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З жыцця жывёл

Без экскурсiй i фестываляў
Як працуе сталiчны заапарк падчас пандэмii
У ганконгскiм заапарку Ocean Park, апусцелым з-за адсутнасцi
наведвальнiкаў падчас каранцiну, пачалi спарвацца гiганцкiя
панды. Самец Ле Ле i самка Ян Ян жывуць у Ocean Park ужо
14 гадоў. На працягу апошнiх дзесяцi служыцелi спрабавалi
прымусiць iх да гэтага, але беспаспяхова. I толькi цяпер, калi не
стала наведвальнiкаў, у жывёл прачнуўся iнстынкт размнажэння.
Супрацоўнiкi Мiнскага заапарка падчас пандэмii таксама заўважылi змены ў паводзiнах сваiх падапечных — апошнiя... не хаваюць сваёй радасцi. Карэспандэнт газеты «Звязда» даведалася,
як яшчэ змянiлася жыццё жывел i якiя перамены адбылiся ў
Мiнскiм заапарку падчас пандэмii.
— У нас наведвальнiкаў стала
менш, чым у той жа перыяд мiнулага года, — расказвае малодшы
навуковы супрацоўнiк Мiнскага
заапарка Аксана БУКА. — Тут i
звычайна наплыў людзей непастаянны: у халодныя днi — менш, у сонечныя — больш. Але наш заапарк
працягвае жыць, i цяпер пачынаецца перыяд, калi жывёлы пераязджаюць у свае летнiя вальеры.
Вядома, для нашых падапечных
незвычайна тое, што на iх не глядзіць так шмат вачэй, як раней,
i яны гэтаму вельмi рады — вiдаць
па iх. У некаторых жывёл цяпер
актыўны перыяд размнажэння, i iх
нiхто не бянтэжыць. Нядаўна на
свет з'явiлiся паласатыя мангусцiкi, зацяжарылi козкi, з сумкi мацi
вылез маленькi кенгуру.
Мiнскi заапарк практычна працуе ў штатным рэжыме — ён не
вымушаны здабываць ежу для
сваiх гадаванцаў, як у некаторых
iншых краiнах, бо з'яўляецца бюджэтнай арганiзацыяй. А, напрыклад, нямецкiя заапаркi ўжо звярталiся да канцлера Германii Ангелы
Меркель з просьбай вылучыць для
iх фiнансавую дапамогу ў памеры

сотнi мiльёнаў еўра. У сумесным
звароце, накiраваным канцлеру,
гаворыцца, што праз адсутнасць
наведвальнiкаў заапаркi пазбавiлiся асноўнага даходу, неабходнага для догляду жывёл i набыцця
корму.
У падобным становiшчы
апынуўся i Лонданскi заапарк, якi ў сваёй гiс торыi
пе ра жыў дзве су свет ныя
вайны i закрываўся толькi
на вельмi непрацяглы час.
Ва ўмовах пандэмii заалагiчнае таварыства Лондана
абвясцiла аб зборы сродкаў на падтрыманне работы навуковага комплексу i
догляду жывёл. Працяглы
рэжым iзаляцыi i каранцiну
называюць катастрафiчным
сцэнарыем для брытанскiх
заапаркаў, якiя ў асноўным
спадзявалiся на даходы ад
наведвальнiкаў.
З падобнымi праблемамi
сутыкнулiся i ў Расii. Заапаркi, сафары-паркi, рэабiлiтацыйныя цэнтры i прытулкi
для дзiкiх i свойскiх жывёл
пасля таго, як Расiя сыш-

ла на каранцiн, адчуваюць цяжкасцi. Усе ўстановы, якiя жылi з
продажу бiлетаў, ва ўмовах рэжыму самаiзаляцыi насельнiцтва
могуць нават не выжыць. У першую чаргу гэта датычыцца прыватных кампанiй, якiя зарабляюць
на вiдовiшчнасцi. Наведвальнасць
упала да нуля, датацыi спонсараў рэзка скарацiлiся. Мiж тым у
прыватным кантактным заапарку ZOOпарк, што ў Мiнску, такой
праблемы не ўзнiкае. «Канешне,
наведвальнiкаў стала менш, але
гэта нiяк не паўплывала на жыццё жывёл, — сказала начальнiк
заатэхнiчнага аддзела Марына
МАКСIМОВIЧ. — Нашым жывё-

лам ха пае ўся го не аб ход на га,
i сродкi на iх утрыманне ёсць».
Што датычыцца бяспекi наведвальнiкаў, у цэнтральным Мiнскiм
заапарку апрацоўваюць дэзынфiцыруючымi сродкамi ўсе элементы, да якiх можа дакрануцца чалавек, некалькi разоў у дзень.
— Заапарк вялiкi, i на гэта патрабуецца проста велiзарная колькасць антысептыку, — гаворыць
Аксана Бука. — Для жывёл гэтыя
сродкi бяспечныя, таму што яны
проста не дакранаюцца да поручняў. У нас няма такога правiла, каб наведвальнiкi прыходзiлi ў масках i пальчатках,
бо тут адкрытая тэрыторыя.
Людзi вырашаюць самi пытаннi сваёй бяспекi. Але многiя выкарыстоўваюць сродкi
iндывiдуальнай аховы, i часцей за ўсё iмi карыстаюцца ў
тэрарыуме i акварыуме, якiя
знаходзяцца ў закрытым будынку.
Перамены ў рабоце заапарка таксама ёсць. Падчас пандэмii адмянiлi ўсе
экскурсii i iншыя масавыя
ме ра прыем ствы, якiя былi за пла на ва ны. На прыклад, фестываль «Экалогiя.
Творчасць. Дзецi», якi стаў
ужо традыцыйным i павiнен
быў прайсцi ў красавiку, перанеслi на верасень. Але,
нягледзячы на вымушаныя
абмежаваннi, супрацоўнiкi

заапарка стараюцца прыцягнуць
наведвальнiкаў i пры гэтым клапоцяцца аб iх бяспецы.
«Мы за пус цi лi на ста рон цы
ў «Інстаграме» зоамарафон, —
разказвае супрацоўнiца заапарка. — У нас ужо ёсць i пераможцы,
якiя атрымаюць квiток у заапарк.
Яшчэ мы вырашылi праводзiць анлайн майстар-класы для дзяцей.
У дзень абароны дзяцей, канешне,
мы адмянiлi маштабныя масавыя
мерапрыемствы, але распрацавалi «iндывiдуальны дзiцячы квэст».
Ён вельмi лёгкi i цiкавы, бацькi са
сваiм малым могуць прайсцiся па
заапарку, выконваючы розныя заданнi. Такi квэст дае магчымасць
як мага менш сутыкацца з iншымi
наведвальнiкамi».
У заапарку i сапраўды цяжка су тыкнуцца з наведвальнiкамi, асаблiва ў дажджлiвы дзень.
Але ж сустракаем сямейную пару
з дзецьмi.
— Я вельмi рады, што заапарк працягвае сваю работу нават падчас пандэмii, — гаворыць
Мiхаiл. — Мы прыходзiлi з сынам
на дельфiнатэрапiю. Майму малому гэта неабходна, бо ў яго аўтызм. Тут спецыялiсты высокага
ўзроўню, i наш сын iдзе з iмi на
кантакт. Бачна, што наведвальнiкаў стала менш, але мне вельмi
прыемна, што ў людзей ёсць магчымасць самiм прымаць рашэнне:
наведваць такiя ўстановы цi не.
Наталля ТАЛIВIНСКАЯ.
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Наш фармат

НЕ СТАВIЦЬ ТВОРЧАСЦЬ НА ПАЎЗУ
Вя до мы ў Бе ла ру сi
дзi ця чы ка лек тыў —
твор чая май стэр ня
эстраднага мастацтва
«Хвi лiн ка» — пад вёў
вынiкi iнтэрнэт-конкурсу «Сэрцы ва ўнiсон»,
якi прайшоў у межах
акцыi Беларускага рэспуб лi кан ска га са ю за
моладзi «Беларусь помнiць» i быў прысвечаны
75-годдзю Перамогi.
Кон курс, у якiм прыма лi ўдзел юныя ар тысты калек тыву ва ўзросце
ад 6 да 22 гадоў i старэйшыя, меў на мэце не проста
аддаць данiну павагi i памяцi
ўдзельнiкам Вялiкай Айчыннай вайны, якiя наблiжалi
агульную Перамогу, але i
захаваць пераемнасць пакаленняў — здзейснiць праз
мас тац тва па тры я тыч нае
выхаванне дзяцей i падлеткаў. Так, кожны ўдзельнiк
(а iх набралася каля двух
дзясяткаў) не проста запiсаў
на вiдэа i выклаў у Instagram
па тры я тыч ную пес ню цi
харэаграфiчную кампазiцыю
з рэ пер туа ру шоу-тэ ат ра
«Хвiлiнка», а прысвяцiў гэту работу свайму блiзкаму,
якi прымаў удзел у баявых
дзеяннях цi працаваў у тыле, i расказаў пра сваяка з
дапамогай здымкаў i ўспамiнаў з сямейнага архiва.

З пастаўленай задачай
дзецi справiлiся на «выдатна». Як расказала «Звяздзе» з ноткай гонару за сваiх
выхаванцаў заснавальнiца
i мастацкi кiраўнiк тэатра
Таццяна ПАНОВА, дарослае журы — харэографы,
педагогi па вакале, прафесi я на лы з Ма ла дзёж на га
тэатра эстрады, прадстаўнiкi БРСМ — прыйшло ад
дзiцячых ролiкаў у сапраўднае захапленне. «Напэўна,
самыя нiзкiя адзнакi з усiх
былi мае, бо я заўжды самы
строгi крытык для сваiх дзяцей. I тым не менш аказалася, што ў нас няма нiводнага
дыпламанта — усе лаўрэаты!» — зазначае Таццяна
Мiкалаеўна.
Дыпломы атрымалi нават
тыя ўдзельнiкi, якiя не ўклалiся ў адведзены хранаметраж. Арыяна i Дзiяна Рабыя
з Кобрына, мама i дачка

(малой, мiж iншым, усяго
чатыры гады!), былi адзначаны спецыяльным прызам
«За ўнёсак у маральна-патрыятычнае выхаванне дашкольнiкаў сродкамi вакальнага мастацтва i творчую
iнiцыятыву», а Ульяну Марцову ўзнагародзiлi дыпломам «За распрацоўку тэмы
гераiчнага мiнулага». Спецыяльны прыз ад Беларускага
рэспублiканскага саюза моладзi за найлепшае адлюстраванне патрыятычнай тэматыкi атрымае 7-гадовая
Кiра Дулькевiч — дзяўчынку
плануюць запрасiць на вочнае ўзнагароджанне разам
з сям'ёй, каб падзякаваць i
ёй, i бацькам.
Галоўная iнтрыга, канешне, была вакол Гран-пры —
iх журы прысудзiла найлепшым удзельнiкам, дакладней, удзельнiцам у намiнацыях «Вакал» i «Харэагра-

фiя». Праз танец выразней
за ўсiх данесла свае пачуццi
17-гадовая Юлiя Кондрусь,
а ў вакальным плане ўразiла прафесiяналаў 9-гадовая Маргарыта Урублеўская,
якая здолела а капэла так
па-май стэр ску вы ка наць
скла да ныя ну ма ры, што
суддзi аднагалосна назвалi
дзяўчынку пераможнiцай.
Абедзвюх уладальнiц Гранпры, якiя ўжо атрымалi свае
вiртуальныя дыпломы, чакае
яшчэ адзiн памятны сюрпрыз
ад арганiзатараў — адмысловыя кубкi з эмблемай конкурсу, якiя будуць уручаны
дыстанцыйна, з дапамогай
кур'ерскай дастаўкi.
...Да рэ чы, дыс тан цы яванне не прымусiла педагогаў i навучэнцаў «Хвiлiнкi»
паставiць заняткi на паўзу.
Вось ужо другi месяц творчая майстэрня, якая налiчвае сёння больш за 80 вучняў, працягвае працаваць
анлайн. Нават зусiм новую
«Песню пра Новарасiйск»,
з якой шоу-тэатр упершыню выступiў сёлета ў святочным канцэрце на Дзень
Пе ра мо гi, амаль цал кам
падрыхтавалi менавiта ў анлайн-фармаце, а цяпер, як
музычную мазаiку, збiраюць
та кiм чы нам кам па зi цыю
«Вясна Перамогi», якую калектыў прадставiць да Дня
Незалежнасцi.

— А як iнакш? — здзiўляецца мастацкi кiраўнiк шоутэатра «Хвiлiнка». — Для
таго, каб усе былi спакойныя i здаровыя i ў той жа час
маглi працягваць заняткi,
давялося шукаць новыя iдэi
i методыкi. Пытанне адмены мы проста не разглядалi, бо i бацькi, i самi дзецi,
хто вывучае ў нас эстраднае мас тацтва, — вельмi
матываваныя, сярод iх няма «выпадковых», усе, нават самыя маленькiя з падрыхтоўчай групы «Хвiлiнка
Старт», ведаюць, навошта
ім гэта патрэбна.
На «дыс танцыю», расказвае Таццяна Мiкалаеўна, перайшлi i падрыхтоўчыя
групы, у якiх дзецi ад 5 гадоў
атрымлiваюць пачатковыя
навыкi па вакале i харэаграфii, i ўжо загартаваны сцэнай канцэртны састаў, i група «Хвiлiнка Smile», так званы перадканцэртны састаў,
удзельнiкi якога час ад часу
выступаюць у творчых праек тах. Дадатковы элемент,
прыдуманы ў «Хвiлiнцы» —
вiзуалiзацыя. Гэта значыць,
што дзецi не толькi развучваюць тэорыю i прак тыку
вакалу, танца, акцёрскага
майстэрства, але i малююць
iх у спецыяльных папках —
напрыклад, настрой той цi
iншай песнi, харэаграфiчныя
пазiцыi. А яшчэ ёсць вясёлае

прывiтанне i развiтанне, якiя
задаюць добры настрой на
ўсiх занятках, сiстэма эстафетнай перадачы заданняў,
якая не дазваляе нiкому бiць
лынды, выстаўленне ацэнак
адзiн аднаму самiмi дзецьмi, — усiх цiкавiнак не пералiчыць.
Каб падрыхтавацца як
след да такiх заняткаў, педагогi выдаткоўваюць нашмат
больш часу, чым раней, але
высiлкi ўзнагароджваюцца
шчырай падзякай вучняў i
iх бацькоў. «Гэта дае магчымасць псiхалагiчнага росту,
бо можна, разгарнуўшы на
манiторы выяву, убачыць
усю групу, паглядзець на
самога сябе збоку i параўнаць з iншымi, — заўважае
Таццяна Панова. — Проста
на вачах бачна, як дзецi пасталелi за гэты час, як уцягнулiся ў работу бацькi, якiя
атрымалi магчымасць «папрысутнiчаць» на кожным
уро ку. Ка неш не, сiс тэ ма
працуе толькi там. дзе ёсць у
добрым сэнсе жорсткi педагагiчны кантроль за арганiзацыяй заняткаў. Прынамсi,
у нас яна рэальна дзейнiчае,
i я проста ганаруся тым, як
развiваюцца, працуюць над
сабой i дасягаюць пастаўленых мэт нашы дзецi».
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота дадзена
шоу-тэатрам «Хвiлiнка».

