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У Ла гой скім ра ё не і та го не спат рэ бі ла ся. 

Жы хар ад ной з вё сак а дзя вя тай ра ні цы сы-

шоў у гры бы. У 13.47 па сту пі ла па ве дам лен не 

пра тое, што ён знік. Але вы ра та валь ная апе-

ра цыя, па сут нас ці, скон чы ла ся, ледзь па чаў-

шы ся. У 14.15 грыб нік сам па кі нуў гу шчар...

— Да па хо ду ў лес трэ ба ад не сці ся вель мі 

ад каз на, — ка мен туе сі ту а цыю афі цый ны 

прад стаў нік Мінск ага аб лас но га ўпраў лен-

ня па над звы чай ных сі ту а цы ях Анас та сія 

ШВАЙ БО ВІЧ. — Гэ та не за баў ляль ная пра-

гул ка ў га рад скім пар ку, а мес ца, дзе мож на 

вель мі лёг ка згу біц ца. І па мыл кі па чы на юц ца 

яшчэ на эта пе пад рых тоў кі. Ча мусь ці ама-

та ры «ці ха га па ля ван ня» лю бяць адзя ваць 

пры па хо дзе ў гры бы і яга ды ка муф ляж ную 

воп рат ку. Та кое ўра жан не, што яны хо чуць 

тым са мым не пры цяг нуць ува гу ней ка га 

ня доб ра га ча ла ве ка. Па за ко не под лас ці, 

ка муф ляж доб ра вы ка нае сваю функ цыю 

мас кі роў кі, ка лі ча ла ве ка бу дуць шу каць у 

ле се. Як ты раз гле дзіш зя лё нае на зя лё ным? 

Та му лепш на дзець штось ці яр ка га ко ле ру, 

але та кое ж шчыль нае. На прык лад, аран жа-

вую ці чыр во ную кеп ку або хуст ку з бор та 

ля таль на га апа ра та ўба чыць ужо пра сцей.

Лес — мес ца без доб рых ары ен ці раў, 

у ад роз нен не ад на се ле на га пунк та. Та му 

за га дзя трэ ба пры ха піць з са бой кар ту мяс-

цо вас ці. Доб рым па моч ні кам ста не су час ны 

смарт фон з на ві га та рам. А ў ап тэч ку па-

кла дзі це ле кі, якія вы пры ма е це. Не ліш нім 

бу дзе, ка лі вы пры хо пі це з са бой свіс ток. 

У ле се яго гук раз но сіц ца на 2-3 кі ла мет ры.

— Што да на двор'я, дык ка лі не ба за цяг ну-

та хма ра мі, то па да рож жа па ле се лепш ад-

клас ці, — ра іць Анас та сія Швай бо віч. — Але 

і пас ля гэ та га яшчэ трэ ба зра біць не каль кі, 

зда ва ла ся б, ня знач ных, але вель мі іс тот ных 

рэ чаў. Род ныя і бліз кія му сяць ве даць пра ваш 

пры бліз ны марш рут і час вяр тан ня з ле су. Ка-

лі га дзі на «Х» прай шла, а яны ні я кай вес тач кі 

не атры ма лі, — то гэ та бу дзе для іх знак та го, 

што вы за блу ка лі. Вель мі па жа да на не іс ці ў 

лес у адзі ноч ку — ся бар вам да па мо жа, ка лі 

рап там што ў да ро зе зда рыц ца ня доб рае. 

З са бой вель мі па жа да на ўзяць ва ду, нож, 

за пал кі і ма гут ны па вер банк, каб у да ро зе ў 

вас бы ла маг чы масць пры не аб ход нас ці пад-

за ра дзіць тэ ле фон. Ён так са ма мо жа стаць 

доб рым мар ке рам, ка лі вы за блу ка е це — па 

сіг на ле з со та вых вы шак мо жа вы лі чыць пры-

бліз ны марш рут пе ра соў ван ня.

Але што ж ра біць, ка лі ўжо і сон ца са дзіц-

ца, а вы хад з ляс ных не траў так і не зной дзе-

ны? Ра біць ня ма ча го, трэ ба ўлад коў ваць 

мес ца для нач ле гу. Для гэ та га лепш за ўсё 

па ды дзе яма ад вы вер ну та га з ко ра нем 

дрэ ва. Але гэ та га ма ла. Ра та валь ні кі ра яць 

зра біць з гал ля ім пра ві за ва ны ша лаш. Ці-

ка ва, што па пя ро вы ар куш, які зна хо дзіц ца 

за пад клад кай курт кі, зні жае цеп ла ад да чу 

пры бліз на ўдвая. Але па пе ру мо жа спа кой на 

за мя ніць і ліс це. Ра зам з тым трэ ба ўліч ваць, 

што по шу ка вая апе ра цыя мо жа ад бы вац ца 

і ўна чы. Та му трэ ба не як аба зна чыць сваю 

пры сут насць, на прык лад, па ве сіў шы на га-

лін ку дрэ ва ней кі пад руч ны прад мет.

У Бе ла ру сі амаль ня ма ве лі зар ных ляс-

ных гу шча роў, дзе на мно гія дзя сят кі кі-

ла мет раў ва кол не су стра ка ец ца ні я кіх 

пры кмет цы ві лі за цыі. Та му пры слу хай це-

ся да гу каў і ідзі це на іх. Шум ад трак та ра 

чу ваць за 3-4 кі ла мет ры. Са ба чы брэх — 

за 2-3. А та вар ны цяг нік гру ко ча так, што 

яго мож на рас па знаць і праз 10 кі ла мет раў. 

Ка лі па да ро зе су стрэ ла ся лі нія элект ра пе-

ра да чы, сцеж ка або пра се ка — вось вам у 

лі та раль ным сэн се ход на зад у цы ві лі за цыю. 

Да па маг чы мо гуць і вод ныя аб' ек ты. Ка лі 

вы су стрэ лі ру чай або ра ку — ідзі це па іх 

бе ра зе ўніз па ця чэн ні. А вось на ад ва рот 

ра біць не вар та: час цей за ўсё вы то кі зна-

хо дзяц ца не дзе ў цяж ка да ступ ных ляс ных 

ма сі вах, і сіл на па да рож жа на зад мо жа ўжо 

і не за стац ца. І заўж ды за па мі най це, блі зу 

яко га на се ле на га пунк та вы ўвай шлі ў лес. 

Гэ тая ін фар ма цыя мо жа ака зац ца вель мі 

каш тоў най для ра та валь ні каў.

Як па ве да міў 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, з пры цяг нен нем раз лі каў 

ве дам ства сё ле та ўжо бы ло зной дзе на ў 

ля сах ка ля 200 ча ла век.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«РА БІН ЗО НЫ» ПАНЯ ВО ЛІ

Па ве дам лен не пра гэ та па-

сту пі ла ў мяс цо вы РА УС ад 

дач ні цы з вёс кі Куль не ва. 

Па жы лая жан чы на рас ка-

за ла, што хтось ці ў ноч з 17 

на 18 жніў ня на яе ўчаст ку 

па шко дзіў іг ру шу. Зла мыс-

нік не толь кі аб ла маў га лі-

ны, але і па кі нуў по бач свае 

сля ды.

А ўжо ве ча рам яна на свае 

во чы ўба чы ла, хто «да па мог» ёй 

са браць ура джай. Пры гэ тым 

ма ла ды мядз ведзь ані не са ро-

меў ся ла са вац ца гру ша мі пры 

гас па ды ні ўчаст ка. Жан чы на 

спу дзі ла зве ра кры ка мі і па ве-

да мі ла пра тое, што зда ры ла ся, 

пра ва ахоў ні кам. Яны, а так са ма 

еге ры па ляў ні чай гас па дар кі 

«Чыр во ны бор» аб сле да ва лі тэ-

ры то рыю, але мядз ве дзя так і не 

знай шлі.

Як рас ка за лі ў Са ка лі шчан-

скім сель скім са ве це, не ча ка на-

га гос ця ба чы лі і ве ча рам 

19 жніў ня. Ён прый шоў у вёс ку 

з бо ку ле су, уба чыў мяс цо вую 

жы хар ку, стаў на зад нія ла пы і 

пай шоў на зад.

Ры гор ЯНУ ТА, вя ду чы на ву-

ко вы су пра цоў нік сек та ра за-

па вед най спра вы на ву ко ва-

прак тыч на га цэнт ра НАН Бе-

ла ру сі па бія рэ сур сах ад зна-

чыў, што для мядз ве дзяў яб лы-

кі, іг ру шы і ін шыя фрук ты і яга-

ды, што рас туць у са дах у на се-

ле ных пунк тах і бы лых мес цах 

па ся лен ня ча ла ве ка, — лёг кая 

зда бы ча, на атры ман не якой не 

трэ ба тра ціць шмат сіл. А ка лі на 

по лі по бач з ле сам се я лі, а по-

тым са бра лі збож жа выя, то гэ-

тым лю дзі па зба ві лі жы вё лу 

кры ні цы хар чу, та му яна і шу кае 

яго ў ін шых мес цах. Та кім спо-

са бам мо жа зда бы ваць ежу і 

ма ла ды мядз ведзь.

— Пры су стрэ чы з лю бой дзі-

кай жы вё лай — ці гэ та мядз-

ведзь, ці гэ та здзі чэ лы са ба ка — 

нель га ўця каць ад яе, дэ ман-

стра ваць агрэ сію. На ад ва рот, 

жы вё ла па він на ба чыць, што ёй 

ні чо га не па гра жае, — ка жа ву-

чо ны. — Ка лі вы ўба чы лі мядз-

ве дзя, не аб ход на па воль на ады-

хо дзіць, ста ра ючы ся не па каз-

ваць свай го хва ля ван ня. У ле се 

ад да рос ла га мядз ве дзя мож на 

сха вац ца на дрэ ве — толь кі 

медз ве дзя ня ты мо гуць доб ра 

ла зіць па ім. Збі ра ю чы ся ў лес, 

адзя вай це пры кмет ную воп рат-

ку. Гэ та мо жа да па маг чы па-

збег нуць не ча ка най су стрэ чы з 

дра пеж ні кам, які бу дзе па пя рэ-

джа ны аб ва шай пры сут нас ці.

— Гэ та ма ла ды, яшчэ не ра-

зум ны мядз ведзь, та му і вы браў 

та кі спо саб пра карм лен ня, — тлу-

ма чыць вы па дак у Куль не ве егер 

Аляк сандр СА МОЙ ЛЕН КА. —

Ра ней у нас гэ тыя звя ры так са-

ма за хо дзі лі ў за кі ну тыя на се ле-

ныя пунк ты, але у жы лую вёс -

ку — упер шы ню.

Па коль кі мядз ведзь — жы вё-

ла, за не се ная ў Чыр во ную кні гу, 

і агрэ сіў ны мі ме та да мі (з удзе-

лам зброі) яго ад га няць нель га, 

ка лі міш ка на ве даецца зноў, 

маг чы ма, бу дуць вы ка ры ста ны 

шу ма выя спо са бы. Па куль план 

дзе ян няў аб мяр коў ва ец ца.

Мо ла да-зе ле на!Мо ла да-зе ле на!

МІШ КА ЕС ЦІ ЗА ХА ЦЕЎ
Ма ла ды мядз ведзь «да па мог» са браць ура джай груш у Ра сон скім ра ё не

І так бы ваеІ так бы вае

КА ЛІ ВАХ ЦЁР — 
ЗУ СІМ НЕ ВАХ ЦЁР...

Гэ тыя па дзеі раз горт ва лі ся ў ад ным са склад скіх па-

мяш кан няў ста ліч на га прад пры ем ства. У ім за хоў ва лі ся 

ад пра ца ва ныя аў та ма біль ныя ру ха ві кі, якія лі чы лі ся на 

ба лан се як ка ля ро вы ме тал і ме та ла лом.

Гле дзя чы на ўсё гэ та, прад пры-

маль ны не па ўзрос це 73-га до вы 

вах цёр, які са чыў за ма ё мас цю, 

вы ра шыў пры браць яе да сва іх 

рук. У пла нах фі гу ран та бы ло 

здаць ру ха ві кі ў пункт пры ёму 

дру гас най сы ра ві ны, а атры ма-

ныя гро шы па тра ціць, вя до ма ж, 

на ўлас ныя па трэ бы. Спра віц ца з 

та кой ма сай ме та лу ў адзі ноч ку 

дзя ду ля не змог. Та ды вах цёр па-

пра сіў па са дзей ні чаць у гэ тым сва іх зна ё мых. Да рэ чы, муж-

чы ны на ват не зда гад ва лі ся пра зла чын ны план вах цё ра, бо 

ду ма лі, што «жа ле за» без гас па дар чае.

Ка лі на тэ ры то рыі прад пры ем ства ні ко га не бы ло, двое 

пры яце ляў су мес на з фі гу ран там па тра пі лі ў па мяш кан не, дзе 

за хоў ва лі ся зап част кі. Су мес ны мі на ма ган ня мі муж чы ны 

змаг лі вы нес ці 19 аў та ма біль ных ру ха ві коў агуль най ва гой 

больш за чатыры то ны, якія за тым вы вез лі на аў та ма бі лі ў 

ад ну з вё сак Мінск ага ра ё на.

Су пра цоў ні ка мі кры мі наль на га вы шу ку Каст рыч ніц ка га 

РУ УС го ра да Мін ска ў хо дзе пра вя дзен ня апе ра тыў на-по шу-

ка вых ме ра пры ем стваў вы кра дзе ныя зап част кі бы лі вы яў ле-

ныя ў га ра жы, які на ле жыць ад на му з та ва ры шаў вах цё ра. 

Ён за тры ма ны і зме шча ны ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня.

Як па ве да мі ла су пра цоў ні ца ад дзе ла ін фар ма цыі і гра-

мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Да р'я БА БОК, 

ця пер да ец ца пра ва вая ацэн ка дзе ян ням па жы ло га зла мыс-

ні ка.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Знай сці кам пра місЗнай сці кам пра міс

ВЕ ЛА РУ ХУ — 
СІС ТЭМ НАСЦЬ

Ве ла сі пед ны рух у ста лі цы ак тыў на раз ві ва ец ца. З кож-

ным го дам ама та раў гэ та га ві ду транс пар ту ста но віц ца ўсё 

больш. Аб гэ тым па ве да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

спор ту і ту рыз му Мін гар вы кан ка ма Мі ха іл ПРА КА ПЕН КА.

— Кан цэп цыя ар га ні за цыі ве ла сі пед на га ру ху ў ста лі цы і стра-

тэ гіч ны план па яе ўва саб лен ні дзей ні чае да 2020 го да. За тым 

пла ну юц ца змя нен ні ў да ку мен це, пры яго са стаў лен ні бу дуць уліч-

вац ца гра мад ская дум ка, а так са ма вы ні кі экс пе ры мен таў, што 

бы лі пра ве дзе ны ў го ра дзе. На прык лад, мож на ска заць аб пра ек-

це ве ла да рож кі па ву лі цы В. Ха ру жай, дзе ўжо ёсць асоб ныя па ло-

сы ў абод вух на прам ках ру ху. Маг чы ма, на сён ня ён не са мы 

дас ка на лы, але мы на зі ра ем, як ка мен ту юць та кія но ва ўвя дзен ні 

га ра джа не, і імк нём ся хут ка ад рэ ага ваць, унес ці ка рэк ты вы, ка лі 

па тра бу ец ца, — па ве да міў спе цы я ліст.

Пра цяг ласць ма гіст раль най да рож кі ў ста лі цы скла дае 27 кі ла-

мет раў, а су ме шча ных агу лам — 196. Су пра цоў нік Мін гар вы кан-

ка ма ад зна чыў, што яна з кож ным го дам бу дзе па вя ліч вац ца.

— Пры скла дан ні стра тэ гіч на га пла на да 2021 го да бу дзем уво-

дзіць но выя пра ек ты па раз віц ці ве ла сіс тэ мы. Па коль кас ці на вед-

валь ні каў ме ра пры ем стваў для ама та раў двух ко ла ва га транс пар-

ту мож на ўба чыць, што іх з кож ным го дам усё больш, ад нак дак-

лад ная ліч ба бу дзе агу ча на ў кан цы гэтага го да. Мы толь кі за тое, 

каб гэ ты спорт раз ві ваў ся, — ка жа Мі ха іл Пра ка пен ка.

Ве ла сі пед ны рух у го ра дзе вы клі кае не толь кі па зі тыў ную рэ ак-

цыю. Ця пер у Мін ску ак тыў на функ цы я нуе ве ла шэ рынг, ад нак, як 

пра ка мен та ваў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня спор ту і ту рыз му, 

з ім звя за ныя не ка то рыя не га тыў ныя мо ман ты:

— Сі ту а цыя не ад на знач ная, мы со чым за ёй і пра цу ем у роз ных 

кі рун ках па па ляп шэн ні та кіх сэр ві саў. Час ад ча су зда ра юц ца вы-

пад кі ван да ліз му або не ка рэкт най пар коў кі ро ва раў, гэ та пе ра шка-

джае кам фор ту ін шых. З'яў лен не га рад скіх апе ра та раў, а так са ма 

ар га ні за цыя фік са ва ных ве ла пар ко вак змо жа сіс тэ ма ты за ваць 

ве ла шэ рынг.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Мі ха іл Мі хай ла віч быў абра ны на гэ ты 

пост па вы ні ках па ся джэн ня трэ нер-

ска га са ве та Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

ха кея. Да рэ чы, яго кан ды да ту ра бы ла 

адзі ная, яе ад на га лос на пад тры ма лі 

чле ны трэ нер ска га са ве та і ўхва ліў 

вы кан кам.

Спар тыў ны ды рэк тар фе дэ ра цыі ха-

кея Ула дзі мір БЕ РАЖ КОЎ ад зна чыў, што 

га лоў ныя за да чы, якія бу дуць ста яць пе рад 

но вым на стаў ні кам ка ман ды, — вы ступ лен-

не на чэм пі я на це све ту — 2020 і Алім пій-

ская ква лі фі ка цыя, якая прой дзе во сен ню 

2020 го да. За да чы сур' ёз ныя і ня прос тыя.

Кант ракт з трэ не рам «Юнац тва» Мі ха і-

лам За ха ра вым за клю ча ны на два га ды. 

«Ра бо ты са праў ды шмат. Чэм пі я нат све ту 

ў 2021 го дзе бу дзе пра хо дзіць 

у Мін ску, — ад зна чае Мі ха іл Мі хай ла віч. — 

За раз наш ха кей за бук са ваў, ня ма ха ке іс-

таў уз роў ню Ка люж на га, Гра боў ска га, 

Каль цо ва, Кас ці цы ных. Але ж бу дзем пра-

ца ваць і іс ці да лей. Ру кі ні хто не апус кае, 

за да чы ёсць, і мы мо жам іх вы ка наць ра зам 

з трэ не ра мі і фе дэ ра цы яй. Ка лі ста нем ад-

ным цэ лым — гэ тыя за да чы бу дуць па сі-

лах. У нас ужо ёсць на пра цоў кі, усе трэ не-

ры га то выя да па маг чы».

Трэ нер скі штаб на цы я наль най ка ман ды 

па куль не аб мяр коў ваў ся і бу дзе вы зна ча-

ны паз ней. Мі ха іл За ха раў ад зна чыў, што 

ўсе ра шэн ні бу дуць пры мац ца ра зам з трэ-

 нер скім са ве там. «Не бу дзе та ко га, што 

«я ха чу гэ та га, а ад гэ та га ад мо віў ся». 

Мы па він ны ра зам аб мер ка ваць гэ тае пы-

тан не, але ў збор най па він ны быць толь кі най-

леп шыя трэ не ры», — пад крэс ліў на стаў нік.

Так са ма ён ад зна чыў, што бе ла рус кі ха-

кей па ві нен пай сці на пе рад, за кошт ра бо ты 

дзі ця чых школ. Мэ та, каб свае дзі ця чыя

шко лы пад цяг ва лі не толь кі «Ды на ма» і 

«Юнац тва», але і «Го мель», і «Нё ман», а 

паз ней гу ля лі сва і мі вы ха ван ца мі. «Усе воб-

лас ці па він ны вы хоў ваць гуль цоў для збор-

най. Сён ня дзве з іх на огул не прад стаў ле ны 

ў эк стра лі зе «А»: Ві цеб ская і Брэсц кая. Ні 

ад ной ка ман ды, гэ та дрэн на», —

ска заў За ха раў. Та му на стаў нік не вы клю-

чае, што ў збор най Бе ла ру сі з'я вяц ца на-

ту ра лі за ва ныя за меж ні кі, ён не су праць 

та кой прак ты кі. Пра тое, ці бу дзе мін скае 

«Ды на ма» ба за вым клу бам для збор най, 

Мі ха іл За ха раў па куль ска заць не змог, але 

дак лад на ад зна чыў, што ён бу дзе су мя-

шчаць па са ды га лоў на га трэ не ра ў «Юнац-

тве» і збор най. «Лі чу, што трэ нер не па ві-

нен пра ца ваць толь кі са збор най. Ка лі ты 

пра цу еш у та кім рэ жы ме, па ні жа ец ца ККД, 

з'яў ля ец ца рас слаб ле насць — гэ та ня пра-

віль на», — ска заў ён.

На га да ем, 57-га до вы Мі ха іл За ха раў з 

1998 го да — прак тыч на ня змен ны га лоў ны 

трэ нер ХК «Юнац тва-Мінск» (да 2003 го да — 

СДЮ ШАР «Юнац тва»). Вы клю чэн нем стаў 

се зон 1999/2000, ка лі на стаў нік уз на чаль-

ваў ХК «Мінск». Усе най больш пры кмет ныя 

пос пе хі «чыр во на-сі ніх» (во сем ты ту лаў 

чэм пі ё на Бе ла ру сі, шэсць Куб каў Бе ла ру сі 

(ця пер Ку бак Са лея), тры Кан ты нен таль-

ныя куб кі) зда бы тыя ме на ві та пад яго кі-

раў ніц твам. У на цы я наль най збор най Бе-

ла ру сі За ха раў дэ бю та ваў у якас ці асіс тэн-

та га лоў на га трэ не ра ў се зо не 1997/98, 

вы сту па ю чы ў гэ тай ро лі аж да чэм пі я на ту 

све ту 2003 го да. Быў у ро лі га лоў на га трэ-

не ра юні ёр скай (U18) збор най — з 2000 да 

2003 го да. На юнац кім чэм пі я на це све ту 

2002 го да бе ла рус кая збор ная пад кі раў-

ніц твам За ха ра ва да бі ла ся най вы шэй ша га 

да сяг нен ня, паў та ры ла якое толь кі на мі-

ну лым ЮЧС-2019, — 5-е вы ні ко вае мес ца.

У якас ці га лоў на га трэ не ра збор най на-

шай кра і ны Мі ха іл Мі хай ла віч пра ца ваў у 

се зо нах 2003/04 і 2004/05 (па кі нуў па са ду 

пас ля ня ўда ла га вы ступ лен ня збор най на 

тур ні ры Алім пій скай ква лі фі ка цыі ў Ры зе), 

а так са ма ў хо дзе Алім пій скіх гуль няў — 

2010 у Ван ку ве ры. На чэм пі я на це све ту 

2010 го да ў ды ві зі ё не 1 зай маў па са ду га-

лоў на га трэ не ра збор най Укра і ны.

Трой чы пры зна ваў ся най леп шым трэ не-

рам Бе ла ру сі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На слы хуНа слы ху

«Наш ха кей пой дзе ўверх»,
упэў не ны но вы га лоў ны трэ нер на цы я наль най збор най Мі ха іл За ха раў
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Мінп ры ро ды су мес на з на ву коў ца мі і гра мад скас цю рас-

пра ца ва лі рэ ка мен да цыі для на сель ніц тва па па во дзі нах 

пры су стрэ чы з дзі кі мі жы вё ла мі . Вось да тыч ныя ме на ві та 

су стрэ чы з мядз ве дзем.

 Ка лі мядз ведзь пры ча ла ве ку ўстаў на зад нія ла пы і, зна хо-

дзя чы ся на не ка то рым ад да лен ні, ро біць па ло ха ю чыя вы па ды і 

кід кі ў ваш бок, уз бу джа на пра ходж ва ец ца, па ва роч ва ец ца бо кам 

(каб па ка заць свае па ме ры), ту пае дзвю ма ці ад ной з пя рэд ніх лап 

ці ўда рае ёю аб які-не будзь прад мет, скра бе пя рэд ні мі ла па мі і кі дае 

зям лю ў ча ла ве ка, «шы піць», «пых кае», «фу кае», гыр кае ці ра ве, 

ляс кае скі ві ца мі, АЛЕ гля дзіць на ча ла ве ка ско са і толь кі зрэд ку 

кі дае пра мыя по гля ды, то пры ра зум ных дзе ян нях ін цы дэнт мо жа 

быць вы ра ша ны мір ным шля хам. Ка лі ў та кой сі ту а цыі ста яць спа-

кой на, быць знеш не спа кой ным і ра шу чым, то мядз ведзь хут чэй 

за ўсё спы ніц ца і сы дзе.

 Ады хо дзіць ад мядз-

ве дзя не аб ход на без рэз кіх 

ру хаў, спа кой на, кро ка мі, 

але до сыць хут ка, лепш 

убок, імк ну чы ся пры гэ тым 

апы нуц ца з на вет ра на га бо-

ку, каб мядз ведзь мог па-

чуць пах ча ла ве ка (мо жа 

пры няць ча ла ве ка за буй-

ную жы вё лу!). Ады хо дзя чы, 

не па ва роч вай це ся спі най 

да зве ра, і толь кі прай шоў шы так 10—15 метраў, мож на па воль на, 

бо кам ады хо дзіць да лей. Але ка лі мядз ведзь па чы нае іс ці за ва мі, 

спы ні це ся і не сы ходзь це з мес ца.

 У не ка то рых вы пад ках мож на ад пу дзіць мядз ве дзя моц ным і 

не звы чай ным шу мам. Для гэ та га мож на гуч на за кры чаць, сту каць 

аб ствол дрэ ва, ска рыс тац ца пе тар да мі, але кі даць іх не ў зве ра, 

а збо ку ад яго па між ва мі і мядз ве дзем, уна чы мож на вы ка рыс тоў-

ваць яр кі ліх тар, на кі ра ваў шы яго ў во чы зве ра.

Пры кме ты агрэ сіў на на стро е на га зве ра:

ву шы пры ціс ну ты да га ла вы,

поўсць уста ла на кар ку (мядз ведзь зда ец ца тро хі гар ба тым), 

ён не спра буе ўста ваць на зад нія ла пы, маў чыць і гля дзіць на вас 

пра мым по гля дам.

Вель мі ве ра год на, што звер ця пер кі нец ца на вас, і гэ та бу-

дзе вель мі імк лі ва.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад бы ла ся і прэ зен та цыя не-

звы чай най кар ты «Люб кі: ся дзі-

бы і ва ко лі цы», для якой Воль га 

са сва ёю сяст рою Іры най да сле-

да ва лі фа міль ныя вяс ко выя ра-

да во ды і зра бі лі ад мыс ло вую 

«эн цык ла пе дыю» на кшталт ту-

рыс тыч на га да вед ні ка вёс кі — 

з ву лі ца мі, ся дзі ба мі і проз ві-

шча мі бы лых і ця пе раш ніх гас па-

да роў. Уба чыў шы ся бе на ад біт-

ках, вяс коў цы не ха ва лі эмо цый і 

слёз. А по тым усе ра зам фа та гра-

фа ва лі ся ка ля «сця ны па мя ці» і 

спя ва лі пес ні сва ёй ма ла до сці.

Фэст у Люб ках на ве да ла ка ля 

вась мі дзе ся ці ча ла век. Акра мя 

ад на вяс коў цаў Воль гі, бы лі і ба-

бу лі-пя вун ні з су сед ніх Ка ра леў-

цаў, і ма ла дыя за ха валь ні кі на-

род ных по бы та вых тан цаў з 

Мін ска, Грод на, Ба ры са ва, Ма-

ла дзеч на, Ві лей кі і Смар го ні, з 

лі тоў ска га Друс кі нін кая. Да ва ла 

тан ца валь ны май стар-клас вя-

до мы ў ха рэа гра фіі пе да гог Зі-

на і да Гу ба ра ва-Круп ская. Пад 

зо ра мі пра цяг ва лі ся вя сё лыя 

ско кі пад тра ды цый ную му зы ку. 

Гар ма ніс ты Аляк сей Кру коў скі, 

Ула дзі мір Ган ча роў і Мі ка лай 

Каш кан, да ве даў шы ся пра фэст, 

пры еха лі з Мін ска, клар не тыст 

Ра ман Яраш з Бе ра зі на, а ду дар 

Ан тон Бель скі і цым ба ліст Іван 

Ва лы нец з Ві лей кі, ка пэ ла «Га-

ра дзен скіх дво ры каў» да еха ла 

з да лё ка га Грод на, а ду ха вік 

ФЭСТ У ЛЮБ КАХ
Кан стан цін Кан ца вы — з Ма гі-

лё ва, дзяў ча ты-скры пач кі з Ма-

ла дзеч на і Ра ка ва. У вы ка нан ні 

му зы каў гу ча лі поль кі і валь сы, 

фак стро ты і тан га, кра ка вяк і 

абэ рак, па дэс пань і на рэ чань ка, 

су бо та і мя це лі ца, ля во ні ца і, на-

ват, ша міль — бо лей за тры дзя-

сят кі тан цаў ве да юць і вы кон ва-

юць заў зя та ры на род най тра ды-

цый най куль ту ры.

— «Люб кі-фэст» не ад быў ся б, 

ка лі б у пра вя дзен ні не пры-

 ня лі ўдзел мае сяб роў кі з эт на-

гра фіч на-фальк лор на га гур та 

«Ко ла» з Ма ла дзеч на, з які мі я 

не пер шы год пра па ган дую бе-

ла рус кую куль ту ру, — ка жа 

Воль га Тру бач. — Спа дзя ю ся, 

па дзея на доў га за ста нец ца ў па-

мя ці, а на на ступ ны год фэст 

пе ра тво рыц ца ў тра ды цыю.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў з гэ тай па дзеі, а так са ма з эт на гра фіч ных ма-

люн каў і ві даў «лю бэц кіх» ва ко ліц гля дзі це на сай це «zvіazda.by».


