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 На слыху

ǙȌǱǴǯǲǱǴȌ ǭǱ ǯȍǾǷȒ ǭǱǭǰǺǭǸȒ.
ǣȒ ǱǭǸȍǷǭ?..
Міністэрства прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя паведаміла аб мерах, якія прымаюцца па
сітуацыі са з'яўленнем дзікай жывёлы — мядзведзя ў вёсцы Пукшына.
23 сакавіка прыблізна каля 23 гадзін у
вёсцы Пукшына Віцебскага раёна мядзведзь траўмаваў мясцовага жыхара. Гэтая інфармацыя паступіла ў Віцебскую
раённую інспекцыю прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя. Неадкладна былі прыняты неабходныя меры па
сітуацыі, якая склалася з удзелам дзікай
жывёлы (мядзведзя).
Зараз мясцовымі выканаўчымі ўладамі
сумесна з Віцебскай раённай інспекцыяй
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Віцебскім РАНС, Віцебскай
структурай «Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў» з прыцягненнем
спецтэхнікі праводзяцца мерапрыемствы,
скіраваныя на адпужванне мядзведзя ад
населенага пункта, у тым ліку метадам
шумавога прагону. У выніку такіх мер
мядзведзь адагнаны і знаходзіцца ад вёскі
Пукшына на адлегласці 7-8 кіламетраў.
Мінпрыроды ўстанаўлівае падрабязныя абставіны здарэння для вызначэння
далейшых дзеянняў у дачыненні да жывёліны.
Пры выяўленні захворвання гэтай дзікай жывёліны, небяспечнага для жыцця
або здароўя грамадзян, неадкладна будзе
прынята рашэнне аб яго выманні з асяроддзя пражывання. На такое выманне

спецыяльны дазвол Мінпрыроды не спатрэбіцца.
У любым іншым выпадку, з улікам рэкамендацый НАН Беларусі і іншых зацікаўленых службаў, будуць прыняты далейшыя
неабходныя меры па недапушчэнні знаходжання мядзведзя паблізу населенага
пункта і забеспячэнні бяспекі грамадзян.
У выпадку паўторнага вяртання мядзведзя ў гэты населены пункт (набліжэння
да вёскі) упаўнаважанымі службамі будуць
прынятыя дзеянні па адбіцці нападу жывёлы ўключна да яго вымання.

ɇʀɨɪɫɶɫɩɟɶ ʀɨɯɛɫɧɮɠ
Пры з'яўленні дзікай жывёлы ў населеным пункце і ў выпадку яе агрэсіўных
паводзінаў, звязаных з пагрозай нападзення, грамадзяне (пры наяўнасці права на нашэнне і захоўванне зброі) альбо
прадстаўнікі ўпаўнаважаных службаў маюць права распачаць адпаведныя дзеянні
па адбіцці нападу жывёлы ўключна да яе
вымання.
Звяртаем увагу, што ў названым выпадку неабходна ацаніць сітуацыю, прымаючы пад увагу біялагічныя асаблівасці
дзікай жывёлы, а таксама пагрозу, звязаную з выкарыстаннем зброі ў населеным
пункце (значная колькасць людзей), і па
магчымасці не рабіць самастойных дзеянняў.
Сяргей РАСОЛЬКА

Сяргей Расолька. Мядзведзя ад вёскі адагналі. Ці далёка?..



