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Цёп лым лет нім ве ча рам экі-

паж МНС пры яз джае ў ста-

ліч ны дзі ця чы са док на ву лі-

цы Бе ру та. Дзе ці даў но пай-

шлі да до му. На тэ ры то рыі 

сад ка нас су стра кае вар таў-

нік Аляк сандр ФІ ЛІ МО НАЎ 

і тут жа вя дзе па каз ваць асі-

нае гняз до. Як па іро ніі лё су, 

во сы но сяц ца на бры ю чым 

па лё це пе рад ка ме нем з 

над пі сам «Сце ра жы це пры-

ро ду». Гняз до раз мяс ці ла ся 

пад «тэ ма тыч ным ва лу ном».

— Толь кі тры дні та му ка сіў 

тра ву, і ні чо га ж не бы ло. Хоць бы 

ад на пра ля це ла! А ця пер — са мі 

ба чы це. І так кож ны год да нас 

пры яз джа юць лік ві да ваць гнёз ды 

на ся ко мых. Ад куль іх толь кі не вы-

кур ва лі — і з-пад ган ка, і з-пад ка-

зыр ка. Вы бе руць жа мес ца, ку ды 

ні хто да лез ці не мо жа, і се ляц ца 

там. Ле тась у нас пра ца ваў цяс ляр, 

дык яго на ват уджа лі лі. Шчас це, 

што ўсё абы шло ся.

Тым ча сам да ка ме ня па ды хо-

дзіць раз лік ра та валь ні каў. Абод-

ва яны апра ну ты ў спе цы яль ныя 

аба рон чыя кас цю мы. На тва рах — 

мас кі пча ля роў. Адзін ня се ней кую 

тру бу, якая ад да ле на на гад вае пы-

ла сос.

— За раз на шы бай цы пач нуць 

хі міч ную ата ку: за льюць ту ды дых-

ла фос і кры ху па ча ка юць, — ка жа 

на чаль нік зме ны па жар на га ава-

рый на-вы ра та валь на га атра да 

Анд рэй СА ПЕ ГА. — Во сы ўнут ры 

згу бяць ак тыў насць. Хві лін праз 

пят нац цаць мы іх ад туль вы дзьмем 

гэ тым пы ла со сам. Унут ры яго ста-

яць на жы, якія пе ра мол ва юць усё, 

што на іх трап ляе... Мы са мі толь-

кі што пры еха лі з лік ві да цыі яшчэ 

ад на го гняз да. Во сы па ся лі лі ся 

ў шаф цы на бал ко не ад ной з га-

рад скіх ква тэр. Яшчэ не так даў но 

лік ві да ва лі вос пад дэ ка ра тыў най 

аб шыў кай на бал ко не. А вось пад 

ка ме нем у зям лі, што ці ка ва, яны 

гняз дзяц ца ня час та. За тое во сы 

вель мі лю бяць кар пу сы дзі ця чых 

сад коў. Там шмат вок наў, ад ту-

лін... Вы ез ды па та кіх вы клі ках у 

нас па чы на юц ца яшчэ ўвес ну. Кра-

са вік і май — час пчол. Во сы па чы-

на юц ца не дзе ў чэр ве ні. Ле тась пік 

прый шоў ся ўво гу ле на ве ра сень, 

які вы даў ся не ча ка на цёп лым.

Пра хо дзіць пят нац цаць хві лін, 

і па чы нае гу дзець пы ла сос. Праз 

коль кі ча су ўсё скон ча на. Так ад-

ной па гро зай ста ла ме ней...

ТЫ СЯ ЧЫ ВЫ ЕЗ ДАЎ
Жні вень — час не толь кі збо-

ру ўра джаю, але і вель мі вы со кай 

ак тыў нас ці не бяс печ ных на ся ко-

мых — пчол, вос і шэрш няў. Яны 

ля цяць на ўсё са лод кае, і та му на-

пус ціць поў ную кух ню па ла са тых 

агрэ са раў мож на на ват пры вар цы 

ва рэн ня, за быў шы за чы ніць акно. 

Але ка лі ін шыя ля та ю чыя іс то ты 

пра мой не бяс пе кі для ча ла ве ка не 

ўяў ля юць, то кан такт з пе ра пон ча-

так ры лы мі мо жа стаць апош нім у 

жыц ці.

— Толь кі ліч бы: за мі ну лы год 

на лік ві да цыю гнёз даў атрут ных 

на ся ко мых на шы пад раз дзя лен ні 

вы яз джа лі 6 ты сяч 394 ра зы! — ка-

жа афі цый ны прад стаў нік Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных сі ту а-

цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — Сё ле та 

за пер шыя паў го да ра та валь ні кі 

пры бра лі ўжо 1065 гнёз даў. Здзіў-

ляц ца та кой раз беж цы не вар та. 

Пік ак тыў нас ці джа ла нос ных пры-

хо дзіц ца на лі пень, жні вень і пры 

спры яль ных умо вах на двор'я мо жа 

яшчэ за ха піць і ве ра сень. Сё ле-

та на ак тыў насць гу ду ноў ста ноў-

ча паў плы ваў і май, які не ча ка на 

ака заў ся да дат ко вым лет нім ме-

ся цам.

Ёсць адзін ню анс у лік ві да цыі 

гнёз даў ра та валь ні ка мі. Пра мы 

аба вя зак гас па да ра — са чыць 

за па рад кам у ся бе до ма і на пры-

ся дзіб ным участ ку. Там, дзе не 

дай шлі ру кі, і трэ ба ча каць ня про-

ша ных па ла са тых гас цей. Та му ў 

не ка то рых вы пад ках пры бі ран не 

гняз да су пра цоў ні ка мі МНС бу дзе 

каш та ваць гро шай. Дак лад ная су-

ма, ад нак, склад ва ец ца з мно гіх 

кам па не нтаў, у лі ку якіх — да лё-

касць вы ез ду, па тра ча ны час. Пры 

гэ тым га вор ка не ідзе аб тым, каб 

за ра біць гро шы. Мы прос та хо-

чам кам пен са ваць на шы вы дат кі 

на гэ тыя ра бо ты. Ад нак ка лі іс нуе 

пра мая па гро за жыц цю і зда роўю 

лю дзей, то да па мо гу ака жуць бяс-

плат на. На прык лад, гняз до зна хо-

дзіц ца ў не па срэд най бліз ка сці ад 

лю дзей, дзя цей, пры ўва хо дзе ў 

дом ці ў дзі ця чых сад ках...

А што ра біць, ка лі пе ра пон ча-

так ры лыя за вя лі ся, на прык лад, на 

га ры шчы шмат па вяр хо ва га до ма? 

У та кім ра зе мес ца агуль на га ка-

ры стан ня не да гле дзе лі су пра цоў-

ні кі аб слу го вых ар га ні за цый. Звы-

чай ных жы ха роў гэ та хва ля ваць 

не па він на.

Гняз до не бяс печ ных на ся ко-

мых з'яў ля ец ца не за адзін дзень. 

Сваё жыл лё яны бу ду юць ка ля ме-

ся ца. Іх улю бё ныя мес цы — дуп лы 

дрэў, га ры шчы, пу ні, ку ды рэд ка 

за хо дзяць лю дзі, дзе цёп ла і ці ха. 

У га рад ской шмат па вяр хо вай за-

бу до ве — гэ та бал ко ны, ло джыі, 

тэх ніч ныя па мяш кан ні. Та му ўсе 

та кія ла ка цыі трэ ба пе ры я дыч на 

пра вя раць. З эк за тыч ных мес цаў, 

якія лю бяць во сы, — пра сце нак 

у драў ля ным до ме, аб кла дзе ным 

цэг лай. Вось і па спра буй це іх ад-

туль вы ку рыць.

Ка лі ж вы ўба чы лі гняз до, то ад-

сту пай це ад яго па воль на. Асаб лі-

ва гэ та да ты чыц ца шэрш няў, чые 

ўку сы ку ды больш не бяс печ ныя 

за асін ыя. Бяс печ ная зо на — пры-

клад на 50 мет раў.

Ра зам з тым па зба віц ца ад 

гняз да мож на і са мо му. Акра мя 

вель мі шчыль най экі пі роў кі, як 

апі са на вы шэй, трэ ба за ха піць з 

са бой мя шок і рыд лёў ку. Вы праў-

ляц ца на лік ві да цыю толь кі пас ля 

за хо ду сон ца. За тым пе ра рэ заць 

гняз до пад ко ра нем, каб яно тут 

жа ўпа ла ў мя шок, моц на за вя-

заць і да лей за ка паць, спа ліць, 

ута піць — вы бар не аб ме жа ва ны. 

Ра зам з тым ка лі гняз до за над та 

вя лі кае і па па ме рах на блі жа ец-

ца да фут боль на га мя ча, то лепш 

усё-та кі ска рыс тац ца па слу га мі 

ра та валь ні каў.

МО ЖА БЫЦЬ ШОК...
— Ка лі да вас пры ча пі ла ся аса 

ці пча ла, то рэз кіх ру хаў ра біць не 

па жа да на. Прос та ад мах ні це ся, і 

яна ад ля ціць. А не бяс пе ку на ся-

ко мыя ўяў ля юць, ка лі зна хо дзяц ца 

па блі зу ад гняз да. У іх спра цоў вае 

ін стынкт аба ро ны, — пра цяг вае Ві-

таль На віц кі.

Зда ра юц ца вы пад кі, ка лі нех та 

ку сае фрукт або вы пі вае шклян ку 

со ку... ра зам з асой. Та кія ўку сы 

ў слі зіс тую аба лон ку най больш 

не бяс печ ныя, бо мо гуць пры вес ці 

да цяж кіх на ступ стваў на ват у ча-

ла ве ка, у яко га як быц цам і ня ма 

алер гіч ных рэ ак цый.

На ват ад ад на го ўку су ў ча ла ве-

ка мо жа раз віц ца ана фі лак тыч ны 

шок. Гэ та не адэ кват ная рэ ак цыя 

ар га ніз ма на пэў ны алер ген, якім і 

з'яў ля ец ца атру та на джа лах на ся-

ко мых. Па чы на ец ца шок з рэз ка га 

бо лю, моц на га ацё ку, свер бу ску-

ры і рэз ка га па дзен ня ар тэ рыяль-

на га ціс ку. На пра ця гу не каль кіх 

хві лін ён мо жа пры вес ці да смер ці. 

Вы ра та ваць ча ла ве ка мо жа толь кі 

не ад клад ны вы клік хут кай да па-

мо гі. Але па куль ура чы пры едуць, 

сёе-тое мож на зра біць і тым, хто 

зна хо дзіц ца по бач. Перш за ўсё 

трэ ба як ма га хут чэй вы да ліць са 

ску ры джа ла. Яго мож на са скрэб-

ці па зног цем, ту пым бо кам ля за 

на жа, пін цэ там і на ват бан каў скай 

карт кай. Дай це па цяр пе ла му лю бы 

су праць а лер ген ны прэ па рат і пры-

кла дзі це што-не будзь ха лод нае. 

Ка лі ча ла век у не пры том нас ці — 

пры дай це ста біль нае ста но ві шча 

на ба ку.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПА ГРО ЗА З ДЖА ЛАМ
Як за сце раг чы ся ад кры ла тых агрэ са раў?

КРЫМІНАЛ ЗДАРЭННІ КРЫМІНАЛ ЗДАРЭННІ КРЫМІНАЛ ЗДАРЭННІ

Двой чы тра пі ла 
пад ко лы

На тра се М1 жан чы на па мер ла пас ля 

двай но га на ез ду.

Як па ве да мі лі ва УДАІ УУС Мінск ага 

абл вы кан ка ма, ава рыя на 272-м кі ла мет-

ры да ро гі Брэст — Мінск — гра ні ца Ра сіі 

па блі зу вёс кі За луж жа Стаўб цоў ска га ра ё на 

ад бы ла ся пры бліз на ў 23.20. Мін ча нін за 

ру лём Nіssan Almera збіў 39-га до вую жы-

хар ку ра ё на, якая зна хо дзі ла ся на пра ез най 

част цы. Пас ля ча го на пе ша хо да здзейс ніў 

на езд Renault Megane. У вы ні ку да рож на-

транс парт на га зда рэн ня жан чы на ад атры-

ма ных ця лес ных па шко джан няў па мер ла 

на мес цы.

Па ін фар ма цыі ДАІ, учас так пра ез най 

част кі не асвят ляў ся, пе ша ход свят ло ад бі-

валь ны мі эле мен та мі па зна ча на не бы ла.

На вод ных аб' ек тах — 
чар го выя тра ге дыі
Пад Смар гон ню муж чы на пры ку пан-

ні вы ра та ваў дач ку, але сам па та нуў.

Па ін фар ма цыі ўпраў лен ня След ча га 

ка мі тэ та па Гро дзен скай воб лас ці, по бач 

з вёс кай За вел ле пад час ку пан ня ў Ві ліі 

не раз лі чы лі ўлас ныя сі лы баць ка і дач ка 

са Смар го ні. Су пра ціў ля ю чы ся ця чэн ню, 

50-га до вы муж чы на здо леў вы пхнуць дач ку з 

ма гут най бруі і вы ра та ваць ёй жыц цё. А сам 

да брац ца да бе ра га не здо леў... У гэ ты ж 

дзень на Нё ма не па блі зу ву лі цы Па доль най 

у Грод не бы ло зной дзе на це ла 18-га до ва га 

жы ха ра Шчу чы на. Для ку пан ня гэ ты ўчас так 

ра кі не пры зна ча ны. Ця пер след чыя вы свят-

ля юць, пры якіх аб ста ві нах па та нуў хло пец. 

Тра ге ды яй скон чыў ся ад па чы нак на во зе ры 

Ма лоч ным по бач з аг ра га рад ком Па рэч ча 

для 38-га до вай жы хар кі Грод на. След чыя 

вы свет лі лі, што пе рад тым, як зай сці ў ва ду, 

яна ўжы ва ла ал ка голь са зна ё мы мі.

У час ку пан ня ў Нё ма не ка ля вёс кі Мі хай-

лаў ка Гро дзен ска га ра ё на па та нуў 45-га до-

вы жы хар Скі дзе ля. Пе рад за плы вам муж-

чы на ра зам з сяб рам ужы ваў пі ва. У гэ ты ж 

дзень у во зе ры по бач з на се ле ным пунк там 

Боб ра Шчу чын ска га ра ё на бы ло зной дзе на 

це ла 52-га до ва га жы ха ра аг ра га рад ка Ра-

жан ка. Вы свет лі ла ся, што муж чы на пла ваў, 

ня гле дзя чы на на яў насць уста ноў ле ных на 

бе ра зе таб лі чак аб за ба ро не ку пан ня.

А ў Рэ чыц кім ра ё не ця чэн нем ра кі зне-

сла дзяў чын ку і муж чы ну. Усё ад бы ло ся 

ўве ча ры па блі зу вёс кі Гор валь. Муж чы на, 

жан чы на і дзве дзяў чын кі 11 га доў вы пра-

ві лі ся на Бя рэ зі ну. Па пя рэд не ўста ноў ле на, 

што спа чат ку яны іш лі па мел ка вод дзі, а 

за тым па тра пі лі ў ця чэн не. Жан чы на і ад на 

дзяў чын ка змаг лі вы брац ца, а муж чы ну і 

дру гое дзі ця зне сла ця чэн нем... На мо мант 

пад рых тоў кі ін фар ма цыі іх по шу ка мі пра цяг-

ва лі зай мац ца ра та валь ні кі...

У След чым ка мі тэ це на гад ва юць асноў-

ныя пра ві лы па во дзі наў на ва дзе. Перш за 

ўсё мож на ку пац ца толь кі ў да зво ле ных мес-

цах, не ны раць у не зна ё мых, не за хо дзіць, 

не за плы ваць на глы бо кае мес ца, да лё ка ад 

бе ра га. Не вар та ўжы ваць спірт ныя на поі, 

на ват зна хо дзя чы ся по бач з ва дой.

Хлоп чык 
хлёб нуў кіс ла ты...

У Гор ках ад на га до вы хлоп чык атры-

маў хі міч ны апёк, пе ра блы таў шы 

кіс ла ту з га зі роў кай. Ба бу ля дзі ця ці 

па чу ла рэз кі плач і ўба чы ла ў яго 

ў ру ках пус тую бу тэль ку ад на пою. 

У ёй за хоў ва ла ся кіс ла та, якой за ты-

дзень да зда рэн ня баць кі хлоп чы ка 

чыс ці лі тру бы. З хі міч ны мі апё ка мі 

по лас ці ро та і стра ва во да дзі ця бы ло 

шпі та лі за ва на.

У След чым ка мі тэ це звяр та юць ува гу, 

што на мі ну лым тыд ні ў Бе ла ру сі ад быў-

ся шэ раг ня шчас ных вы пад каў з дзець мі. 

Так, у га рад скім па сёл ку Рось Ваў ка выс ка га 

ра ё на 11-га до вы хлоп чык ра зам з ін шы мі 

дзець мі гу ляў на ма ну мен це. У ней кі мо мант 

ён, зна хо дзя чы ся на вы шы ні 2,5 мет ра, ад-

чуў не да ма ган не і ўпаў, атры маў шы траў-

мы роз най сту пе ні цяж кас ці. У Бе ла азёр ску 

Брэсц кай воб лас ці з акна трэ ця га па вер ха 

жы ло га до ма вы па ла 4-га до вая дзяў чын ка. 

Яна за бра ла ся на пад акон нік ад чы не на га 

акна, аба пер ла ся на мас кіт ную сет ку, ра зам 

з якой і вы па ла.

След чыя на гад ва юць баць кам аб не да-

пу шчаль нас ці за хоў ван ня вад ка сцяў, якія 

ўяў ля юць не бяс пе ку, у да ступ ных для дзя-

цей мес цах. Вар та аб ме жа ваць до ступ і да 

элект рыч ных бы та вых пры бо раў, да ад кры-

тых кры ніц па вы ша най тэм пе ра ту ры і агню. 

Нель га па кі даць дзя цей ад ных у па мяш кан-

нях з ад чы не ны мі вок на мі.

Ку ды пра паў ключ 
ад го ра да?

У Ві цеб ску знік сім ва ліч ны ключ ад 

го ра да, які быў уста ноў ле ны на ма-

ну мен таль на-дэ ка ра тыў най скульп-

ту ры «Рыб ка», па ве дам ляе Бел ТА. 

Скульп ту ра ста іць по бач з мес цам 

упа дзен ня Віць бы ў За ход нюю Дзві-

ну на ву лі цы Талс то га.

Жы ха ры го ра да звяр ну лі ўва гу на тое, 

што рыб ка да ня даў ня га ча су тры ма ла ў ро-

це ключ з над пі сам «Ві цебск» і вы явай гер ба 

го ра да. Ця пер ключ знік, ка лі ме на ві та гэ та 

ад бы ло ся, не вя до ма. Па ін фар ма цыі УУС 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, след ча-апе ра-

тыў ная гру па Каст рыч ніц ка га РА УС агле дзе-

ла мес ца зда рэн ня, за раз да ец ца пра ва вая 

ацэн ка та му, што ад бы ло ся. Мес ца ка ля 

«Рыб кі» вель мі па пу ляр нае ў жы ха роў і гас-

цей го ра да, тут час та фа та гра фу юц ца ма-

ла дыя. Та му мі лі цыя для ўста наў лен ня да ты 

знік нен ня клю ча звяр та ец ца з прось бай да 

тых, хто ва ло дае ня даў ні мі фо та ці ві дэа з 

гэ та га мес ца, на якіх бач ны ключ, рас ка-

заць, у якія дні ён яшчэ быў на скульп ту ры. 

Апош нюю ад кры лі ў Ві цеб ску 23 чэр ве ня 

2017 го да ў Дзень го ра да. Рыб ка сім ва лі зуе 

адзін з тра ды цый ных про мыс лаў, а ўста-

ноў ле на яна по бач з мес цам, дзе па ле ген-

дзе быў за кла дзе ны ста ра жыт ны Ві цебск. 

З'яў лен не та кой скульп ту ры тлу ма чыц ца 

яшчэ і тым, што Ві цебск двой чы пра ез дам 

на вед ваў аў тар каз кі пра за ла тую рыб ку 

Аляк сандр Пуш кін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


