
«У мо гіль ні ках зной дзе ны шкі ле ты 

ча ты рох та гар цаў у тым ста но ві шчы, 

якім яно бы ло пры па ха ван ні, а так са-

ма не кра ну ты ака заў ся ўвесь ін вен тар: 

брон за вая зброя, круг лае люс тэр ка і 

вы раб ле ны з ро га мі ні я цюр ны гра-

бень чык. Ка ля кож на га па ха ва на га 

на ву коў цы знай шлі доб рай за ха ва-

нас ці буй ныя ке ра міч ныя па су дзі ны 

з шы ро кі мі вян ца мі», — га во рыц ца ў 

па ве дам лен ні.

Звы чай на, ад зна ча юць у прэс-служ-

бе, та гар скія па ха ван ні зна хо дзяць 

раз ра ба ва ны мі, з мі ні маль най коль-

кас цю рэ чаў, але на ву коў цам па шан-

ца ва ла. Ся род ар тэ фак таў — ся ке ра і 

скіф скі ка рот кі меч акі нак, вы яў ле ны 

по бач з жа но чым шкі ле там. Та кі на-

бор зброі свед чыць аб пры на леж насці 

жан чы ны да во ін ска га са слоўя.

У ін шым мо гіль ні ку бы лі па ха ва ны 

ад ра зу ча ты ры ча ла ве кі: двое муж чын, 

ад на жан чы на і дзі ця. По бач з муж чы-

на мі так са ма зной дзе на зброя, хут чэй 

за ўсё, брон за вая.

Усе зна ход кі на кі ру юць у Но ва-

сібірск на рэ стаў ра цыю, а за тым вер-

нуць у рэс пуб лі ку і па поў няць ка лек-

цыю Ха кас ка га на цы я наль на га края-

знаў ча га му зея.
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Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

ДАК ЛАД НА ЧЫ ЖЫК-ПЫ ЖЫК!
На ву коў цы знай шлі но вы спо саб вы зна чаць пол пту шак

Плас ты гіс то рыіПлас ты гіс то рыі

АКІ НАК ДЛЯ ЖАН ЧЫ НЫ
Ар хе о ла гі вы яві лі ў Ха ка сіі не кра ну ты скіф скі мо гіль нік

Ген вяр тан няГен вяр тан ня

ПРЖЭ ВАЛЬ СКА МУ І НЕ СНІ ЛА СЯ
У ЗША кла ні ра ва лі па мер ла га 22 га ды та му ка ня

Эва лю цыя моз гаЭва лю цыя моз га

УБА ЧЫЦЬ 
НАЧ НУЮ ФЕЮ

Да след чы кі рас кры лі 
та ям ні цу глы бо ка га сну

Ней ра бі ё ла гі з Ка лі фар ній ска га ўні вер сі-

тэ та ўпер шы ню па ка за лі змя нен не функ-

цыі сну з уз рос там і рас па вя лі пра ўплыў 

глы бо ка га сну на ар га нізм. Вы ні кі да сле-

да ван ня апуб лі ка ва ныя ў ча со пі се Scіence 

Advances.

На ву коў цы вы бу да ва лі ма тэ ма тыч ную ма дэль 

змя нен ня моз га ў дзя цей ад на ра джэн ня да пят нац-

ца ці га доў і ўлі чы лі та кія па ра мет ры, як аб' ём моз га, 

хут касць яго ме та ба ліз му і час, які пра во дзіц ца ў 

фа зе хут ка га сну.

У ар ты ку ле ад зна ча ец ца, што но вае да сле да ван-

не вель мі важ нае для ра зу мен ня та го, у якой пра-

пор цыі рэа лі зу юц ца функ цыі сну ў роз ным уз рос це. 

Да ця пе раш ня га мо ман ту бы ло вя до ма толь кі, што 

сон важ ны для ад наў лен ня па шко джан няў моз га, 

вы клі ка ных стрэ сам і каг ні тыў най дзей нас цю. Ака-

за ла ся, што пры клад на ў два з па ло вай га ды асноў-

ная функ цыя сну змя ня ец ца. Па чы на ец ца пе ра ход 

ад па бу до вы струк ту ры моз га да яго ад наў лен ня 

пас ля ня спан ня. Акра мя та го, ска ра ча ец ца фа за 

хут ка га сну і яго агуль ная пра цяг ласць.

Так, ка лі ў но ва на ро джа ных яны зай ма юць ка-

ля 50 пра цэн таў, то да дзе ся ці га доў гэ ты па каз-

чык па дае пры клад на да 25 пра цэн таў і пра цяг вае 

змян шац ца ў да лей шым. У да рос лых глы бо кі сон 

са сна мі скла дае толь кі ка ля 15 пра цэн таў ча су, 

пра ве дзе на га ў сне. Так са ма вы свет лі ла ся, што 

ме на ві та пад час хут ка га або глы бо ка га сну ад бы-

ва ец ца па бу до ва сі нап саў, ад каз ных за злу чэн не 

ней ро наў. У гэ ты час ча ла век ба чыць са мыя яр кія 

сны, што свед чыць аб тым, што мозг «не спіць».

Спе цы я ліс ты так са ма за клі ка лі не бу дзіць не-

маў ля таў пад час фа зы хут ка га сну, бо ў гэ ты час 

ад бы ва ец ца рэ ар га ні за цыя моз га. У да лей шым 

на пра ця гу ўся го жыц ця бу дзе пе ра ва жаць ужо 

па воль ны сон, які ад каз вае за ад наў лен не.

Да рэ чы, аб пра віль ным рэ жы ме сну ў во сень скі 

пе ры яд. Ура чы ка жуць, што не аб ход на спаць ка ля 

вась мі га дзін, а, па коль кі ўво сень час на ступ лен-

ня цем ры мя ня ец ца, ад па вед на, клас ці ся спаць 

трэ ба ра ней.

Нoвый ме тад вы зна чэн ня по лу і ўзрос ту пту шак 

па па ме рах іх плeчавой кoсці рaспрацавалі на ву-

коў цы Цю мен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Ён 

да зво ліць да сле да ваць вы пад кі мaсавай гібeлі пту-

шак для ацэн кі ста ну па пу ля цыі і кан крэ ты за ваць іх 

пoлаўзроставы склад бeз вы ка ры стан ня да ра го га 

аб ста ля ван ня, па ве дам ля юць «Известия» са спа сыл-

кай на «Заалагічны часопіс».

Ранeй вы зна чыць пoл і ўзрост па мер лых пту шы ных, туш-

кі якіх моц на па цяр пе лі пры пагі бе лі, мoжна былo тoлькі пры 

да па мо зе за трат на га гeнетычнага да сле да ван ня.

«Гэ ты ме тад уні каль ны тым, што, не за леж на ад за-

ха ва нас ці за гі ну лай птуш кі, пры на яў нас ці цэ лай кос-

ці, мож на вы зна чыць від, пол і ўзрост з дак лад нас цю 

да 95 пра цэн таў. Та кія да сле да ван ні да па ма га юць 

вы ву чаць вы пад кі ма са вай гі бе лі пту шак, каб аца ніць 

стан па пу ля цыі і яе по лаў зрос та вы склад», — ад зна чыў 

стар шы ня цю мен ска га ад дзя лен ня Са ю за ахо вы пту шак 

Ра сіі, які дзей ні чае на базe Ін сты ту та бія ло гіі Цюм ДУ, 

Мак сім Міт ра поль скі.

Ад зна ча ец ца, што з да па мо гай ме та ду ўжо атры ма ны 

да ныя аб скла дзе па пу ля цый сі ніц-мас ко вак у Ні жа га род-

скай воб лас ці. Спе цы я ліс ты кан крэ ты за ва лі ста тыс ты ку, 

вы ка рыс тоў ва ю чы но вы спо саб ра зам з вя до мы мі ме та-

да мі вы зна чэн ня по лу і ўзрос ту пту шак па даў жы ні кры ла. 

У хо дзе ра бо ты бы лі да сле да ва ны сі ні цы, якія раз бі лі ся аб 

шкля ныя віт ры ны бу дын каў.

Па вы ні ках пра ве дзе на га да сле да ван ня, даў жы ня кры ла 

са мак скла ла ад 56 да 64 мі лі мет раў, у ся рэд нім 59,7 мі лі-

мет ра, а ў са мцоў — ад 58 да 64, у ся рэд нім 61,3 мі лі мет ра. 

Асо бі ны з ад ноль ка вай даў жы нёй кос ці, але больш тон кім 

дыя фі зам (асноў ная част ка, «це ла» кос ці), ад но сяц ца да 

ма ла дых са мцоў, а з па тоў шча ным — да да рос лых са-

мак.

Аў та ры да сле да ван ня па ве да мі лі, што ме то ды ку мож на 

вы ка рыс тоў ваць для лю бо га ві ду пту шак, але спат рэ біц ца 

эта лон ны на бор да ных, ін шы мі сло ва мі, усе маг чы мыя зна-

чэн ні ана та міч ных па каз чы каў.

Бія ло гія з ана то мі яйБія ло гія з ана то мі яй

Аб гэ тым па ве дам ля-

ец ца на сай це кам па ніі 

Revіve & Restore, якая 

зай ма ец ца за ха ван нем 

і ад наў лен нем ге не тыч-

ных да ных жы вёл, што 

зні ка юць. Конь па мёр 

у 1998 го дзе, на пра ця гу 

гэ та га ча су ген за гі ну лай 

жы вё лы за хоў ва лі ў ма-

ра зіль най ка ме ры.

Жа ра бя па мя нуш цы 

Курт, яко га на зва лі ў го нар 

па то ла га і ге не ты ка Кур та 

Бе нірш ке, з'я віў ся на свет у 

заа пар ку Сан-Ды е га ў Ка-

лі фор ніі.

Revіve & Restore су мес на 

з кам па ні яй VіaGen ад на ві лі 

ген, за ма ро жа ны ў 1980 го-

дзе. «Гэ та бы лі клет кі жа-

раб ца, які на ра дзіў ся ў 

1975 го дзе ў Вя лі ка бры та-

ніі і яко га пры вез лі ў ЗША 

ў 1978 го дзе. Ён пра жыў да 

1998 го да. Жа ра бец зна чыў-

ся пад пле мян ным ну ма рам 

615 (SB615) і быў вя до мы ў 

заа пар ку як Ку па ро віч», — 

ад зна ча юць у ар га ні за цыі.

Па пу ля цыя ко ней Пржэ-

валь ска га прай шла праз 

«бу тэ леч нае рыль ца», або 

ге не тыч на вуз кае мес ца, у па-

чат ку 1990-х. Сён няш нія ко ні 

гэ тай па ро ды, якіх ця пер на-

ліч ва ец ца ка ля дзвюх ты сяч 

асо бін, з'яў ля юц ца на шчад ка-

мі 12 асо бін, вы ра та ва ных ад 

вы мі ра ння ў тыя га ды.

Па доб ныя ге не тыч ныя вуз-

кія мес цы мо гуць пры вес ці да 

ім бры дын гу — скры жа ван ню 

бліз ка род нас ных фор маў 

у рам ках ад ной па пу ля цыі і 

на ступ най стра ты асо бі на-

мі фі зіч най фор мы. Спра ва 

ў тым, што та кая па пу ля цыя 

стра ці ла ге не тыч ную змен лі-

васць, не аб ход ную для адап-

та цыі. Буй ныя ві ды жы вёл, 

та кія як ко ні Пржэ валь ска га, 

больш ураз лі выя да эка ла гіч-

ных змен, чым дроб ныя ві ды. 

Ад наў лен не раз на стай нас ці 

ге не тыч най змен лі вас ці мо-

жа да па маг чы ко ням гэ тай 

па ро ды вы жыць.

Аме ры кан скі бі ё лаг Бэн 

Но вак на пі саў на сва ёй ста-

рон цы ў Twіtter, што гэ та 

пер шае кла ні ра ван не ка ня 

Пржэ валь ска га за апош нія 

17 га доў, што гэ та — на ву ко-

вы пра рыў.

Да рэ чы, у жніў ні 2019 го-

да СМІ па ве да мі лі, што кі-

тай ская кам па нія Sіnogene 

збі ра ец ца па чаць ма са вы 

про даж кла ні ра ва ных ка тоў. 

Ра шэн не пры ня лі пас ля па-

спя хо ва га ад наў лен ня пер-

шай ге не тыч най ко піі жы-

вё лы — ка ця ня ці па мя нуш-

цы Час нок. Ад на віць ко пію 

лю бі ма га га да ван ца мож на 

бу дзе за 250 ты сяч юа няў 

(35,4 ты ся чы до ла раў).

Ад зна ча ла ся, што кам-

па нія ўжо пра дае кла ні ра-

ва ных шча ню коў, на ства-

рэн не ад ной ко піі сы хо дзіць 

ад шас ці да дзе ся ці ме ся-

цаў.

У Аскіз скім ра ё не пад час рас ко пак кур-

га на яны знай шлі не кра ну тае ра баў ні ка-

мі па ха ван не ча соў та гар скай куль ту ры 

(эпо ха ран ня га жа лез на га ве ку). Пра гэ та 

па ве дам ля ец ца на сай це ўра да рэ гі ё на.


