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Улю бё ныя ў пры ро дуУлю бё ныя ў пры ро ду

...З са ма га дзя цін ства ма лень-

кая Іра ве да ла: кож ны звер важ ны 

і ка рыс ны, і кож на му ёсць мес ца ў 

жыц ці. Ад нак, ка лі гля дзе ла філь-

мы пра дзі кую пры ро ду, ні ко лі не 

ду ма ла, што ста не яе аба рон цай.

— Я на ра дзі ла ся на Па лес сі, але 

пас ля з сям' ёй пе ра еха ла ў Мінск, 

і тут ужо скон чы ла шко лу, — рас-

каз вае сваю гіс то рыю су раз моў ні-

ца. — Ду ма ла, што ка лі пай ду на 

бія ла гіч ную спе цы яль насць, то ста-

ну толь кі на стаў ні кам. На са мрэч, 

ака за ла ся, што ў гэ тай пра фе сіі 

ёсць вя ліз ная коль касць роз ных кі-

рун каў. Спа чат ку вы ра шы ла, што 

мак сі маль на бліз ка ма ім ін та рэ сам 

ад па вя дае ме ды цы на. І па сту пі ла 

на ўра ча. Але по тым зра зу ме ла, 

што гэ та не маё. Раз мер ка ва ла ся 

ў на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр, дзе 

пра ца ва ла ўжо на шос тым кур се. 

Але і там не атрым лі ва ла ні ра-

дас ці, ні за да валь нен ня. Уста ва-

ла ран кам і ду ма ла: «Хут чэй бы 

ве чар, вы хад ныя...» Не та му, што 

ра бо та дрэн ная, не. Прос та гэ та 

не тое, чым ха це ла ся б зай мац ца, 

дзе я змаг ла б рэа лі за ваць ся бе. 

Та му пас ля раз мер ка ван ня сыш ла. 

Пры чым, у ні ку ды. Па ду ма ла: «Як 

бу дзе, так і бу дзе».

— Ка лі ва ша жыц цё кар ды-

наль на змя ні ла ся?

— Ма быць, па ча ло ся ўсё з па-

да чы за яў кі па пра гра ме Еў ра-

пей скай ва лан цёр скай служ бы ў 

най буй ней шую італь ян скую ар га-

ні за цыю па аба ро не на ва коль на га 

ася род дзя. Па да ла і, як гэ та час та 

бы вае, зу сім за бы ла ся пра яе. На 

мес ца прэ тэн да ва ла вель мі шмат 

ах вот ных, і я на ват не ўяў ля ла, што 

шанц вы пад зе ме на ві та мне. Ад нак, 

аку рат пас ля та го, як зволь ні ла ся і 

па еха ла на ад па чы нак, мне прый-

шло за пра шэн не на су моўе. Усё 

са мо скла ла ся так, як на ват і не 

пла на ва ла. Я тра пі ла ў пра ект па 

аба ро не на ва коль на га ася род дзя 

і дзі кай пры ро ды і на ўвесь 2017 

год з'е ха ла ў Іта лію. Вось ме на ві та 

та ды быў та кі пе ра лом ны мо мант, 

ка лі я зра зу ме ла: ма ры спраў джва-

юц ца, і ўсё, што бы ло не рэ аль нае і 

не да ся галь нае, ста но віц ца рэ ча іс-

нас цю. Дзя ку ю чы пра ек ту ў Іта ліі я 

па-ін ша му па гля дзе ла на тое, чым 

зай ма ю ся, па ча ла пры слу хоў вац ца 

да ся бе і сва іх жа дан няў...

— ...І ме на ві та яны пры вя лі 

вас у ар га ні за цыю «Ахо ва пту-

шак Баць каў шчы ны»?

— Мож на і так ска заць. Пас-

ля пра ек та я за воч на па сту пі ла ў 

ма гіст ра ту ру Эдын бург ска га ўні-

вер сі тэ та на спе цы яль насць «Бія-

раз на стай насць, дзі кая пры ро да і 

зда роўе эка сіс тэм». А дзе ж пра ца-

ваць? Мне вель мі ха це ла ся атры-

маць до свед у гэ тай сфе ры. Да ве-

да ла ся пра АПБ, прый шла ту ды і 

ска за ла: «Мож на, ка лі лас ка, да 

вас?» Мне не па трэб ны бы лі гро-

шы, не шка да бы ло і ча су. Пры хо-

дзі ла ў офіс і ра бі ла ўсё з ра дас цю. 

Не дзе праз паў та ра ме ся ца мне 

ўсё ж пра па на ва лі па са ду. Ця пер я 

зай ма ю ся ваў ка мі і ін шы мі ві да мі, 

на прык лад, бар су ком.

— Як ду ма е це, Па лес се не як 

паў плы ва ла на вы бар ва ша га за-

ня тку?

— Ра ней на ват не за дум ва ла-

ся, але ця пер мяр кую, што вель мі. 

Гэ та асаб лі вы рэ гі ён Бе ла ру сі, да 

яко га ў мя не пры вя за насць, лю боў. 

Уво гу ле, як мно гія дзе ці, на лет нія 

ка ні ку лы я ез дзі ла да ба бу лі ў вёс-

ку. І яна мне час та ка за ла, што я 

ха дзі ла па ле се за драў шы га ла ву: 

на зі ра ла за птуш ка мі, пчо ла мі, што 

апы ля лі рас лі ны, за мест та го, каб 

збі раць гры бы ці яга ды...

— Вы ез дзі це на ад лоў 

ваў коў... Як гэ та ад бы ва-

ец ца?

— Спа чат ку на вы бра-

най мяс цо вас ці ўста наў лі-

ва юц ца паст кі, якія не да-

зва ля юць зве ру вы цяг нуць 

ла пу, але не па шкодж ва-

юць яе. Каб жы вё ла доў га 

не зна хо дзі ла ся ў па стцы, 

уся на ша ка ман да раз бі ва-

ец ца на гру пы і час та пра-

вя рае іх. Да лей, ка лі воў ка 

зла ві лі, спе цы я ліст ро біць 

яму ўкол, каб той за снуў. 

Та ды на дзя ва ем GРS-ашый нік, 

збі ра ем ге не тыч ны ма тэ ры ял, фа-

та гра фу ем, уз важ ва ем, вы мя ра ем 

рост — ро бім усё, што не аб ход на 

да да лей ша га вы ву чэн ня. Пас ля 

ўвод зяць ан ты дот, і воўк збя гае. 

А мы со чым за пе ра мя шчэн ня мі. 

Раз у га дзі ну з сім-кар ты нам да сы-

ла ец ца па ве дам лен не пра мес ца 

яго зна хо джан ня. Так, ваў кі шлюць 

нам СМС-кі (усмі ха ец ца). Ашый ні кі 

пра цу юць не каль кі ме ся цаў, а ка лі 

за кан чва ец ца за рад ба та рэі, са мі 

ад кры ва юц ца і па да юць.

— А як вы по тым да зна е це ся 

пра жыц цё зве ра? Ён жа сам не 

рас каз вае...

— Атрым лі ва ю чы звесткі з

ашый ні ка, мы мо жам са чыць за 

марш ру там воў ка. Па ка ар ды на тах 

ста но віц ца зра зу ме ла: ён у зграі, 

ка лі тэ ры то рыя па ста ян ная, ці адзі-

ноч ка, ка лі ха а тыч ная. Так са ма мы 

па чы на ем ха дзіць па сля дах зве ра 

і та кім чы нам мо жам пра са чыць, 

чым ён хар чу ец ца — па рэшт ках 

жы вёл. Зноў жа, у зграі мо гуць 

зда быць буй ную жы вё лу, адзін 

жа хар чу ец ца дроб ны мі ці пад лай. 

Яшчэ збі ра ем да ныя з фо та па стак, 

каб вы зна чыць коль касць звя роў ці 

ідэн ты фі ка ваць кан крэт на га, ка лі 

ён наш. Бы ла та кая гіс то рыя, ка-

лі мы не каль кі дзён атрым лі ва лі 

да ныя з ад ной кроп кі. Што зда-

ры ла ся? Ду ма лі, мо, ашый нік ужо 

ўпаў... Ака за ла ся, 

што звер прос та 

ля жаў пад елач кай, 

ча каў, ка лі скон-

чыц ца дождж.

— Што вы ад чу-

лі, ка лі ўпер шы ню 

ўба чы лі воў ка?

— О! Не ве ра-

год ную ра дасць! 

Не маг ла стры маць 

эмо цыі! Вось, там са праўд ны воўк, 

і ён на нас гля дзіць! Па ды хо дзіць 

блі жэй бы ло нель га, па куль спе-

цы я ліст не ўко ле транк ві лі за тар. 

Ве да е це, уба чыць воў ка на Па лес-

сі — вя лі кая ўда ча. Бо, як ака за-

ла ся, там іх не так мно га, знач на 

ме ней, чым у Бе ла веж скай пу-

шчы. Ад ра зу вель мі за ха це ла ся 

яго па ма цаць, да ве дац ца, як ён 

пах не, якая ў яго поўсць. Як вы-

свет лі ла ся, жорст кая. Але ву шы 

мяк кія (усмі ха ец ца). Уво гу ле, гла-

дзіць воў ка — ней кае дзі вос нае 

дзе ян не. Гэ та тое, з чым ты не 

су тык неш ся ў звы чай ным жыц ці. 

Але, дзя ку ю чы цу доў най ра бо це, 

у мя не ёсць та кая маг чы масць.

— Ці мо жа звы чай ны ча ла век 

су стрэц ца з гэ тым зве рам у пры-

ро дзе?

— Мно гія ду ма юць, што ка лі 

пой дзеш у лес, аба вяз ко ва су стрэ-

неш яго, і трэ ба бу дзе аба ра няц-

ца. Гэ та зу сім не так. Па-пер шае, 

ён, хут чэй за ўсё, да ве да ец ца пра 

ва ша на блі жэн не пер шы і па ста-

ра ец ца сха вац ца. Нар маль ная, не 

ша лё ная жы вё ла, ні ко лі не вый дзе 

да ча ла ве ка. Толь кі ў вы пад ку, ка лі 

ён ма ла ды адзі ноч ка, і яму прос та

ці ка ва, ці ім кі руе го лад. Або бы ва-

юць сі ту а цыі, ка лі ча ла век па ды-

хо дзіць да зве ра з пад вет ра на га 

бо ку, і той не чуе. Але та кое ад-

бы ва ец ца вель мі рэд ка, і час цей 

з ты мі, хто не па срэд на пра цуе ў 

ле се. Та му, ка жуць: «Уба чыў воў-

ка — ра дуй ся». Гэ та са праў ды вя-

лі кая ўда ча.

— Але ўсё ж та кі, рап там та-

кое ад бу дзец ца...

— Пра гэ та доб ра рас па вя даў 

гру зін скі ву чо ны Ясон Ба ры дзэ, які 

вя лі кую част ку жыц ця пры свя ціў вы-

ву чэн ню воў ка. Ён ра іць не бег чы, 

а ці хень ка ад сту паць, сха вац ца за 

чымсь ці, што бу дзе па-за ме жа мі яго 

по ля зро ку. Трэ ба па каз ваць сваё 

аб са лют нае не жа дан не з ім зна ё міц-

ца, не лез ці да яго. Усё ж та кі дзі кі 

звер... Уні каль на га рэ цэп ту тут ня ма. 

Ваў кі ж, як і лю дзі, усе роз ныя.

— А да па ля ван ня вы як ста-

ві це ся?

— Ад моў на, але я ра зу мею, што 

лю дзі на ця пе раш ні мо мант без гэ-

та га не мо гуць. Ад нак ка лі і трэ ба 

ад стрэль ваць, то, на прык лад, так 

зва ных пе ра яр каў, тых ма ла дых, 

што ад лу чы лі ся ад зграі, якія мо гуць 

за хо дзіць у вёс кі і шко дзіць лю дзям. 

Та ды праб ле ма зву жа ец ца. За тэ ры-

то ры яй со чыць ма цё рая па ра, якая 

пе рад ае ў спад чы ну сваю куль ту ру 

па ля ван ня, і яна ні ко лі не да зво ліць 

прый сці на «свой учас так» ін шым 

ваў кам, а так са ма пад трым лі вае 

не аб ход ны пры род ны ба ланс там, 

дзе жы ве. Але, на жаль, у нас лі-

чыц ца прэ стыж ным за біць ме на ві та 

ма цё ра га воў ка. Пас ля ча го зграя 

рас па да ец ца, а мо ладзь не ўмее па-

ля ваць. Яны ра зы хо дзяц ца па яшчэ 

боль шай тэ ры то рыі, час цей вы хо-

дзяць да лю дзей, больш раз мна жа-

юц ца. Вя до мы факт: ка лі па чы на-

юць за бі ваць ваў коў, іх коль касць 

па вя ліч ва ец ца. Але, ка лі зні шчаць 

іх шмат, як гэ та ро біц ца за раз, па пу-

ля цыя ста но вяц ца ге не тыч на збед-

не най, ня ма пры то каў но вых ге наў. 

Яны пе ра ста юць вы кон ва юць тую 

функ цыю, якую па він ны.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

ВАМ СМС 
АД... ВОЎ КА!

«Ка нец страш най ваў чы цы», 

«Пад Сло ні мам за стрэ лі лі 

вя ліз на га воў ка. Маг чы ма, та го 

са ма га чу па каб ру-за бой цу», 

«Вёс ка ўзвы ла воў кам: 

у Га ра доц кім ра ё не шэ рыя 

дра пеж ні кі пры ву чы лі 

вяс коў цаў да ві лаў і 

ся кер...» Ва кол гэ та га 

зве ра іс нуе шмат стра хаў, 

стэ рэа ты паў, якія ста ра юц ца 

раз бу рыць у гра мад скай 

ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны» дзя ку ю чы 

пра ек ту vоuk.bу. 

Яе су пра цоў ні ца Іры на КАШ ПЕЙ лю біць жы вё лу ўсёй ду шой. 

Па слу ха ем яе?

Су раз моў ні ца вы ву чае ваў коў у Бе ла веж скай пу шчы і на 

Па лес сі. Як? Пры да па мо зе спе цы яль ных GРS-ашый ні каў, 

якія ўклю ча юц ца раз у га дзі ну і фік су юць мес ца зна хо джан не 

зве ра. Дзяў чы на ез дзіць у экс пе ды цыі на ад лоў, каб 

па ве сіць тыя са мыя ашый ні кі, збі рае ге не тыч ны ма тэ ры ял, 

пра цуе з фо та паст ка мі, ана лі зуе за меж ную лі та ра ту ру і 

рых туе на ву ко выя пуб лі ка цыі, якія адап ту юць і пуб лі ку юць у 

спе цы яль ным «воў чым» бло гу. Там мож на да ве дац ца, ча му 

жы вё лы вы юць, што ўва хо дзіць у іх ланч-бокс, і як шэ рыя 

пра вод зяць свае ўік-эн ды. Зве ру мож на вы браць імя, а так са ма 

пра са чыць за яго пе ра мя шчэн ня мі. Ваў кі Мі ко ла, Мі хась, 

Ру ды, За вея, Алесь і Лу на пры ваб лі ва юць вя лі кую аў ды то рыю 

сва і мі гіс то ры я мі і ста но вяц ца са праўд ны мі сяб ра мі мно гіх 

бе ла ру саў...

 А вы ве да лі?
Па звест ках Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі за 2018 год, коль-

касць ваў коў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі скла да ла 1348 асо бін (зда бы та 
бы ло 1873).

З 2000 го да аб' ёмы вы ман ня з пры ро ды жы вё лы гэ та га ві ду што-
год скла да юць не менш за 50 пра цэн таў ад улі ча най коль кас ці. Пры 
гэ тым за апош нія тры га ды зда бы ча ста ла прак тыч на та кой жа, як і 
вы яў ле ная па пу ля цыя. Па да ец ца, што пры та кім ін тэн сіў ным па ля ван-
ні коль касць зве ра па він на бы ла па чаць зні жац ца. Але яна за ста ец ца 
ста біль най і на ват пра цяг вае рас ці.

Спра ва ў тым, што рост коль кас ці жы вё лы мо жа сты му ля вац ца як-
раз ак тыў най зда бы чай. Воўк з'яў ля ец ца тэ ры та ры яль ным дра пеж ні -
кам, і пры гі бе лі па ры іх па ляў ні чыя ўгод дзі вы зва ля юц ца, што вы клі кае 
на ту раль ныя міг ра цый ныя пе ра мя шчэн ні. Апроч та го пры па вы ша ным 
вы ман ні ад бы ва ец ца так зва ная кам пен са цый ная на ра джаль насць.

Вар та так са ма ад зна чыць, што ваў кі ва ўмо вах зні жэн ня коль кас ці іх 
асноў най ах вя ры — дзі кіх ка пыт ных — не зні жа юць сва ёй улас най. Гэ та 
свед чыць аб вы со кай плас тыч нас ці ві ду. Дра пеж нік мае да стат ко ва 
ба га ты на бор кар моў і мо жа хут ка пе ра клю чац ца з ад на го на ін шыя.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць важ ную ро лю зве ра ў рэ гу ля ван ні па пу-
ля цый лі сіц і яно та па доб ных са бак, якія рас паў сюдж ва юць ша лен ства 
і аказ ва юць не га тыў нае ўздзе ян не на рэ сурс ныя ві ды па ляў ні чай фаў-
ны. Акра мя та го, воўк здоль ны пад трым лі ваць на пэў ным уз роў ні коль-
касць баб ра, што змян шае шко ду ляс ной і сель скай гас па дар кам.
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