Адкрыццѐ сезону палявання на вадаплаўную дзічыну.

З другой суботы сакавіка па другую нядзелю траўня адкрываецца
вясновы сезон палявання на пералѐтную і вадаплаўную дзічыну. У
сувязі з тым, што агульная працягласць палявання на гусакоў і качароў
качак не можа перавышаць больш 28 дзѐн, таму пэўныя тэрміны
вясновага палявання на гусакоў і качак па кожнай гаспадарцы
ўсталѐўвае карыстач паляўнічых угоддзяў да пачатку сезону палявання.
Паляванне дазволена ў светлы час сутак, акрамя перыяду часу з 12 да
18 гадзін.
Гусака белалобага, гусака-гуменника, гусака шэрага, казарку
канадскую можна здабываць любой падлогі і ўзросту.
Крыжанку, чарнець красноголовую, чарнець хохлатую, чыркатраскунка, чырка-свiстунка дазволена здабываць толькі самцоў
(качароў), толькі подсеушых, ці якія падляцелі да падсадной качкі
(качкам) ці пудзілу (пудзілам).
Дазволеныя спосабы палявання на гусакоў - стрэльбавы з засады
толькі са скрадка або з засады з выкарыстаннем маскіравальнага халата
і толькі з падманняваннем з дапамогай вабіка і падсаднога гусака, і (ці)
профіляў, і (ці) пудзілаў гусака, на качак (качароў) - спосаб палявання
аналагічны, з выкарыстаннем падсадной качкі, і (ці) пудзілы і вабіка.
Скрадок павінен забяспечваць не менш чым з двух бакоў
незаўважнае для паляўнічых жывѐл знаходжанне паляўнічага ў
паляўнічых угоддзях у мэтах чакання паляўнічых жывѐл, пры гэтым, не
з'яўляюцца скрадками натуральныя насаджэнні, каналы, насыпы і
іншыя падобныя элементы мясцовасці. Паляўнічы можа пакінуць месца
засады, з расчахлѐнай паляўнічай зброяй і ажыццяўляць падбор
падранка гусака на адлегласці не больш за 300 метраў ад засады.
Выкарыстоўваць
для
дадзеных
паляванняў
дазволена
гладкаствольная паляўнічая зброя з патронамі, падрыхтаванымі толькі
дробам, а для вышуку і падачы здабытай дзічыны дапушчаецца
выкарыстанне паляўнічых сабак (тэр'еры, таксы, лягавыя, спаніэлі,
рэтрiверы, водныя сабакі).
Паважаныя паляўнічыя, нагадваем, што падчас паляванні
дапушчаецца здабыча толькі паляўнічых жывѐл, у тым ліку птушак,
паказаных у паляўнічай пуцѐўцы. Нават ненаўмысная здабыча падчас
паляванні дзікага жывѐльнага, не аднесенага да паляўнічых, ці
паляўнічага жывѐльнага, не паказанага ў паляўнічай пуцѐўцы,
з'яўляецца незаконнай і вабіць адміністрацыйную ці крымінальную
адказнасць і абавязак пакрыцця шкоды, прычыненага навакольнаму

асяроддзю ў выніку незаконнага вынятку дадзенай жывѐлы.
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Смаргоньскай
міжраѐннай інспекцыі аховы жывѐльнага і расліннага свету - 8 015 92
4 40 74.

