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ЧАТЫРЫ ЛАПЫ I СУМЛЕННЕ
АДКАЗНАСЦЬ —
НАЙЛЕПШАЯ
АХОВА

— Мы вернемся да гэтага абмеркавання, калi будзе
разглядацца праект закона,
якi павiнен будзе вызначыць
асноўныя падыходы ў гэтай
сферы, — адзначыў прадстаўнiк Мiнжылкамгаса.

Спецыялiст па прававой рабоце грамадскага
аб'яднання «Анiма» Павел
ШАНТАЛIНСКI нагадаў, як
на заканадаўчым узроўнi
замацаваны пытаннi абароны жывёл. Так, у Грамадзянскiм кодэксе прапiсана,
што трэба рабiць, калi знайшоў безнаглядную жывёлу.
За жорсткае абыходжанне
з жывёламi прадугледжана
адмiнiстрацыйная i нават
крымiнальная адказнасць.
Караецца i парушэнне Правiл утрымання хатнiх сабак,
кошак, а таксама адлову
безнаглядных жывёл у населеных пунктах.

АД АГРЭСII
ДА ХВАРОБ

Але, як адзначылi ўдзельнiкi круглага стала, не ўсе
вiнаватыя прыцягваюцца да
адказнасцi. Гэта датычыцца
як жорсткага абыходжання з
жывёламi, так i пападання iх
на вулiцу.
— Паводле даследавання Луiзы Тэскер «Практыка
кантролю безнаглядных жывёл у Еўропе» (частка даных
атрымана падчас анкетавання зоаабарончых арганiзацый. — Аўт.), у Беларусi
з кошак, якiя сустракаюцца
на вулiцах, 60 % маюць гаспадара, але знаходзяцца на
самавыгуле, 20 % — гэта
выкiнутыя жывёлы, ад якiх
адмовiлiся ўладальнiкi, 10 %
згубiлiся i ўсяго 10 % — гэта патомства безнаглядных
жывёл, — прывёў звесткi
Павел Шанталiнскi.
Ды рэк тар уста но вы
«Цэнтр па абароне жывёл «Анiмалекс» Настасся ЖАЎРЫД не згодная з
такiм становiшчам:
— Наш цэнтр зыходзiць
з прынцыпаў адказнага ва(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Фота Юрыя ГОРЫДА.

Акрамя метаду АСВВ,
у свеце таксама выкарыстоўваецца i прынцып масавага незваротнага выключэння, калi
небяспечная жывёла не
ўмярцвяецца, а ўтрымлiваецца ў прытулку да
натуральнай смерцi.

лодання — гэта значыць,
уладальнiк павiнен цалкам
адказваць за сваю жывёлу,
каб яна абслугоўвалася ў
ветэрынара, выхоўвалася.
Я не лiчу гуманным выпускаць апрыёры хатнюю жывёлу на вулiцу, аддаючы яе
на самастойнае жыццё без
нагляду ўладальнiка.
Кi раў нiк ГА «Анi ма»
Ак са на КI РЫ ЛЮК падкрэслiла, што горад вельмi
агрэсiўны ў адносiнах да
жывёл — гэта i аўтамабiлi,
i адсутнасць нармальнага
харчавання, i маразы зiмой.
Таму пакiдаць iх у такiм асяроддзi няправiльна.
Так прапануюць рабiць
прыхiльнiкi праграмы «Адлоў—стэрылiзацыя—вакцынацыя—вяртанне» (АСВВ)
для кантролю колькасцi безнаглядных жывёл. Яна прадугледжвае, што злоўленую
жывёлу пасля медыцынскiх
працэдур адпускаюць зноў
на вулiцу.

Па сло вах Акса ны Кiрылюк, многiя краiны, якiя
прымянялi АСВВ для сабак,
а гэта Расiя, Румынiя, Балгарыя, Грэцыя, вымушаны
былi ад мовiцца ад такой
практыкi, таму што не змаглi стрымлiваць рост колькасцi жывёл. Гэта таксама
выклiкала напады жывёл на
людзей, перанос захворванняў, а таксама актывiзацыю
кэтхантарскага i догхантарскага руху, калi катоў i сабак
пачынаюць знiшчаць незадаволеныя грамадзяне.
На чаль нiк упраўлення жыллёвай гаспадаркi
Мi нiс тэр ства жыл лё вакамунальнай гаспадаркi
Андрэй РАМАШКА запэўнiў прысутных, што ў праек це па ста но вы Саў мi на
ўкаранення метаду АСВВ
няма, хоць у пачатку работы пытанне актыўна прапагандавалася для прыняцця
як нарматыўнае прававое
рашэнне.

Закранулi падчас круглага стала i праблемы, якiя могуць выклiкаць вакцынацыя
i стэрылiзацыя па праграме
АСВВ.
Па сло вах ды рэк та ра
ўстановы «Цэнтр аматараў жывёл Lavbril», кандыдата бiялагiчных навук
Святланы БРЫЛЕЎСКАЙ,
шмат работ, назiраннi i кiналагiчная практыка не пацвярджаюць таго, што пасля
стэрылiзацыi сабака становiцца менш агрэсiўны.
Так, згодна з вынiкамi
двух даследаванняў у ЗША,
дзе на зi ра ла ся агуль най
колькасцю амаль 16 000 сабак, стэрылiзаваныя цi кастры ра ва ныя са ба кi больш
агрэсiўныя ў сярэднiм на
20 % i да ўзроўню агрэсii,
большага ў два разы), баязлiвыя (на 31 %), узбуджальныя i горш навучаюцца, чым
нестэрылiзаваныя.
Шмат жывёл, якiя жывуць
на вулiцах, гiне ад розных
захворванняў. I каб вакцынацыя дапамагла вырашыць
гэтую праблему, яе трэба
праводзiць правiльна.
За 2019 год, паводле
звестак Мiнжылкамгаса, у краiне было адлоўлена 27,6 тысячы сабак
i каля 15 тысяч катоў.
Большасць з iх умярцвяецца.
Як расказаў ветэрынарны ўрач клiнiкi «САС энiмал» Аляксей САС, для
выпрацоўкi iмунiтэту неабходны нармальны стан здароўя, каб у арганiзма для
гэтага была энергiя. Акрамя
таго, каб кошка цi сабака (i
хатнiя, i безнаглядныя) змаглi выжыць падчас цi пасля
стэрылiзацыi i вакцынацыi,
яны павiнны прайсцi даволi
доўгi шлях падрыхтоўкi i рэабiлiтацыi. Так, перад аперацыяй трэба правесцi даследаванне сэрца, аналiз крывi,

На экалагiчнай хвалi

«ПЛАЧУ НА ПЛАСТЫК»
Танцавальны клiп пра раздзельны збор смецця
зрабiла арганiзацыя «Рух «Мэта 99» як вынiк танцавальнага чэленджу, абвешчанага
да Сусветнага дня абароны навакольнага
асяроддзя, якi сёлета ААН прапанавала
адзначыць дзеля прыроды. Клiп «Плачу
на пластык» https://youtu.be/1t0ds35AJqc
стаў гэткiм экалагiчным варыянтам нашумелага вiдэаролiка «Плачу на тэхна».
Героi ролiка танцуюць на рабоце, дома i нават на гомельскiм заводзе па перапрацоўцы
пластмасавых адходаў. Створана вiдэа з работ, якiя дасылалi ўсе, каму не абыякавая тэма
раздзельнай сарцiроўкi смецця, у прыватнасцi
пластыку, расказалi ў дзяржаўнай установе
«Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў».
Летась у Беларусi сабралi 765 тысяч тон
другаснай сыравiны, 97,2 тысячы тон з якiх —

адкiды пластыку. Больш за палову беларусаў
ужо выкiдаюць пластык асобна, а выкарыстанне камунальнага смецця дзякуючы збору ДМР
падрасло да амаль 23 %.
— Задача чэленджу — звярнуць увагу на
тое, што нам пад сiлу пазбавiцца ад гор пластыкавага смецця. Калi кожны крыху зменiць свае
звычкi i адмовiцца ад лiшнiх аднаразовых рэчаў, а адходы ўпакоўкi будзе адпраўляць на
перапрацоўку, выкiдваючы iх у кантэйнеры для
ДМР цi здаваць у пункты нарыхтоўкi другаснай
сыравiны, — упэўнена Наталля ГРЫНЦЭВIЧ,
дырэктар арганiзацыi «Аператар ДМР». —
Нам важна быць пачутымi. Для гэтага мы прымяняем новыя формы дыялогу з гледачом.
Час задумацца над тым, што мы жывём
толькi дзякуючы прыродзе i залежым ад прыродных узаемасувязяў, заклiкаюць прадстаўнiкi аператара.

Па словах намеснiка дырэк тара дэпартамента
ветэрынарнага i харчовага нагляду Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання Iгара Дарафейчыка,
у кожным раёне краiны працуюць структурныя падраздзяленнi дзяржаўнай ветэрынарнай службы — раённыя
i гарадскiя ветэрынарныя станцыi. Дастаткова ў рэгiёнах i прыватных ветэрынараў, якiя займаюцца лячэннем хатнiх жывёл — кошак i сабак, буйной рагатай
жывёлы, свiней, авечак i iншых. Калi няма магчымасцi
выехаць дзяржаўнай ветэрынарнай службе, сельскiя
жыхары могуць звярнуцца па дапамогу да ветэрынара,
што працуе ў мясцовай гаспадарцы.
а пасля сачыць за цiскам у
жывёлы, як яна выходзiць
з-пад наркозу, цi ўзнiкаюць
у яе ўскладненнi. Праз 1014 дзён пасля стэрылiзацыi
можна праводзiць вакцынацыю. Атрымлiваецца, што
каля месяца за сабакам цi
кошкай павiнен быць догляд
з боку чалавека.

ХАТНIЯ
ДРАПЕЖНIКI
— У Беларусi ўжо не водзiцца дзiкi лясны кот, i ў
пэўнай меры хатнiя каты з
пункту гледжання небяспекi
для птушак i iншай невялiкай жыўнасцi — яго замена, — расказаў дырэктар
гра мад скай ар га нi за цыi
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» Аляксандр ВIНЧЭЎСКI. — Але калi дзiкiя
драпежнiкi, як толькi колькасць iх патэнцыйных ахвяр
знiжаецца, гiнуць ад голаду цi па iншых прычынах,
то хатнiя жывёлы будуць
знiшчаць столькi, колькi iм
дазволена, — яны заўсёды
могуць быць падкормлены
сваiмi гаспадарамi.
Так, паводле даследаванняў, якiя прайшлi ў Бельгii,
Францыi, Нiдэрландах i Польшчы, колькасць дзiкiх жывёл,
якiх забiваюць каты (дробных
млекакормячых i птушак), налiчвае дзясяткi, калi не сотнi
мiльёнаў асобiн у год. У Францыi птушкi, забiтыя катамi, —
на другiм месцы па колькасцi
пасля смерцi ад палявання i
браканьерства.
— У Польшчы хатнiя кошкi — галоўная антрапагенная
прычына смяротнасцi дзiкiх
звяроў ды птушак дробных i
сярэднiх памераў, — адзначыў Аляксандр Вiнчэўскi. —
I гэта ў асноўным кошкi, якiх
гаспадары выпускаюць па-

гуляць. Штогод гiне каля 135
мiльёнаў дзiкiх птушак i 580
мiльёнаў дробных звяроў.
Гэта вельмi моцны ўплыў
на натуральныя экасiстэмы
з боку драпежнiкаў, якiх мы
штучна падтрымлiваем i не
даём iх колькасцi знiзiцца.
Таму пазiцыя нашай арганiзацыi — бадзяжных свойскiх
жывёл быць не павiнна. Яны
павiны цi гуляць з гаспадаром, цi сядзець дома.

АДСТРЭЛ
ЗАБАРАНЯЕЦЦА!
Дзякуючы зменам, што
былi ўнесены ў праект паста но вы па пы тан нях аб
абыходжаннi з жывёламi,
плануецца зняць абмежаван не коль кас цi жы вёл,
што могуць утрымлiвацца
ў кватэры. Адной з галоўных змен Андрэй Рамашка
лiчыць таксама забарону
на адстрэл безнаглядных
жывёл. З прыняццем дакумента iх можна будзе толькi
адлоўлiваць. Сабак потым
па вiн ны пе ра даць но вым
уладальнiкам цi праз месяц
пасля ўтрымання ўсыпiць.
Але што рабiць з кошкамi, пакуль дакладна не
вызначылiся. Мiнжылкамгас лiчыць, што выдаткоўваць на iх адлоў бюджэтныя
сродкi не варта. Намеснiк
дырэктара Дэпартамента
ветэрынарнага i харчовага
нагляду Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання Iгар ДАРАФЕЙЧЫК
вы ка заў па зi цыю свай го
ведамства: паколькi кошкi
з'яўляюцца пераносчыкамi
агульных захворванняў для
чалавека, iх адлоў павiнен
застацца ў пастанове. Канчатковае рашэнне адносна
спрэчнага пытання будзе
прымаць Савет Мiнiстраў.
Веранiка КОЛАСАВА.

ЯНОТЫ СУПРАЦЬ
ДЖЭМАВАГА МОНСТРА
Трэ цяя се рыя мульт се ры я ла
«Каманда 99» пра правiльную сарцiроўку адходаў адпраўляе касмiчных
герояў Кiвi, Ажыну i Лiмона на планету, дзе з'явiўся незвычайны Джэмавы монстр. Убачыць чарговае падарожжа маленькiх ратавальнiкаў
i даведацца, цi трапяць яны ў «Салодкую пастку», з 11 чэрвеня можна
на youtube-канале Target99 Belarus
https://youtu.be/2oSZJ59-lBA.
Усю цеплаэнергiю жыхары Джэмавай планеты выкарыс талi на выраб
джэму i слоiкаў пад яго. З лiшкаў гэтай
смакаты стварыўся Джэмавы монстр,
i цяпер на планеце холадна, брудна i
вельмi лiпка. Аднак паратунак ёсць — i
ён у паўторным выкарыстаннi шклянак
i перапрацоўцы шклабою. Гэтаму i навучаць дзяцей i дарослых у чарговай серыi
героi мульцiка.

Айчынныя анiматары, якiя стварылi
адважных янотаў на заказ дзяржаўнай
установы «Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў», вырашылi зрабiць чаканне чарговай серыi мульцiка больш
цiкавым. Яны прапануюць чакаць новай
сустрэчы з янотамi-сарцiроўшчыкамi з
цудоўнымi размалёўкамi пра касмiчныя
прыгоды маленькiх сарцiроўшчыкаў
https://drive.google.com/drive/folders/1IK
FPK0GE9km85OJF1hjPOCAFb-2lVl5R.
А яшчэ героi экалагiчнага дэтэкты ва па дзя лi лi ся з гле дача мi лiстоў кай https://drive.google.com/drive/
folders/1Ujz8baM0S-IK6jUaz6DpL8FTooZ9Adb, дзе добра бачна, у якi кантэйнер якое смецце трэба кiдаць. «Раздрукуйце памятку i павесьце на кухнi,
каб дапамагчы дарослым сартаваць
адходы правiльна», раяць Ажына, Кiвi
i Лiмон сваiм гледачам.
Iрына СIДАРОК.

