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Міф 1. Са ба кі-за бой цы?
Ска жу ад ра зу — ге не тыч ных са-

бак-за бой цаў у пры ро дзе не бы вае! 
Як пра ві ла, ча ла век на бы вае са ба-
ку кан крэт най па ро ды, па пя рэд не не 
вы ву чыў шы гіс то рыю яе з'яў лен ня, 
мэ ту ства рэн ня па ро ды, асаб лі вас ці 
па во дзі наў. У пра цэ се вы рошч ван ня 
шча ня ці ўлас нік мо жа не ўдзя ляць 
па трэб най ува гі яго вы ха ван ню і да-
пус каць па мыл кі ў вы ха ван ні і ўтры-
ман ні. На жаль, сён ня су стра ка ец ца 
да во лі шмат без ад каз ных улас ні каў 
са бак, якія ма ла ве да юць аб кі на ла-
гіч най і агуль на ча ла ве чай куль ту ры. 
Ма гу ска заць дак лад на: вы ні кам ня-
пра віль на га абы хо джан ня ча ла ве ка 
з са ба кам лю бой па ро ды ста не як 
мі ні мум ня шчас ны вы па дак, ад яко га 
мо гуць па цяр пець ін шыя гас па да ры 
са бак, іх вы ха ван цы і ін шыя лю дзі. 
Са ба ка не на ра джа ец ца за бой цам 
ін шых са бак аль бо ча ла ве ка. Гэ та му 
спры яе ма са фак та раў: схіль насць 
жы вё лы да пра яў лен ня агрэ сіі, ня-
здоль насць улас ні ка ўплы ваць на 
яго па во дзі ны, па ру шэн ні ў псі хі цы 
са ба кі і гас па да ра, ад сут насць вы ха-
ван ня і аду ка цый ных за ня ткаў з вы-
ха ван цам, ня пра віль ныя ўмо вы яго 
вы рошч ван ня, утры ман ня. Усе бай кі 
пра са бак-за бой цаў на ра джа юц ца 
з-за та го, што лю дзі час та ача ла-
веч ва юць жы вёл аль бо, на ад ва рот, 
ста вяц ца да іх як да не аду шаў лё ных 
ме ха ніз маў.

Міф 2. Пра не бяс печ насць 
бай цо вых па род

Што та кое бай цо вая па ро да? Гэ та 
па ро да, якая вы во дзі ла ся для ўдзе лу 
ў са ба чых ба ях. Ка лі ўваж лі ва па чы-
таць гіс то рыю ўзнік нен ня і раз віц ця 
мно гіх па род, вы явіц ца, што толь кі 
для ўдзе лу ў ба ях са бак ні хто прак-
тыч на не вы во дзіў. Са ба чыя баі прый-
шлі паз ней. Мно гія «бу лі» і тэр' е ры (з 
роз ны мі пры стаў ка мі і аб рэ ві я ту ра мі 
ў на звах) пер ша па чат ко ва вы во дзі лі-
ся як па ляў ні чыя са ба кі і толь кі праз 
не ка то ры час ста лі вы ка рыс тоў вац-
ца ў «ба я вых дзе ян нях». Яны му сі лі 
спы ніць буй но га зве ра (на прык лад, 
дзі ка) і ўтры маць яго да па ды хо ду па-
ляў ні чых. На ту раль на, па пры ро дзе 
та кім са ба кам не аб ход на здоль насць 
са ма стой на га пры няц ця ра шэн няў і 
пэў ная не за леж насць у па во дзі нах. 
Ме на ві та гэ тыя якас ці ў да лей шым 
пры вя лі да та го, што та кіх са бак ста лі 
вы ка рыс тоў ваць на рын гах.

Да бай цо вых са бак час та ад но сяць 
то са-іну, фі ла бра зі лей ра і ар ген цін-
скіх до гаў. Гэ тыя па ро ды ства ра лі ся 
для ахо вы, та му яны так са ма здоль ны 
пра ца ваць аў та ном на, не азі ра ю чы ся 
на гас па да ра: ме на ві та гэ тая якасць 
бы ла ўзя та на ўзбра ен не ама та ра мі 
са ба чых ба ёў. Тым не менш мно гія 
па ро ды са бак, прад стаў ні кі якіх пры-
ма юць удзел у та кіх ба ях, да бай цо-
вых не ад но сяц ца, на прык лад, ся рэд-
не азі яц кая аў чар ка. Ня ма адзі на га 

мер ка ван ня аб тым, якіх са бак лі чыць 
бай цо вы мі. У ЗША да іх ад но сяць 
до бер ман-пін ча раў і рат вей ле раў, у 
не ка то рых кра і нах Еў ро пы — паўд-
нё ва а фры кан ска га бур бу ля. У Анг ліі 
ў пад поль ных са ба чых ба ях пры ма лі 
ўдзел скотч тэр' е ры і фокс тэр' е ры, але 
ча мусь ці ні хто не за ліч вае іх да бай-
цо вых. Ве ра год на, у пра цэ се пад рых-
тоў кі са бак да ба ёў ча ла век пра во-
дзіў спе цы яль ны ад бор, у вы ні ку ча го 
рэз ка вы рас ла агрэ сіў насць асоб ных 
прад стаў ні коў роз ных па род. Ад нак 
гэ тая якасць пад вяр га ла ся вель мі 
жорст ка му кант ро лю: агрэ сіў насць 
да ін шых са бак за ах воч ва ла ся, а тыя 
асо бі ны, якія дэ ман стра ва лі яе ў ад-
но сі нах да ча ла ве ка, ад бра коў ва лі ся 
(бо ме на ві та лю дзі раз ні ма юць са бак 
на рын гу і агля да юць іх пе рад бо ем, 
та му жы вё ла па він на даць ча ла ве ку 
маг чы масць да кра нуц ца да ся бе). А 
ця пер ус пом нім су час ных пе кі не саў і 
ба ло нак — ці да зва ля юць яны зра біць 
та кое і за стац ца без па ка ран ня? Мо-
жа і іх на за вём бай цо вы мі? Усе мі фы 
аб агрэ сіў нас ці бай цо вых са бак да 
ча ла ве ка ўзні ка юць, як пра ві ла, пры 
су стрэ чах з асоб ны мі прад стаў ні ка мі 

роз ных па род, якія з'я ві лі ся ў вы ні ку 
не пра фе сі я наль на га раз вя дзен ня, ня-
пра віль на ўтрым лі ва лі ся, вы хоў ва лі ся 
(а мо жа, і ўво гу ле не вы хоў ва лі ся).

Міф 3. Пра са бак-нар ка ма наў
Ка жуць, што са бак, якія зай ма юц-

ца по шу ка мі нар ко ты каў, для больш 
эфек тыў най ра бо ты лі та раль на на-
кач ва юць нар ка тыч ны мі рэ чы ва мі. 
Уя ві це са бе, коль кі та кі са ба ка мо жа 
пра жыць і што за гэ ты час ад бу дзец ца 
з яго ар га ніз мам? Як хут ка і дак лад на 
са ба ка бу дзе рэ ага ваць на ка ман ды 
ўлас ні ка па-за сва ёй «ра бо чай» по-
шу ка вай дзей нас цю? Пра фе сі я на лы ў 
пра цэ се пад рых тоў кі са бак да по шу ку 
нар ка тыч ных рэ чы ваў вы ка рыс тоў ва-
юць шэ раг спе цы яль ных ме то дык, ні 
ад на з якіх не да пус кае ўжыванне 
нар ко ты каў у якас ці за ах воч ван ня ці 
сты му ля ван ня са ба кі. Больш чым за 
30 га доў ра бо ты з са ба ка мі я ні ра-
зу не су ты каў ся з пра явай «са ба чай 
нар ка ма ніі».

Міф 4. Пра са бак-ня нек
Пра віль на вы ха ва ны са ба ка не 

пра явіць агрэ сіі да дзі ця ці ні пры якіх 
умо вах, якія б дзе ян ні ў да чы нен ні да 

яе той ні ра біў. Та кія якас ці ўлас ці вы 
прак тыч на лю бой па ро дзе са бак. Але 
во пыт ны са ба ка вод заўж ды па пя рэ-
дзіць, што лепш не па кі даць са ба ку з 
ма лень кі мі дзець мі без на гля ду! Іс нуе 
міф, што са ба ка... ні ко лі не кра не дзі-
ця. Для лю бо га са ба кі дзі ця — гэ та 
перш за ўсё «шча ня». Але дзе ці не 
мо гуць ра біць тыя ж по зы і дзе ян ні 
шча ню коў, а са ба ка з пер ша га ра зу 
не мо жа ра за брац ца, хто пе рад ім.

Як са ба ка вы хоў вае шча нят? Каб 
ма лы зра зу меў, што ім не за да во ле ны, 
ма ці гыр кае, ка лі шча ня не слу ха ец ца 
— ха пае за ка рак і тра се аль бо прос-
та пры кус вае. Яна не на но сіць траўм 
шча ня ці, хоць яно пры гэ тым мо жа ска-
вы таць і ві шчаць. А што, ка лі са ба ка 
вы ра шыць так зра біць з дзі цем?

Са ба ка не пус ціць ма ло га ў не бяс-
печ нае мес ца? Хоць не ка то рыя са ба кі 
са праў ды пе ра кры ва юць шлях ма лым 
дзе цям, гэ та не га ран туе аба ро ны ад 
маг чы май не бяс пе кі. Для аба ро ны 
ма ло га са ба ка му сіць уяў ляць са бе, 
дзе мо жа зна хо дзіц ца кры ні ца не бяс-
пе кі. І ў ква тэ ры, і на ву лі цы іс нуе ма са 
мес цаў, спа лу ча ных з ры зы кай для 
дзі ця ці, якія са ба ка на ўрад ці ад чуе і 
ўспры ме як не бяс печ ныя. Са ба ка не 
мо жа быць адэ кват ным вар таў ні ком 
для дзі ця ці.

Са ба ка мо жа бяс печ на гу ляць з 
ма лым? Са ба кі бы ва юць роз ныя. Уя-
ві це са бе асо бі ну буй ной па ро ды, якая 
пад час гуль ні не зна рок за чэ піць яго ці 
вы ра шыць скок нуць, а пас ля гул лі ва 
пры ку сіць. У леп шым вы пад ку дзі ця-
ці бу дзе не пры ем на. У сваю чар гу, 
са ба ку мо жа раз драж няць на зой лі-
вая ўва га, якая вы ра жа ец ца ў спро-
бах па ка лу пац ца ў но се, па ту заць за 
хвост. Але ў боль шас ці вы пад каў са-
ба ка з'яў ля ец ца кла пат лі вым і ад да-
ным сяб рам для дзі ця ці, ка лі ён доб ра 
вы ха ва ны, а гас па да ры ў мо мант яго 
гульні з ма лым зна хо дзяц ца по бач.

Анд рэй ШКЛЯ ЕЎ,
Ін струк тар-кі но лаг

�

Вы тан ча ная і гра цы ёз ная, гэ та жы вё-
ла не мае са бе роў ных ся род ін шых 
ка пыт ных. Яна з'яў ля ец ца са праўд-
ным упры га жэн нем бе ла рус кіх ля-
соў.

Час цей за ўсё еў ра пей ская ка зу ля на-
ся ляе мя ша ныя ля сы, якія рас паў сю джа ны 
ка ля ад кры тых пра сто раў. Пад час ад па-
чын ку яна тры ма ец ца на ўзлес ках, па ля-
нах, лу гах, у пой мах рэк.

Ка зу ля — са мы ма лень кі прад стаў нік 
бе ла рус кіх ві даў ся мей ства але не вых. 
Сва ім строй ным і лёг кім скла дам це ла з 
ад нос на ка рот кім ту ла вам яна крыш ку на-
гад вае ка зу. Пя рэд нія і зад нія но гі тон кія і 
доў гія, ні бы вы та ча ныя ўме лым май страм. 
Яны ро бяць жы вё лу здоль най да хут кіх і 
спрыт ных пе ра соў ван няў. Даў жы ня скач-
ка звы чай на 1,5-2, але мо жа да ся гаць і 
6 мет раў!

Ад біт кі ка пы тоў ка зу лі ад роз ні ва юц ца 
ад сля доў ла ся і але ня не вя лі кі мі па ме ра мі, 
а ад ма ла дых ка ба ноў — больш пра мы мі 
аб ры са мі. На цвёр дым грун це за ста юц-
ца ад біт кі ка пы тоў толь кі ся рэд ніх паль-
цаў. На мяк кай зям лі і сне зе пры кмет ныя 
і ад біт кі ба ка вых паль цаў, раз ме шча ных 
вы шэй. Звы чай на ка зу лі пе ра соў ва юц ца, 
ста вя чы зад нія но гі ў сля ды пя рэд ніх. Пры 
гэ тым ад біт кі ка пы тоў раз ме шча ны ўздоўж 
пра мой лі ніі. Узім ку доб ра пры кмет ныя іх 
«ко пан кі» — мес цы, дзе ка зу лі ўзры ва юць 
ка пы та мі снег у по шу ках кор му.

Га ла ву са мцоў ка зу лі ўпры гож ва юць 
не вя лі кія, але сім па тыч ныя рож кі. Ро гі 
гэ тыя лі ра па доб ныя і ўса джа ны мност-
вам кас ця ных шы ша чак-«жам чу жын». 
На кан цах ро жак звы чай на му дра ге ліс та 
рас стаў ле ны тры ато жыл кі. Што год у каст-
рыч ні ку-снеж ні ро гі скі да юц ца, а ўвес ну 
вы рас та юць із ноў.

Ёсць у ка зу лі і сваё «люс тэр ка». Так 
на зы ва юць свет лую пля му, якая рэз ка вы-
лу ча ец ца ка ля хвас та жы вё лы. Яна да па-
ма гае чле нам ад на го стат ка зро ка ва мець 
зно сі ны па між са бой і ру хац ца адзін 

за ад ным на ват у гус тым ле се і ў цем ры. У 
ста не спа ло ху «люс тэр ка» па вя ліч ва ец ца 
больш чым у два ра зы. Міль га ю чы на пе ра-
дзе, яно слу жыць сіг на лам не бяс пе кі для 
тых чле наў сям'і, што зна хо дзяц ца по бач, 
і, га лоў нае, для без аба рон ных ма лень кіх 
ка зу ля нят.

У пры пло дзе ка зу лі бы вае звы чай на 
два, ра дзей тры дзі ця ня ці. Ка зу ля ня ты на-
ра джа юц ца ў маі-чэр ве ні і зда юц ца зу сім 
без да па мож ны мі. Пер шыя два тыд ні жыц-
ця ма ле ча ма ла ру хо мая, яны больш ля-
жаць, пад ні ма ю чы ся толь кі для карм лен ня. 
А ўжо з двух тыд нё ва га ўзрос ту дзі ця ня ты 
не ад ста юць ад ма ці. Кор мяц ца яе ма ла-
ком да лі пе ня-жніў ня, по тым па чы на юць 
ес ці са ка ві тае ліс це і тра ву. Но ва на ро джа-
ныя каз ля ня ты па кры тыя мяк кай ру дой 
шэрст кай з не каль кі мі шэ ра га мі свет лых 
плям. Та кая ха рак тэр ная ахоў ная афар-
боў ка ва ла ся но га по кры ва за хоў ва ец ца 
да кан ца ле та. Яна да па ма гае дзі ця ня там 
доб ра мас кі ра вац ца, каб за сце раг чы ся ад 
не бяс печ ных дра пеж ні каў. А на ту раль ных 
во ра гаў у іх у гэ ты пе ры яд шмат: ваў кі, 
ры сі, лі сы, ба дзяж ныя са ба кі.

Ня гле дзя чы на тое, што ка зу ля цяж ка 
пе ра но сіць су ро выя зі мы і з'яў ля ец ца ад-
нос на лёг кай зда бы чай шмат лі кіх дра пеж-
ні каў, за апош нія 20 га доў яе коль касць 
толь кі ў Бя рэ зін скім бія сфер ным за па-
вед ні ку вы рас ла амаль у два ра зы і ця пер 
скла дае больш за сот ню асо бін.

Анас та сія РЫЖ КО ВА

�

Усё, што вы ха це лі ве даць...Усё, што вы ха це лі ве даць...  ��

МІ ФЫ ПРА СА БАК
Сё ле та пад Ба ра на ві ча мі піт буль на паў на ця жар ную жан чы ну 
— у вы ні ку па цяр пе лай да вя ло ся ам пу та ваць абедз ве 
ру кі. Не каль кі га доў на зад ста фард шыр скі тэр' ер за грыз 
пя ці ме сяч ную дзяў чын ку. У Мін ску шча нюк хас кі ад грыз 
ру ку вась мі ме сяч на му дзі ця ці. Тра гіч ныя вы пад кі з удзе лам 
ча ты рох но гіх сяб роў ча ла ве ка зда ра юц ца ўсё час цей. У вы ні ку 
ад ны па чы на юць ба яц ца лю бых вя лі кіх са бак, якіх ба чаць 
на ву лі цы. Ін шыя за сту па юц ца за са бак, ві на ва ця чы 
без ад каз ных гас па да роў. Пра га лоў ныя мі фы 
аб ча ты рох но гіх сяб рах ча ла ве ка рас каз вае
ін струк тар-кі но лаг Анд рэй ШКЛЯ ЕЎ.

У све це жы вёлУ све це жы вёл  ��

СА МЫ МА ЛЕНЬ КІ АЛЕНЬ,
ці Што ўяўляе сабой ка зу ля У пры ро дзе іс нуе больш за 

80 000 ві даў гры боў. Ся род іх 
ёсць усі мі вя до мыя ша пач ка-
выя гры бы, на прык лад ба-
ра вік ці чыр во ны му ха мор, 
а так са ма грыб кі, дрож джы, 
цві лі. Апош нія рас туць на 
хар чо вых пра дук тах і вы-
клі ка юць за хвор ван ні рас -
лін, ча ла ве ка і жы вёл. Мы ж
спы нім ся на не ка то рых 
ка рыс ных для ча ла ве ка гры-
бах, якія раз мна жа юц ца спо-
ра мі.

Гры бы рэз ка ад роз ні ва юц ца ад 
рас лін тым, што не ўтрым лі ва юць 
хла ра фі лу, сіл ку юц ца за кошт га-
то вых ар га ніч ных рэ чы ваў.

У ля сах яны з'яў ля юц ца не ад-
на ча со ва. Ад ны гры бы рас туць 
увес ну (смарж кі, страч кі), ін шыя 
— улет ку (пад бя ро за ві кі, бе лыя, 
мас ля кі, ваў нян кі, сы ра еж кі), трэ-
ція — уво сень (апень кі, зя лён кі, 
ра доў кі).

У роз ных кра і нах ужы ва юць у 
ежу ка ля 100 ві даў гры боў, а ў не-
ка то рых мяс цо вас цях — не больш 
за 15-20. У Бе ла ру сі рас це ка ля 
200 ві даў ядо мых гры боў, а ў ко-
шык трап ляюць толь кі 40 з іх.

Пы тан не пра ядо масць ці атрут-
насць у бы лыя ча сы вы ра шала ся 
толь кі во пыт ным шля хам, а сён ня 
да гэ та га пы тан ня да лу чы ла ся і 
на ву ка, якая, ве да ю чы хі міч ны са-
стаў гры боў, пад каз вае лю дзям, 

як вы ка рыс тоў ваць іх у 
якас ці ежы і ле каў.

Ядо мыя гры бы 
ўтрым лі ва юць вя лі-
кую коль касць бял коў, 
ві та мі наў (А, В, С, D, 
РР), мік ра эле мен таў 
(ка лій, фос фар, се ру, 
цынк, жа ле за, каль-
цый, маг ній), вуг ля-
во ды, тлу шчы і ін шыя 
бія ла гіч на ак тыў ныя 
рэ чы вы.

У шмат лі кіх кра і нах іс ну юць 
кур сы па на ву чан ні грыб ні коў, 
дзе тлу ма чаць, у які час лепш 
збі раць гры бы, як іх зра заць і 
скла даць у ко шык, пе ра во зіць на 
транс пар це і г.д. На прык лад, для 
збо ру гры боў нель га вы ка рыс-
тоў ваць вёд ры, по лі эты ле на выя 
мяш кі і ін шыя ёміс тас ці, якія пе-
ра кры ва юць до ступ па вет ра да 
гры боў. Све жа са бра ныя гры бы 
пры тэм пе ра ту ры +10...+18 °С 
нель га за хоў ваць больш за 4-8 
га дзін. Рэ ка мен ду ец ца збі раць 
гры бы, ка лі яны ўжо вы рас лі, але 
яшчэ не са ста рэ лі. Каш тоў насць 
«дзяд коў» змян ша ец ца амаль у 
два ра зы.

Ядо мыя гры бы ва раць, сма-
жаць, ту шаць, со ляць, ма ры ну-
юць. Ад нак больш бяс печ на і 
ка рыс на для зда роўя ўжы ваць 
су ша ныя гры бы ў вы гля дзе дроб-
на га па раш ка, які мож на да да-
ваць у пры пра вы, со у сы, пад-
ліў кі. Дроб ныя час ці цы ляг чэй 

пе ра вар ва юц ца і за свой ва юц ца 
ар га ніз мам.

Трош кі пра лі січ кі. Яны каш тоў-
ныя тым, што ні ко лі не бы ва юць 
чар ві вы мі, іх не аб' яда юць грыб ныя 
му хі, яны менш за ін шыя гры бы 
кры шац ца, ло мяц ца, пра цяг лы час 
за хоў ва юц ца ў све жым вы гля дзе і 
амаль не ўбі ра юць ра дые нук лі ды.

Лі січ кі ўтрым лі ва юць рэд кую ў 
пры ро дзе ян тар ную кіс ла ту, вель-
мі ка рыс ную пры ля чэн ні сар дэч-
на-сасу дзіс тых за хвор ван няў і для 
ама ла джэн ня ўся го ар га ніз ма. 
Яны па вы ша юць іму ні тэт.

У 1976 го дзе кар ды ё лаг, док-
тар ме ды цын скіх на вук Якаў 
Шпірт пі саў, што ка лі гэ ту кіс ла ту 
пры маць су мес на з му міё, то мож-
на пра жыць «коль кі за хо чаш га-
доў». Яна ва ло дае ад ной з вель мі 
важ ных улас ці вас цяў — са ма зна-
хо дзіць у ар га ніз ме тыя ўчаст кі 
це ла, якія ў ёй ма юць па трэ бу, 
абы хо дзя чы зда ро выя.

У лі січ ках ма ец ца і рэд кае бія-
ла гіч на ак тыў нае рэ чы ва, здоль-
нае за бі ваць роз ныя ві ды па ра зі-
таў. Ся бе гры бы аба ра ня юць ад 
гні лі і чар вя коў, а ча ла ве ка — ад 
гліс тоў, а так са ма ад іх лі чы нак.

Лі дзія НА ВІ ЧЫ ХІ НА, 
тра ваз наў ца-ле кар

�

Зя лё ная ап тэ каЗя лё ная ап тэ ка  ��

ГРЫ БЫ — ЦАР СТВА ЦУ ДАЎ

На стой ка. За лі ва юць 0,5 л све жых здроб не ных гры боў (ці 1 шклян-
ка су хіх) 0,5 л га рэл кі, вы трым лі ва юць 3-4 тыд ні ў шкля ным, шчыль на 
за чы не ным по су дзе ў цём ным мес цы, пе ры я дыч на ўзбоў тва ю чы. Пры-
ма юць па 1 ч. лыж цы (за пі ва ю чы ва дой) пе рад сном ці з'я да юць па 1 
дэ серт най лыж цы гэ тых гры боў. Так ро бяць, па куль не скон чыц ца ўся 
пры га та ва ная на стой ка. Праз 4-5 ме ся цаў курс ля чэн ня паў та ра юць.

У на род най ме ды цы не на стой ка з лі сі чак ужы ва ец ца пры ля чэн ні 
ан ка ла гіч ных за хвор ван няў.
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