
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— На огул, ка лі ку пі лі са бе пер-

ша га ка ня, не ду ма лі, што ў нас 

бу дзе свой заа парк. На бы лі жы-

вё лу прос та для ся бе, для ду шы. 

Мы жы ха ры га рад скія, та му ад-

вез лі яе ў вёс ку да зна ё ма га. Ка-

та лі ся на ка ні са мі, а по тым вы ра-

шы лі, што трэ ба яшчэ ку піць по ні 

для на шых дзя цей, каб ім бы ло 

не сум на. Ча ты рох ка пыт ныя га-

да ван цы за ці ка ві лі сяб роў і знаё-

мых, яны так са ма ста лі пры яз-

джаць, каб ра зам з дзець мі па ка-

тац ца. Па «са ра фан ным ра дыё» 

пра нас да ве да лі ся сяб ры сяб роў 

і ін шыя зна ё мыя і сва я кі, яны гэ-

так жа па ча лі на вед ваць нас, не-

ка то рыя ста лі па кі даць ней кую 

ка пей чы ну. Мы са мі бу да ва лі для 

жы вёл клет кі, кар мі лі, да гля да лі 

і нам гэ та па да ба ла ся. Не ча ка на 

на ша хо бі па ча ло ці ка віць зу сім 

не зна ё мых лю дзей. Спа чат ку мы 

не бра лі за ўва ход ні я кіх гро шай, 

па куль не ку пі лі вярб лю дзі цу. Гэ-

та каш та ва ла не ма лень кай су мы: 

ад на та кая жы вё ла абы хо дзіц ца, 

як доб ры па тры ма ны аў та ма біль. 

А кар міць і жы вёл, ды і сям'ю не як 

трэ ба. Та ды мы зноў жа па ра і лі ся 

і пас ля на ра джэн ня трэ ця га сы на 

вы ра шы лі раз ві ваць гас па дар ку 

і ўста на віць фік са ва ную ца ну за 

ўва ход у заа парк. Над наз вай 

доў га не ду ма лі, на зва лі ў го нар 

сы ноў: «Да Рэ Мі» — аб рэ ві я ту ра 

ад ім ёнаў Да бры ня, Рэ нат і Мі-

кі та.

Ад крыц цё лю бо га біз не су — 

гэта заў сё ды цяж ка, асаб лі ва ка лі 

не ма еш па трэб най аду ка цыі і во-

пы ту. Але ўме лы па дзел аба вяз каў 

ся род чле наў сям'і спрас ціў ня лёг-

кую за да чу.

— У заа пар ку пра цу ем толь кі 

сва ёй сям' ёй. Аба вяз кі раз мяр-

коў ва ем па ме ры здоль нас цяў 

і ўзрос ту. На прык лад, ста рэй шы 

сын най перш зай ма ец ца конь мі, 

ён іх вы во дзіць на па шу, пры во-

дзіць на зад, по іць і кор міць. Ся рэд-

ні да гля дае больш дроб ных жы вёл, 

на прык лад, ко за чак, аве чак вы-

гуль вае пас ля та го, як я іх па даю. 

Са мы скла да ны аба вя зак у ма лод-

ша га — ён пад час до гля ду за га-

да ван ца мі гля дзіць муль ці кі аль бо 

чу хае ка та за ву хам (смя ец ца). Ну, 

а муж на зі рае за на мі (смя ец ца). 

Яшчэ ўно сіць сваю леп ту ра зам са 

ста рэй шым сы нам, ка лі што трэ ба 

па бу да ваць, пад біць, дзе па трэб на 

фі зіч ная пра ца. Ці неш та пад вез ці 

на трак та ры, на рых та ваць се на — 

гэ та ўсё яго фронт ра бот.

Ня гле дзя чы на та кую з'яд на-

насць сям'і, з ад ной цяж кас цю яны 

ўсё ж та кі су тык ну лі ся.

— Га лоў най праб ле май пры 

ства рэн ні кан такт на га заа пар ка 

быў вы пас. У нас шмат жы вёл, 

якія гэ та га па тра бу юць, а зя мель 

ка ля до ма, ды і на огул па блі зу, ня-

ма. Яны ўсе на ле жаць сель са ве ту, 

та му ка рыс тац ца імі нель га, інакш 

бу дзе штраф. У вы ні ку вы бі лі для 

ся бе па ру ма лень кіх ла пі каў.

Коль касць жы ха роў заа пар ка 

Буй ня ко вых рас це з кож ным го-

дам, як і геа гра фія іх па хо джан-

ня На прык лад, вярб лю дзі ца Іза-

бэ ла з Сур гу та, зга да ны вы шэй 

конь — з Літ вы, а вось аслі ца Мэры 

апынула ся ў сям'і пры не звы чай ных 

аб ста ві нах. Доў гі час яна бы ла ар-

тыст кай цыр ка — да яго за крыц ця, 

а по тым па збе гу аб ста він ста ла 

на сель ні цай кан такт на га заа пар ка. 

Акра мя гэ тых га да ван цаў, у ім мож-

на су стрэць стра у са, яно таў, тру соў 

і мно гіх ін шых пу шыс ці каў, якія заў-

сё ды ра ды но вым зна ём ствам.

— Ве да е це, я не лі чу, што для 

та го, каб ад крыць кан такт ны заа-

парк, па трэб ныя ней кія звыш маг-

чы мас ці. Вя до ма, прый дзец ца 

фі нан са ва па тра ціц ца, але, ка лі 

са праў ды лю біш жы вёл, та кі за ня-

так бу дзе толь кі ў ра дасць. Ця пер 

час ін тэр нэ ту, і ка лі неш та трэ ба 

да ве дац ца ці за мо віць корм, гэ та 

не скла дае вя лі кіх цяж кас цяў. Але 

ка лі су ты ка ем ся з ней кі мі сур' ёз-

ны мі праб ле ма мі, на прык лад, па 

зда роўі, то вя зём да ся бе ве тэ ры-

на ра. У та кіх вы пад ках не трэ ба 

зай мац ца са ма ля чэн нем, не абход-

на звяр тац ца да спе цы я ліс та. Га-

лоў нае для ад крыц ця кан такт на-

га заа пар ка і на огул уся го, што 

звя за на з жы вё ла мі, — гэта перш 

за ўсё лю боў да іх. Та му што ка лі 

прос та на няць лю дзей, якія бу дуць 

да гля даць за вас га да ван цаў або 

су стра каць гас цей, з гэ та га прак-

тыч на ні чо га не атры ма ецца. У нас 

у ра ё не мы пер шыя, хто ад крыў 

кан такт ны заа парк, хоць бы ло 

шмат спроб паў та рыць, праў да, 

не вель мі ўда лых, та му што не 

ўклад ва лі ту ды ду шу. А ў нас усё 

па-ін ша му: вый шаў на двор, а там 

твае лю бі мыя звяр кі. Па ца ла ваў ся 

з ка зой, аб няў тру са, па чу хаў за 

ву хам тха ра... Для нас гэ та кайф, 

рэ аль ны кайф!

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, сту дэнт ка 

ІІІ кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

Фо та да дзе ны сям' ёй.

ЗАХАПЛЕННІ 5520 08 2020 г.

9

«Па ца ла ваў ся з ка зой, аб няў 
тру са, па чу хаў за ву хам 
тха ра... Для нас гэ та кайф, 
рэ аль ны кайф!»

ЛЮ БІЦЬ ЖЫ ВЁЛ, 
ДЫК ЦЭ ЛЫМ ЗА АПАР КАМ!

Аса біс ты во пытАса біс ты во пыт

У апош нія га ды на бі ра юць 

па пу ляр насць заа ня ні, 

якія да гля да юць жы вёл, па куль 

іх гас па да ры вы ра ша юць свае 

спра вы. Спе цы яль ную аду ка цыю 

пры гэ тым мець не трэ ба. У на шай 

кра і не та кіх ах вот ных шмат: ад ны 

зай ма юц ца по шу кам клі ен таў 

са ма стой на, ін шыя — праз 

агенц твы. Двац ца ці га до вая мін чан ка 

Мар га ры та ПО ЛІ ВА ДА на ле жыць 

да пер шых: дзяў чы на ўжо больш 

за два га ды ў якас ці хо бі прак ты куе 

до гляд ка тоў, са бак, гры зу ноў і на ват 

пту шак.

— Па пра фе сіі я цы руль нік, у гэ тым кі-

рун ку раз ві ва ю ся і спра ву сваю люб лю. 

З са ма га дзя цін ства так са ма бы ла не абы-

яка вая да сяб роў на шых мен шых, з імі ў мя-

не пэў ная су вязь. Але баць кі заў сё ды бы лі 

су праць та го, каб у до ме бы лі жы вё лы, хоць 

я вель мі ма ры ла пра са ба ку. Ка лі ўжо ста-

ла да рос лая, ад ной чы знай шла ў ін тэр нэ це 

ін фар ма цыю пра тое, што хтось ці га то вы 

па нянь чыц ца з га да ван цам за пэў ную су му. 

Та ды ў мя не на ві на вы клі ка ла абу рэн не ад 

та го, што за та кія па слу гі бя руць гро шы: 

для мя не маг чы масць па ся дзець з хат ні мі 

га да ван ца мі бы ла са ма па са бе ра дас цю. 

Я доў га ду ма ла і праз не ка то ры час ужо 

са ма раз мяс ці ла па доб ную аб' яву, але з 

сім ва ліч ным кош там, — і да мя не па ча лі 

звяр тац ца. Ця пер з за да валь нен нем бя ру 

да ся бе да до му на пэў ны час роз ных жы-

вёл. Мой аба вя зак як заа ня ні за клю ча ец ца 

ў тым, каб ар га ні за ваць на леж ны до гляд 

хат ніх га да ван цаў на час ад сут нас ці іх гас-

па да роў. Час цей за ўсё зай ма ю ся са ба ка мі 

лю бых па ме раў. Так са ма да па ма гаю ва-

лан цё рам з улад ка ван нем тых жы вёл, якія 

стра ці лі свой дом.

Мар га ры та рас ка за ла, што не ка то рыя га-

да ван цы мо гуць за ста вац ца на пе ра трым цы 

больш чым на год, бо не атрым лі ва ец ца ад-

ра зу ўлад ка ваць іх у но вую сям'ю. На прык-

лад, адзін з та кіх са бак, яко му трэ ба бы ло 

да па маг чы знай сці гас па да роў, тра піў у дом 

баць коў су раз моў ні цы, рас та піў іх сэр цы і 

за стаецца з імі да гэ туль.

— За два га ды не бы ло та кой сі ту а цыі, 

каб у ма ёй ква тэ ры не зна хо дзі лі ся ней кія 

жы вё лы. Мне так кам форт на — мець ма-

лень кіх сяб роў по бач, яны не да юць засума-

ваць і ду маць пра не па трэб нае. Ка лі тыя 

трап ля юць да мя не, асноў ная за да ча — мі-

ні мі за ваць стрэс ад раз лу кі га да ван цаў з 

гас па да ра мі. Рэ ка мен да цыі па до гля дзе, 

карм лен ні і вы гу ле ва ўсіх роз ныя, мы іх 

аб мяр коў ва ем за га дзя. Я заў сё ды ве даю, 

што ра біць у не звы чай ных або не ты по вых 

сі ту а цы ях, у гэ тым да па ма гае за хап лен не 

кі на ло гі яй. Да та го ж мы заў сё ды на су-

вя зі з ула даль ні ка мі. Зра зу ме ла, жы вё лы 

не заў сё ды па вод зяць ся бе ў ква тэ ры доб-

ра, ча сам мо гуць са пса ваць рэ чы. Да гэ тых 

сі ту а цый стаў лю ся спа кой на, лі чу, што ўся 

ад каз насць за та кія вы пад кі на мне. Каб 

мі ні мі за ваць не да рэ чнас ці, не па кі даю га-

да ван цаў сам-на сам, даю ім ла сун кі, цац кі, 

каб не су ма ва лі і не пе ра клю ча лі сваю ўва гу 

на мэб лю ці шпа ле ры.

Па на зі ран нях дзяў чы ны, кож на му га да-

ван цу не аб ход на не каль кі дзён для адап та-

цыі ў но вым мес цы. А ка лі на «зна ём ства» з 

жы вё ла мі ў Мар га ры ты ёсць толь кі не каль кі 

га дзін, мо жа ад быц ца роз нае...

— Час цей за ўсё ка ты на огул ад маў-

ля юц ца ад ежы і на ват ва ды. Ха ва юц ца ў 

пэў нае мес ца і ча сам доў га ад туль не вы-

ла зяць. Ма лень кія са ба кі амаль заў сё ды 

ўспры маюць но ва га ча ла ве ка з агрэ сі яй і 

спра бу юць уку сіць ад стрэ су ці з-за но вай 

аб ста ноў кі. Ка лі ка заць пра ся рэд ніх па па-

ме ры і буй ных са бак, то ме на ві та з імі мне 

пра ца ваць пра сцей за ўсё. Яны ў боль шас ці 

вы пад каў ся бе па вод зяць вы дат на як з гас-

па да ра мі, так і з но вы мі людзь мі.

У Мар га ры ты за раз ня ма свай го аса біс-

та га ма лень ка га сяб ра, але дзяў чы на вель-

мі хо ча аме ры кан ска га ста фард шыр ска га 

тэр' е ра.

— Гэ та па ро да з ха рак та рам «бай ца», 

якая па тра буе шмат ува гі, ве даў і на ма ган-

няў па на ву чан ні са ба кі. Па куль, на жаль, не 

ва ло даю та кой коль кас цю ча су, ня ма маг чы-

мас ці ўклад ваць шмат сіл у яго вы ха ван не. 

Але ў бу ду чы ні аба вяз ко ва ажыц цяў лю сваю 

мэ ту! Уво гу ле хо чац ца ад зна чыць, што не ўсе 

заа ня ні шчы ра лю бяць жы вёл: бы ва юць тыя, 

хто да іх ста віц ца нейт раль на або раў на душ-

на. Ад нак я лі чу, што доў га пра тры мац ца ў 

гэ тай сфе ры з та кім падыходам не маг чы ма, 

хут ка стра ціш жа дан не, бо на са мрэч за ня так 

до сыць скла да ны. Тут ёсць як плю сы, так і 

мі ну сы. Доб ра, што з ча сам на за па шва юц ца 

ка рыс ныя ве ды, яны пры хо дзяць толь кі з во-

пы там. Да та го ж хут ка па чы на еш ра зу мець 

асаб лі вас ці па во дзін роз ных па род ко шак, 

са бак. Мож на ска заць, што з кож ным ра зам 

я на бы ваю но ва га сяб ра, — ні ко лі не за су-

муеш. Да мі ну саў мож на ад нес ці лю быя не-

пры ем ныя і не ча ка ныя сі ту а цыі — на прык-

лад, ка лі га да ва нец пра яў ляе агрэ сію.

Су раз моў ні ца па куль не га то ва да та го, 

каб до гляд жы вёл стаў яе асноў ным ві дам 

дзей нас ці. «Для мя не гэ та хо бі, жа дан не 

ўза е ма дзей ні чаць з жы вё ла мі, да па ма гаць 

ва лан цё рам і са мой улад коў ваць да ся бе 

на пэў ны час тых, ка му па тра бу ец ца цяп ло 

і лю боў ча ла ве ка».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ра і няй.

«У кож ным но вым хат нім га да ван цы ба чу сяб ра»

«Мой аба вя зак як заа ня ні 
за клю ча ец ца ў тым, каб ар га ні за ваць 
на леж ны до гляд хат ніх га да ван цаў 
на час ад сут нас ці іх гас па да роў».
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