоць у паў ноч ных 

але няў імі ўзбро е ны і са мкі, 

а ва дзя ныя але ні (на ся ля юць 

ус ход ні Кі тай і Ка рэй скі паў-

вост раў) па збаў ле ны іх.

У ад роз нен не ад пус та-

ро гіх (ка ро вы, бі зо ны, дзі кія 

каз лы і ба ра ны) ро гі але няў 

ва ло да юць ячэ іс тай струк-

ту рай. Пад час рос ту яны 

па кры тыя пя шчот най і ад-

чу валь най ску рай з вя лі кай 

коль кас цю кры вя нос ных са-

су даў, якія сіл ку юць ра га вую 

кост ку і са дзей ні ча юць яе 

ўма ца ван ню. Асноў нае пры-

зна чэн не ра гоў — вы ка ры-

стан не ў шлюб ных па ядын-

ках у пе ры яд спа роў ван ня, 

а так са ма як сро дак аба ро ны 

ад дра пеж ні каў. Паў ноч ныя 

але ні вы ка рыс тоў ва юць ро гі 

для рас чыст кі сне гу, каб да-

брац ца да асноў на га іх кор-

му — яге лю.

Ро гі ў са мцоў-ся го лет каў 

ла ся па чы на юць рас ці ў ве-

рас ні-каст рыч ні ку. У сту дзе-

ні-лю тым яны ма юць вы гляд 

шы шак, а ў са ка ві ку да ся га-

юць не каль кіх сан ты мет раў. 

Цал кам сфар мі ра ва ныя ро гі 

ў вы гля дзе прут ка даў жы нёй 

ка ля 5—30 сан ты мет раў або 

з дву ма не вя лі кі мі ад рост ка-

мі цвяр дзе юць у кан цы лі пе-

ня — па чат ку жніў ня. Скі да-

юць іх жы вё лы па раў наль на 

поз на — у са ка ві ку і кра са ві ку 

на ступ на га го да. Но выя, час-

цей двух- або трох кан цо выя, 

рас туць хут ка, ачы шча юц ца 

ад ску ры ў дру гой па ло ве ве-

рас ня і скі да юц ца ў пе ры яд 

са снеж ня да са ка ві ка.

Да рос лыя са мцы ла ся 

губ ля юць ро гі звы чай на з 

ся рэ дзі ны ліс та па да да сту-

дзе ня, пры клад на па ло ва 

жы вёл губ ляе іх ужо да ся-

рэ дзі ны снеж ня. Рост но вых 

шмат кан цо вых па чы на ец ца 

ў лю тым-са ка ві ку, ачы шчэн-

не ад ак са мі ту за вяр ша ец ца 

ў жніў ні — па чат ку ве рас ня. 

Па мер ра гоў і коль касць ад-

рост каў на іх па вя ліч ва ец ца 

з уз рос там да пэў най мя жы і 

ў знач най ме ры су ад но сіц ца 

з ма сай жы вёл. Най больш 

раз ві тыя ро гі ў са мцоў ва 

ўзрос це 6—10 га доў. Ад нак 

па па ме рах і коль кас ці ад-

рост каў нель га ад на знач на 

мер ка ваць пра ўзрост жы-

вёл, па коль кі сту пень раз-

віц ця ра гоў за ле жыць так са-

ма і ад фі зі я ла гіч на га ста ну 

звя роў.

У ця лят-са мцоў вы са ка-

род на га але ня за чат кі ра гоў 

пры кмет ныя з ве рас ня, але 

іх ін тэн сіў ны рост па чы на ец-

ца з са ка ві ка-кра са ві ка, да 

ве рас ня-каст рыч ні ка ро гі-

«шпіль кі» або з ад ным ад-

га лі на ван нем ад рас та юць да 

30—60 сан ты мен таў і кас ця-

не юць. Дру гія ро гі з над воч-

ным і ся рэд нім ад рост ка мі 

раз ві ва юц ца на трэ цім го дзе 

жыц ця.

З уз рос там ро гі вы са ка-

род на га але ня пад аў жа юц-

ца і ста но вяц ца больш ма-

сіў ныя. Поў на га раз віц ця яны 

да ся га юць да 5-6, мак сі маль-

на га — да 10—12 га доў жыц-

ця жы вёл. Паз ней вы яў ля юц-

ца пры кме ты дэ гра да цыі: у 

пер шую чар гу зні кае дру гі 

над воч ны ад рос так, за тым і 

ас тат нія, аж да та го, што за-

ста ец ца толь кі пер шы над-

воч ны, губ ля ец ца сі мет рыч-

насць ра гоў, па мян ша юц ца 

іх па мер і ма са.

Скі дан не ра гоў у да рос ла га 

вы са ка род на га але ня ад бы-

ва ец ца з кан ца лю та га — па-

чат ку са ка ві ка да ся рэ дзі ны 

мая. Зда ро выя і ўкорм ле ныя 

асо бі ны губ ля юць іх ра ней, 

а моц на зня сі ле ныя і аслаб ле-

ныя цяж кай зі моў кай, хво рыя і 

ма ла дыя паз ней: у кан цы кра-

са ві ка — маі. Не ўза ба ве пас ля 

гэ та га па чы на юць рас ці пан ты, 

рост но вых ра гоў за кан чва ец-

ца ў кан цы чэр ве ня — пер шай 

па ло ве лі пе ня. У дру гой па ло-

ве лі пе ня — у жніў ні жы вё лы 

чыс цяць іх трэн нем аб дрэ вы. 

Пра цэс фар мі ра ван ня ра гоў 

зай мае 90—115 дзён, акас-

ця нен не — ка ля 30—40 дзён, 

ачыст ка ску ры — больш за 

ты дзень.

Пер шыя па кры тыя ску рай 

рож кі еў ра пей скай ка зу лі 

па чы на юць рас ці ў ця лят-са-

мцоў са жніў ня, у ве рас ні — 

ліс та па дзе яны мо гуць да ся-

гаць 0,5-5 сан ты мет раў, да 

мая-чэр ве ня вы рас та юць да 

6—24 сан ты мет раў і кас ця-

не юць. Пер шыя ро гі, як пра-

ві ла, не ма юць ад рост каў ці 

ж зрэд ку раз га лі ноў ва юц ца 

на са мым кан цы. Але ў не-

шмат лі кіх доб ра раз ві тых ся-

го лет каў яны ўжо да снеж ня 

вы рас та юць да 6—12 сан ты-

мет раў, кас ця не юць і скі да-

юц ца ў са мым кан цы снеж ня 

або ў сту дзе ні. У та кіх асо бін 

з лю та га раз ві ва юц ца дру гія, 

звы чай на двух- або трох ад-

рост ка выя, ро гі. Га да ва лыя 

са мцы еў ра пей скай ка зу лі 

чыс цяць іх ад ску ры ў маі, 

на адзін-тры ме ся цы паз ней 

за да рос лых. Скі да юць ро гі 

час цей у снеж ні. У кан цы сту-

дзе ня — лю тым па чы на ец ца 

рост но вых, па раў наль на тон-

кіх двух- або трох кан цо вых, 

якія ачы шча юц ца ад ак са мі ту 

ў кан цы мая — чэр ве ні, на 

два-ча ты ры тыд ні паз ней, 

чым у да рос лых. З трэ ця га 

го да жыц ця скід ван не ра гоў 

ад бы ва ец ца з кан ца каст рыч-

ні ка да ся рэ дзі ны снеж ня.

Цыкл раз віц ця ра гоў у ла-

ні рэ гу лю ец ца па ла вы мі гар-

мо на мі. Пер шыя ма лень кія 

рож кі-«за пал кі» з'яў ля юц ца 

па між 5 і 12 ме ся ца мі жыц-

ця і спа чат ку на гад ва юць 

доў гія вы рас ты на лбе. Даў-

жы ня та кіх вост рых рож каў 

ча сам да ся гае 20 сан ты мет-

раў. У трох-ча ты рох га до вых 

са мцоў ад рас та юць ха рак-

тэр ныя для гэ та га ві ду ро-

гі-«рыд лёў кі». На га лоў ным 

ства ле кож на га ро га ма ец-

ца не менш за тры ад рост кі, 

на кі ра ва ныя ў бок «рыд лёў-

кі». Вер ты каль на па стаў ле-

ная «рыд лёў ка» аб рам ле на 

па зад нім краі так зва ным 

грэб нем пеў ня і за кан чва-

ец ца «шпо рай». Што год у 

кра са ві ку — чэр ве ні да рос-

лы са мец скі дае ста рыя ро гі, 

за мест якіх у жніў ні-ве рас ні 

ад рас та юць но выя.

У За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь «Аб жы вёль ным све це», 

Пра ві лах вя дзен ня па ляў ні-

чай гас па дар кі і па ля ван ня і 

ін шых ак тах за ка на даў ства 

аб ахо ве і вы ка ры стан ні жы-

вёль на га све ту не ўста ноў-

ле на за ба ро наў або аб ме-

жа ван няў на ажыц цяў лен не 

гра ма дзя на мі збі раль ніц тва 

скі ну тых ра гоў дзі кіх ка пыт-

ных жы вёл (але не вых), якія 

жы вуць ва ўмо вах на ту раль-

най сва бо ды. Яны не ад но-

сяц ца да пра дук цыі па ля-

ван ня і па ляў ні чых тра фе яў, 

па коль кі не з'яў ля юц ца част-

ка мі за гі ну лых або зда бы тых 

дзі кіх жы вёл.

Ад нак вар та па мя таць: не 

да пус ка ец ца са ма воль нае 

зна хо джан не гра ма дзян на 

тэ ры то рыі за па вед ні каў — 

Бя рэ зін ска га бія сфер на га і 

Па лес ка га дзяр жаў на га ра-

ды я цый на-эка ла гіч на га — 

і за па вед ных зон асаб лі ва 

ахоў ных пры род ных тэ ры то-

рый, а так са ма на тэ ры то ры-

ях, што пад верг лі ся ра дые ак-

тыў на му за брудж ван ню і на 

якіх уста ноў ле ны кант роль-

на-пра пуск ны рэ жым.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА ЛІ І Ў КА ГО 
РА ГОЎ МНО ГА,
ці Як «за пал кі» пе ра ўтва ра юц ца ў «рыд лёў кі»

А не шкодзь!А не шкодзь!  

Па ква піў ся 
на ўпры га жэн не муф ло на

Ле тась суд Верх ня дзвін ска га ра ё на вы нес пры суд 

баць ку і сы ну з па сёл ка Асвея, якіх пры зна лі ві на-

ва ты мі ў бра кань ер стве.

У па чат ку чэр ве ня па за мі ну ла га го да сва я коў за тры-

ма лі з сет ка мі на во зе ры Асвей скім. Па коль кі ў той час у 

Ві цеб скай воб лас ці яшчэ дзей ні ча ла не рас та вая за ба ро-

на, улоў абы шоў ся па ру шаль ні кам вель мі до ра га: су ма 

па крыц ця на не се най шко ды, якую трэ ба бу дзе вы пла ціць 

бра кань е рам, скла дае больш за 15 ты сяч руб лёў.

Пад час гэ та га ж су до ва га раз бо ру раз гля да ла ся яшчэ 

ад но па ру шэн не, здзейс не нае ма лод шым з пад суд ных. 

Муж чы на скраў з валь е ра мяс цо вай па ляў ні чай гас па дар кі 

га ла ву за гі ну ла га муф ло на. Рэд кая жы вё ла, хут чэй за ўсё, 

бы ла за бі та ў су тыч цы з ін шы мі асо бі на мі. Па ру шаль нік 

упа да баў ро гі: пра лез за ага ро джу валь е ры, ра за браў ту-

шу і ха цеў знік нуць з мес ца, але быў за тры ма ны. Па фак це 

кра дзя жу суд пры зна чыў муж чы ну адзін год па збаў лен ня 

во лі, а за не за кон нае ры ба лоў ства ён з баць кам бы лі 

пры га во ра ны да паў та ра го да па збаў лен ня во лі ўмоў на з 

вы пла тай 840 руб лёў штра фу і па крыц цём шко ды



На слыхуНа слыху  

Тра ге дыя на тра се
«Аў дзі» су тык ну ла ся з ла сём: 
за гі ну ла 18-га до вая дзяў чы на, 
яе брат і баць ка — у рэ ані ма цыі

Тра ге дыя ад бы ла ся ка ля 21 га дзі ны 15 лю та га 

па блі зу вёс кі Пес кі Мас тоў ска га ра ё на. Сіг нал 

атры ма лі па тэ ле фо не адзі най дыс пет чар скай 

служ бы су пра цоў ні кі МНС.

Як па ве да мі ла ін спек тар ад дзе ла агі та цыі і гра-

мад скіх су вя зяў ДАІ УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка-

ма Люд мі ла РА КЕ ВІЧ, аў та ма біль «Аў дзі» су тык нуў ся 

на тра се з ла сём, пас ля ча го вы ле цеў у кю вет і там 

урэ за ўся ў дрэ ва. У вы ні ку ава рыі па са жы ры ака за лі ся 

за бла ка ва ныя ў са ло не. Ра та валь ні кам да вя ло ся лі та-

раль на вы ра заць з па ка ра ба ча най ма шы ны 42-га до ва-

га ва дзі це ля і яго 13-га до ва га сы на, які ехаў на пя рэд нім 

ся дзен ні. А вось 18-га до вая дач ка, якая ся дзе ла зза ду, 

за гі ну ла на мес цы.

Па па пя рэд няй ін фар ма цыі, баць ка з сы нам ез дзі-

лі ў су сед ні рэ гі ён, каб за браць да моў пер ша курс ні цу 

ад на го з ка ле джаў. Ве ча рам яны вяр та лі ся на зад, і на 

тра се Шчу чын—Ваў ка выск ад быў ся на езд на ла ся, які 

рап тоў на вый шаў на да ро гу.

Як ста ла вя до ма, муж чы ну, які атры маў най больш 

цяж кія ра ны, пе ра вя зуць у Гро дзен скую аб лас ную баль-

ні цу хут кай да па мо гі. Для гэ тай мэ ты вы клі ка ны спе-

цы яль ны рэ ані ма біль. Па сло вах ме ды каў, яго стан 

ацэнь ва ец ца як ста біль на цяж кі, муж чы на зна хо дзіц ца ў 

пры том нас ці. У пер шую чар гу ён прой дзе аб сле да ван не 

на кам п'ю тар ным та мог ра фе. Маг чы ма, для кан суль та-

цый бу дуць пад клю ча ны ста ліч ныя спе цы я ліс ты.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Пе рай шлі гра ні цу, 
каб па па ля ваць

У па ляў ні чых угод дзях Крас на поль ска га ра ё на 

ра бот ні кі Кас цю ко віц кай між рай інс пек цыі і мяс-

цо вы егер за тры ма лі двух ра сі ян.

Муж чы ны, якія пра жы ва юць у ся ле Гар дзе еў ка Бран-

скай воб лас ці, пе рай шлі гра ні цу, каб ноч чу па па ля ваць. 

Але зда быць зве ра не па спе лі, а су стрэў шы рэй да вую 

гру пу, па спра ба ва лі збег чы. Адзін з па ру шаль ні каў быў 

уз бро е ны ка ра бі нам, які на ха ду кі нуў у хмыз няк. Пас ля 

за тры ма ны сцвяр джаў, што не зда гад ваў ся аб зна хо-

джан ні на бе ла рус кай тэ ры то рыі, хоць яго хаў рус нік 

сцвяр джаў ад ва рот нае.

Абод вух па ру шаль ні каў пры цяг ну лі да ад мі ніст ра-

цый най ад каз нас ці за не ле галь нае па ля ван не, а ў 

ад но сі нах да ўла даль ні ка ка ра бі на за ве дзе на яшчэ 

і кры мі наль ная спра ва за не за кон ныя дзе ян ні з на-

раз ной збро яй і бо еп ры па са мі да яе. Аў та ма біль, на 

якім пры еха лі па ляў ні чыя, так са ма зна хо дзіц ца пад 

арыш там



Май на ўва зе!Май на ўва зе!  

Пра ве раць і коль касць 
круч коў, і чыс ці ню

Пра фі лак тыч ная ак цыя па кант ро лі за вы ка нан-

нем пра ві лаў ры ба лоў ства «Ры бал ка па пра ві-

лах» пра хо дзіць у Бе ла ру сі. Яна бу дзе доў жыц ца 

да 18 лю та га.

Ра бот ні кі Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры-

ба ло ваў ра зам з ін спек та ра мі Дзяр жаў най ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ар га ні за ва лі ўзмоц не ны кант-

роль за вы ка нан нем Пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най 

гас па дар кі і ры ба лоў ства і най перш — у част цы лоў лі 

ры бы зім ні мі жар лі ца мі і пад тры ман нем ры ба ло ва мі 

на леж на га са ні тар на га ста ну ры ба лоў ных угод дзяў. 

На ва да ёмах кра і ны пад час ак цыі бу дуць пра во дзіц ца 

рэ гу ляр ныя пра фі лак тыч ныя рэй да выя ме ра пры ем-

ствы.

Вар та на га даць, што да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць 

пры ла ды ры ба лоў ства ад на го ці роз ных ві даў з агуль-

най коль кас цю круч коў не больш за пяць штук на ры-

ба ло ва. Вы клю чэн не скла да юць чле ны Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў, якім да зва ля ец-

ца вы ка рыс тоў ваць да дзе ся ці круч коў на ры ба ло ва. 

Па ру шэн не па тра ба ван ня цяг не ад мі ніст ра цый ную, 

кры мі наль ную ці ін шую ад каз насць у ад па вед нас ці з 

дзе ю чым за ка на даў ствам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Мець у якас ці ад мыс ло ва га па ляў ні ча га тра фея ро гі 

дзі кіх жы вёл ма раць мно гія па ляў ні чыя. Ды і не толь кі 

ў іх яны ка рыс та юц ца по пы там. На прык лад, май стры 

цэ няць ро гі ў якас ці ма тэ ры я лу для вы ра за ння роз ных 

вы ра баў. Сён ня спе цы я ліс ты Дзяр жаў най ін спек цыі 

ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь увя дуць чы та чоў у гэ тую тэ му.


