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Язык звя роў
Імя ва жа ка ваў чы най зграі — Шон 

Эліс. Не ка то рыя су ай чын ні кі-бры тан-

цы лі чаць яго эк стра ва гант ным дзі-

ва ком, які моц на ры зы куе жыц цём. 

Ін шыя мяр ку юць, што ён го ніц ца за 

ад рэ на лі нам і тан най па пу ляр нас цю, 

трэ ція пе ра ка на ныя, што ён — фа-

на тык, ад да ны на ву цы, і глы бо кі да-

след чык, які за слу гоў вае ўся ля кай 

па ва гі. Але сам Шон абы яка вы да 

чу жых ацэ нак сва ёй пер со ны, ён 

прос та зай ма ец ца той спра вай, якую 

лю біць і якой пры свя ціў усё жыц цё, 

піша goodnewsanіmal.ru.

Эліс — зна ка мі ты бры тан скі за-

олаг, та ле на ві ты лі та ра тар 

і жур на ліст, вя ду чы і га лоў-

ны ге рой па пу ляр най тэ ле-

ві зій най пра гра мы «Жыц-

цё з ча ла ве кам-ваў ком». 

Дзе ля вы ву чэн ня звы чак 

шэ рых дра пеж ні каў Шон 

ад мо віў ся ад вы год цы ві лі-

за цыі і па ся ліў ся ў ваў чы-

най зграі, стаў шы на час 

яе бяс спрэч ным ва жа ком. 

Ін шыя ваў кі пад па рад коў-

ва лі ся і цал кам да вя ра лі ся 

яму. Эліс для іх — не су-

мнен ны аў та ры тэт.

Ка лі двух но гі ва жак і 

га лоў ны зда быт чык Шон 

пры цяг ваў але не вую ту шу, 

га лод ныя звя ры цярп лі ва ча ка лі, 

па куль на сы ціц ца ча ла век, і толь кі 

по тым пры сту па лі да тра пе зы. Дра-

пеж ні кам і ня ўцям, што іх па ва жа ны 

ва жак зу сім не га няў ся за але нем, не 

піль на ваў яго ў ле се і не рваў яго гор-

ла вост ры мі ік ла мі — ён прос та ўзяў 

га то вую ту шу на бліж няй бія стан цыі, 

дзе ка ле гі Шо на пра во дзі лі ці ка выя 

на ву ко выя экс пе ры мен ты, част кай 

якіх і бы ло іс на ван не ча ла ве ка по-

бач з ваў ка мі. Ка ле гі за ола га за га дзя 

па-май стэр ску ха ва лі ў ту шы скрут кі 

з ва ра ным мя сам, так што Шон не 

ры зы ка ваў атры маць ня страў насць, 

хар чу ю чы ся толь кі сы рым мя сам.

За доў гія ме ся цы зно сін са звя ра мі 

Шо ну прый шло ся пры няць іх за ко ны, 

прын цы пы і звыч кі, а так са ма цал кам 

ад мо віц ца ад ча ла ве чай мо вы і на ву-

чыц ца... ра зу мець воў чы вой.

— Гэ та свое асаб лі вая і скла да-

ная мо ва звя роў, з да па мо гай якой 

яны вы каз ва юць усю га му на стро яў, 

жа дан няў і па чуц цяў! — ка жа за олаг 

і да дае: — Ваў чы цы ўме юць ра біць 

ад мыс ло вы гук пыр хан ня — гэ та сіг-

нал не бяс пе кі, які пры му шае шча ню-

коў ім гнен на ха вац ца. Іс нуе так са-

ма асаб лі вае выц цё, якое за пра шае 

ваў ча нят на тра пе зу. Най мац ней шая 

ма ты ва цыя на вод гук у ваў коў на-

зі ра ец ца ў лю тым — са ка ві ку, ка лі 

на ды хо дзіць шлюб ны пе ры яд.

Шон Эліс дас ка на ла вы ву чыў 

воў чую мо ву і па-май стэр ску імі туе 

ўсе гу кі, якія здоль ны ўтва раць шэ-

рыя дра пеж ні кі. Акра мя та го, ён за-

піс ваў гу кі, якія вы да юць ваў кі, і мае 

на мер аб' яд наць іх у свое асаб лі вы 

слоў нік, які да па мо жа на ву коў цам-

бі ё ла гам у іх пра цы.

Каб за ста вац ца сва ім у зграі, 

Шон пай шоў на шмат лі кія цяж кас ці, 

зу сім не вя до мыя су час на му ча ла ве-

ку, які пры вык да мяк ка га кам фор ту 

ў по бы це: спаў ра зам з дра пеж ні-

ка мі на го лай зям лі, не ка рыс таў ся 

звы чай ны мі мый ны мі срод ка мі, бо 

ча ты рох но гія вель мі ад чу валь ныя 

да ста рон ніх во да раў.

— Мне прый шло ся цал кам рас-

стац ца са звыч кай што дня пры маць 

душ, я па ві нен быў за хоў ваць пах 

свай го це ла, да яко га пры вык ла 

зграя, — пры зна ваў ся за олаг.

Для пра вя дзен ня са праў ды ўні-

каль ных да сле да ван няў ад важ на му 

экс пе ры мен та та ру прый шло ся лі та-

раль на стаць ваў ком, за ста ю чы ся 

пры гэ тым ча ла ве кам. Вар та ад зна-

чыць, што ці ка васць да жыц ця дзі кіх 

жы вёл пра чну ла ся ў Шо не яшчэ ў 

ран нім дзя цін стве, ка лі ён жыў на 

род най фер ме ў Нор фал ку, і пер-

шы мі аб' ек та мі для на зі ран няў ста лі 

во жы кі, лі сы, со вы і бар су кі. Шон 

ву чыў ся ў іх ары ен та вац ца ўна чы па 

гу ках і ка жа, што раз віў са праў ды 

звя ры ны нюх, што да па маг ло яму ў 

да лей шым. Сваю пра фе сій ную кар'-

е ру ён па чы наў вуч нем еге ра, за-

тым ад слу жыў два га ды ў мар ской 

пя хо це. Вяр нуў шы ся з вой ска, Шон 

цал кам пры свя ціў ся бе заа ло гіі.

Пер шая кроў
Ён пе ра чы таў сот ні кніг пра шэ-

рых дра пеж ні каў, але знач на больш 

за ола гу ім па на ва ла на зі раць за 

ваў ка мі з на дзей най хо ван кі. Вы-

ні кі сва іх на зі ран няў Шон за піс ваў 

у ад мыс ло вы дзён нік. Не ўза ба ве 

ён па чаў кан так та ваць з та кі мі ж 

фа на тыч ны мі на ту ра ліс та мі па ўсім 

све це. Яны пад ка за лі Шо ну, як і дзе 

мож на атрым лі ваць гран ты для сва-

іх да сле да ван няў.

Пра фе сій ныя за ола гі ста ві лі ся 

да яго з па гар дай, не ўспры ма лі 

яго ўсур' ёз і на зы ва лі «вар' яц кім 

вы скач кам». Але пас ля сме лыя 

экс пе ры мен ты Шо на пры му сі лі іх 

пры ку сіць язы кі. Мэ та на кі ра ва ны і 

ўпар ты бры та нец на ву чыў ся вы бі-

ваць на ву ко выя гран ты пад свае на-

зі ран ні і цвёр да ішоў да вы зна ча най 

мэ ты — па ся ліц ца з ваў ка мі, стаць 

для іх сва ім, вы ву чыць іх звыч кі і 

мо ву.

Яшчэ пры пер шым зна ём стве з 

шэ ры мі дра пеж ні ка мі (а гэ та зда ры-

ла ся ў 1990 го дзе ў ЗША, ка лі Эліс 

жыў у ін дзейс кім пле ме ні ў шта це Ай-

да ха) ён зра зу меў, на коль кі ра зум-

ныя, хіт рыя і цям лі выя ваў кі. Ме на ві та 

та ды Шон упер шы ню па спра ба ваў 

ука ра ніц ца ў ваў чы ную зграю, і звя ры 

пры ня лі яго. Нель га ска заць, што ўка-

ра нен не прай шло глад ка. Не як раз 

звер, які раз гу ляў ся, так сха піў Шо на 

за пля чо вост ры мі зу ба мі, што вы-

рваў яму част ку цягліцы. На ву коў цу 

прый шло ся тэр мі но ва па кі нуць зграю 

і звяр нуц ца да ле ка ра, які за шыў ра-

ну. Пас ля ча го Эліс зноў вяр нуў ся да 

ваў коў. Ні бы за са ро ме ю чы ся свай го 

про ма ху і зра зу меў шы ві ну 

пе рад Шо нам, воўк-крыў-

дзі цель цярп лі ва за ліз ваў 

яму ра ну, і лі та раль на праз 

не каль кі дзён тая за цяг ну-

ла ся. За стаў ся толь кі шнар, 

які на гад ваў, што з ваў ка мі 

ка рот кія жар ты.

Атры маў шы пер шы ка-

рыс ны во пыт зно сін з ча-

ты рох но гі мі дра пеж ні ка мі, 

Шон пры сту піў да на ступ на-

га экс пе ры мен та — ён узяў 

на вы ха ван не трох ваў ча-

нят-сі рот з Ра сіі (іх баць коў 

за бі лі па ляў ні чыя) і пе ра даў 

ма лым на ву ку вы жы ван ня ў 

дзі кай пры ро дзе. Ён стаў для 

іх са праўд ным на стаў ні кам і ва жа ком. 

Але праз паў та ра го да з ро ляй лі да ра 

на ву коў цу прый шло ся рас стац ца.

Ка лі ён вяр нуў ся да іх пас ля чар-

го вай ка ман дзі роў кі ў сваю ча ла ве-

чую сям'ю, ваў кі пры ня лі яго ў зграю, 

але да лі яс на зра зу мець, што ў іх 

ужо ёсць но вы ва жак. Шон не стаў 

спра чац ца і па га дзіў ся на пад па рад-

ка ва нае ста но ві шча. Яму бы ло важ-

на за стац ца ў зграі і пра цяг нуць вы-

ву чэн не жыц ця дра пеж ні каў. Яшчэ 

праз тры га ды зграя на ліч ва ла ту зін 

асо бін. Ця пер звя ры жы вуць у за па-

вед ні ку «Комб-Мар цін» (Анг лія).

Мэ та жыц ця
Вы ні кам пер шых цес ных зно сін 

з ча ты рох но гі мі дра пеж ні ка мі ста ла 

кні га, на пі са ная Шо нам, якую ён на-

зваў вель мі сім ва ліч на: «Свой ся род 

ваў коў». Гэ та ці ка вае апа вя дан не з 

эле мен та мі стро га на ву ко вай спра-

ва зда чы. Эліс па раў ноў вае ся бе з 

раз вед чы кам, які ста ран на рых та-

ваў пранік нен не ў ваў чы ную зграю 

і на рэш це тра піў у свет звя роў, 

каб дас ка на ла вы ву чыць іх звыч кі. 

За ола гі лі чаць, што пра ца Шо на 

ака за ла не ацэн ную па слу гу на ву-

цы, бо на зі раль ны аў тар не вы пус ціў 

ні вод най дро бя зі і апі саў тое, з чым 

су стра каў ся кож ны дзень.

Спе цы я ліс ты ад зна ча лі так са ма 

на яў насць у кні зе і фі ла соф ска га 

ас пек ту. Аў тар да ка заў, што ча ла-

век — зу сім не цар пры ро ды, якім 

ён ся бе лі чыць. Ён — толь кі част ка 

яе, асоб нае звя но, цес на звя за нае 

з ін шы мі звё на мі.

— Ваў кі ма юць па чуц цё ўлас най 

год нас ці і не ве ра год ную пра гу жыц ця. 

Гэ та да па ма гае ім вы жы ваць у са мых 

су ро вых умо вах, — ад зна чае Шон.

На су стрэ чах з жур на ліс та мі яму 

час та да во дзіц ца ад каз ваць на пы-

тан не: на коль кі маг чы мае ў рэ аль-

ным жыц ці тое, што зда ры ла ся са 

зна ка мі тым Маў глі, яко га вы ха ва ла 

ваў чы ная зграя? У ад ка зах ву чо ны 

заў сё ды дак лад ны і ла ка ніч ны:

— З на ву ко ва га пунк ту гле джан-

ня, та кое цал кам маг чы ма. У ваў-

чы цы ў пе ры яд вы кормліван ня 

ваўчанят, асаб лі ва ка лі зграя ўда-

члі вая ў па ля ван ні, шмат ма ла ка. А 

яе ма ця рын скі ін стынкт на столь кі 

моц ны, што, ка лі свае ваў ча ня ты 

зні ка юць, яна мо жа кар міць ка го 

па жа да е це. Да рэ чы, і ле ген да пра 

за сна валь ні каў Ры ма — Ро му ла і 

Рэ ма, якіх вы га да ва ла ваў чы ца, — 

цал кам маг ла быць рэ аль нас цю!

Вар та ад зна чыць, што ў Шо на 

ёсць і звы чай ная, ча ла ве чая сям'я, 

а не толь кі ваў чы ная зграя. За олаг 

жа на ты і мае два іх дзя цей.

— Ка лі я не на доў га вяр та ю-

ся да ха ты, жон ка ка жа, што я не 

ча ла век, — пры знаў ся ён, — воў-

чыя звыч кі вы вет ры ва юц ца з мя не 

толь кі праз 3-4 тыд ні. Але да та го 

ча су мне ўжо па ра зноў вяр тац ца 

ў зграю.

Сва ёй га лоў най мэ тай Шон лі-

чыць ад ра джэн не ў Вя лі ка бры та ніі 

па пу ля цыі дзі кіх ваў коў, якія бы лі 

вы ні шча ны ў кра і не яшчэ ў XVІІ ста-

год дзі.

— Мно гія лі чаць ваў коў злы мі, 

ту пы мі і кры ва жэр ны мі за бой ца-

мі, — ад зна чае Шон, — але гэ та 

да лё ка не так. Па жыў шы з ваў ка мі, 

я зра зу меў, што зграя — гэ та вя лі-

кая і лю бя чая сям'я. Шчас лі вы, што 

на ву чыў ся ра зу мець і лю біць гэ тых 

звя роў як сваю сям'ю!



Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

Шоўк — 
ме ды цын скі 

ма тэ ры я л 
бу ду чы ні?

Як вы ду ма е це, што 

да па мо жа ча ла вец тву 

ў бу ду чы ні пе ра маг чы 

мност ва хва роб? Ан-

ты бі ё ты кі, рэ да га ван не 

ге но му, ме ды цын скія 

мік ра бо ты? Да след-

чы кі з прэ стыж на га 

Уні вер сі тэ та Пер дзою 

лі чаць, што та кім ма-

тэ ры я лам бу дзе шоўк, 

асаб лі вую ма ды фі ка-

цыю яко га яны ця пер 

як раз рас пра цоў ва-

юць. Па вод ле за яў на-

ву коў цаў, вы ка рыс тоў-

ваць іх шоўк мож на бу-

дзе для дэз ын фек цыі 

ран, пры пра тэ за ван ні і 

на ват для за ме ны 

су ха жыл ляў.

Для ства рэн ня «ля чэб на-

га» шоў ку на ву коў цы ўвя лі ў 

ДНК ту та ва га шаў ка пра да 

спе цы яль ны бя лок, які мо жа 

вы пра цоў ваць пры ўздзе ян-

ні свят ла асаб лі выя рэ чы вы, 

якія за бі ва юць хва ро ба твор-

ныя бак тэ рыі. Са мі шаў ко выя 

ніт кі ма юць чыр во ны ко лер і 

ўлас ці васць лю мі нес цэн цыі. 

Як па ка за ла ад но з да сле да-

ван няў, пас ля раз мя шчэн ня 

на шоў ку бак тэ рый E. Colі 

і асвят лен ня звы чай ны мі 

свят ло ды ёд ны мі лям па мі за 

га дзі ну коль касць бак тэ рый 

змен шы ла ся на 45 %, што 

па пра дук цый нас ці дэз ын-

фек цыі па раў наль на з пе-

ра кі сам ва да ро ду. Больш за 

тое, шоўк ва ло дае так са ма 

асту джаль ным эфек там, 

што мож на вы ка рыс тоў ваць 

для зняц ця за па лен ня. Акра-

мя гэ та га, дзя ку ю чы бак тэ-

ры цыд на му эфек ту шоўк 

мож на вы ка рыс тоў ваць не 

толь кі для ства рэн ня ні так і 

пе ра вя зач на га ма тэ ры я лу, 

але і для па вет ра ных і вод-

ных філь траў.

Але гэ тым спектр пры мя-

нен ня шоў ку не аб мя жоў ва-

ец ца: як пе рад ае вы дан не 

Advanced Scіence, шоўк 

мож на вы ка рыс тоў ваць для 

ўма ца ван ня кас цей пры рас-

ко лі нах. Плюс шоў ку пе рад 

тра ды цый ны мі плас ці на мі 

і штыф та мі ў тым, што яго 

зу сім не трэ ба зды маць, 

та му што ён цал кам рас па-

да ец ца за адзін год. А пры 

да баў лен ні на на цэ лю ло зы 

яго мож на вы ка рыс тоў ваць 

для ства рэн ня штуч ных су-

ха жыл ляў. Гіб рыд ны ма тэ-

ры ял мае тры ва ласць шоў ку 

і не аб ход ную элас тыч насць 

за кошт цэ лю ло зы для та-

го, каб вы кон ваць функ цыю 

су ха жыл ля ў ча ла ве чым ар-

га ніз ме
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СВОЙ СЯ РОД ВАЎ КОЎ
Бры та нец стаў ва жа ком воў чай зграі

На за лі тую срэб ным свят лом ме ся ца ляс ную 

па ля ну вы бег лі тры да рос лыя ваў кі. Не ўза ба ве 

да іх да лу чыў ся муж чы на. Усе чац вё ра ўчы ні лі 

вя сё лую вал туз ню, на сі лі ся адзін за ад ным, то 

збі ва ю чы ся ў ку чу, то рас па да ючы ся на па ры, 

а по тым па ча лі кру ціц ца ў ней кім ма гіч ным 

тан цы. Пры гэ тым ча ла век не вы гля даў чу жым 

у звя ры най зграі, ён быў яе не ад' ем най част кай, 

ма быць на ват ва жа ком. Звя ры па кор лі ва 

пад па рад коў ва лі ся ча ла ве ку...


