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На 1 април 2021 г. финландската
компания „Sako“ започна второто си
столетие. За юбилея през 2020 г. тя
представи хибридната карабина
„Sako S20“ с два приклада, ловен и
спортен, които се сменят за минута
и преобразяват оръжието от
ловно в състезателно и обратно с
непостижима лекота. Има регулация
на опората за бузата, на дължината
и дори на ъглите на приклада.
„Sako S20“ съчетава технологии и конструктивни решения и от двата „свята“ – отличен
ловен приклад с отвор за палеца и дланта, който дава най-интуитивния захват при появата
на дивеч, със спортната версия на приклада от
снайперската пушка „Sako TRG“ с бипод отпред
и опора за приклада. Шасито е от аерокосмически алуминий. То продължава като алуминиев
„гръбнак“, скрит в полимера на приклада и ло-

жата. Технологията е от „Sako A7 Roughtech“, а
металният скелет вътре оптимизира силите
на отката. Сглобката в шасито е само метал в
метал, без допир в синтетика. Това елиминира
отклоненията при монтажа на всички основни
системи.
Балистичните предимства идват от алуминиевото шаси и скелет, които намаляват сериозно вибрациите при изстрела, а това означава
по-малко подскачане на дулото и по-висока точност в лова на гонка. Всяка „Sako S20“ се прострелва ръчно до група от 5 куршума в 1 инч или
2,54 см на 100 м.
Цевите са мачови, 51 или 61 см, с плаващ монтаж,
външно оребрени за още стабилност с резба за
супресор. Калибрите са: .243 Win., 6,5 Creedmoor,
6,5 PRC, .270 Win., .308 Win., .30-06 Sprg., 7 Rem. Mag.,
.300 Win. Mag. От тях поне 5 са идеални свински
калибри за гонка.
Пълнителят е за 5 или 10 патрона. Болтът заключва с 3 зъба при 60 градуса. Спусъкът е едностепенен с регулация 1-2 кг.

www.lovec.bg . 3/2022 . Български Ловецъ

13

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
те години на 20 век…
Новата „Sako S20“ вече е „ударила“ и двете поставени цели, още повече че предлага и допълнителни възможности за конфигуриране - смяна
на цеви, калибри, пълнители и дори на спускови
механизми. Тя променя представите ни за модерна карабина по вълшебен начин, като дава в
смарт хибридната платформа оръжие за лов и
спорт едновременно.
Големите компании имат съдба като държавите – какво ли не им се случва! Финландия, след
три века в Шведското кралство, през 1809 г. е
завладяна от Русия за 200 години, а финландците служат в руската армия. Ето защо на 3 март
в България почитаме падналите за свободата
ни руски и финландски воини.
В Русия обаче Октомврийската революция през
1917 г. променя всичко. Тогава видни финландци
молят вожда Ленин за независимост. Той вече е
направил изявление, че при болшевишкия режим
народите от Руската империя ще имат право
на самоопределение и независимост. Първи са
финландците – Ленин подписва декрет и те
се измъкват от пределите на съюза. След тях
друг народ не напуска Съветския съюз чак до 90-
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Оръжейницата е създадена през 1919 г., когато
независима Финландия организира цивилна гвардия, въоръжена с руски винтовки „Мосин” и японски „Арисака”. За тяхното поддържане служи работилницата в Хелзинки.
През 1921 г. оръжейницата прави бойни пушки с
ложи от „Мосин“, но с цеви от Германия и Швейцария. Ето защо за начало на „Sako“ се приема 1
април 1921 г. През 1927 г. заводът се мести в град
Риихимяки. Тогава се появява карабината „М/28
– Pystykorva“. С това оръжие финландците оказват изключителна съпротива по време на Зимната война от 1939 г., когато Сталин ги напада...
През Втората световна война „Sako“ снабдява Хитлер с оръжия и патрони. За разлика от
„Tikka“, която е завзета от СССР и произвежда
милиони шевни машини за репарации чак до 1965
г., „Sako“ джиросва акциите си на финландския
Червен кръст, за да не подлежи на репарации.
Първата ловна карабина е „Lukko 42“ от 1942 г.
През 1946 г. излиза леката карабина „L46 Vixen“
вече в международните калибри .222 Rem., .222
Rem. Mag. и .223 Rem.

Следва „Forester L57“ в калибри .243 Win., .308 Win.
а „Sako Finnbear“ е от 1961 г. в калибри .30-06, .300
Win. Mag., .338 Win. Mag. и 375 H&H. Фирмата се насочва основно към експорта. Първият износ за
САЩ е от 1950 г., а през 1952 г. Щатите вече са
най-важният пазар за финландските оръжия.
През 1962 г. акциите на „Sako“ се прехвърлят на
държавната компания за кабели. През 1970 г. холдингът „Nokia“ купува „Sako“, а по-късно предприятието влиза в държавната отбранителна
корпорация „Valmet“. Акциите на „Sako“ пак са купени през 1999 г. от италианската „Beretta“, която управлява „Sako“ и „Tikka“ и днес.
През 80-те години на миналия век обаче финладците рано усещат накъде духа вятърът
и разработват изключителните снайперски
пушки „Sako TRG.“ Терористите вече са ударили
на Олимпиадата в Мюнхен, а правителствата
искат незабавен отговор на новата световна заплаха и затова търсят снайперски пушки.
Финландия става важна част от този световен процес, а оръжията „Sako TRG-S“ са поръчани
от специалните части на десетки страни.

Много от тайните при конструирането и
развитието на снайперските оръжия финландците влагат в следващата си ловна карабина – „Sako 75“. Тя сякаш изниква от нищото, но в
изненадваща зрялост и в пълна гама от калибри
и размери, за да отговаря на нуждите на всеки
лов! От 1996 г. „Sako 75“ става повратна точка
за компанията. Днес успехът продължава с класическите карабини „Sako 85“, „Sako А7“, „Sako
Quad“ и най-новата хибридна пушка „Sako S20“.
Сега само в Щатите и Канада годишно се продават по 40 000 ловни карабини „Sako“ и „Tikka.“
Още поне толкова от тях отиват за други 50
държави.
Какво обаче е оставало постоянно в „Sako“ през
времето? На първо място, както и при легендарните финландски ножове – стоманата. Тя
е уникална, легирана с хром и молибден. И още,
всички цеви на карабините „Sako“ са студеноковани с оптимизирани нарези за всеки калибър.
През 2006 г. излиза ловният флагман „Sako 85“.
Цевта е свободноплаваща, което дава изключителна точност и намалява вибрациите при
изстрел. Съвършенството на всеки детайл е
www.lovec.bg . 3/2022 . Български Ловецъ
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в основата на финландската концепция за отлична точност на оръжието „направо от куфара”. Всяка
карабина се прострелва ръчно. Sako
гарантира за „Sako 85“, „Sako Quad“ и
„Sako А7“ група от 3 куршума в 1 инч
или 2,54 см диаметър на 100 м.
Класиката „Sako 85“ се прави в стотици конфигурации. Цевта може да
е оксидирана, с механични мерни прибори, масивна Varmint само с оптика,
външно оребрена мачова и най-новите - медиум контур цеви, които
са тежки в задната половина и олекотени в предната... Прикладите и
ложите са орехови, ламинатни, синтетични и карбонови.
„Sako 85“ има полиран болт с три
зъба, който заключва при ъгъл от
60 градуса. Предпазителят е двоен,
блокира спусъка и ръкохватката на
затвора, но и ударника. Отделно има
и бутон за освобождаването му при
включен предпазител. Така ловецът
може да смени патрона според излезлия дивеч.
Фабрично спусковият механизъм е с
усилие 1,5 кг, но се регулира между 1 и
2 кг. Пълнителите побират 4-6 патрона - според калибъра.
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„Sako 85“ се прави с модерната концепция на интегрални затворни групи при малките, средните и големите калибри. Групите са 6 и покриват
калибрите от .222 до .500. Замисълът е в оръжията да се вграждат ресивъри, които могат да
работят с няколко цеви от близки калибри.
„Sako 85 Hunter“ включва три предложения - с
приклад от орех и оксидирана цев и с механични мерници, вариант с орехов приклад и цев от
неръждаема стомана, без мерници или с приклад
от ламинат. Карабината е с цеви 57 и 62 см и
маса от 2,9 да 3,5 кг - според калибъра.
„Sako 85 Bavarian“ е елегантна ловна пушка с приклад и ложа от подбран орех. Според калибъра

цевите са от 51 до 62 см, а масата е от 2,9 до 3,3
кг. Има и козарски вариант с облечена с орех цев.
„Sako 85 Stainless“ е с цеви 57 или 62 см и маса 2,93,5 кг в 22 калибър. Версията с ламиниран приклад тежи 3,6 кг.
През 2017 г. видяхме „Sako 85 Carbonlight“ с карбонов свръхлек приклад. Тя е за планински лов.
После се появи „Sako 85 Carbon Wolf“. Прикладът
е с опора за бузата с регулация чрез бутони и
променяща се дължина. Калибрите от група S
са: .22-250 Rem., .243 Win., .260 Rem., .308 Win., 6,5
Creedmoore, 7mm-08 Rem.
„Sako Quad“ е пушка с 4 сменяеми цеви в калибри: .17 Match 2, .17 HMR, .22 LR, .22 WMR. Има три
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версии – „Sako Quad Hunter“ с приклад от
орех, без механични мерници, маса - 2,7 кг,
цевите са 56 см; „Sako Quad Hunter Pro“ с
маса 2,8 кг и мерници; третата версия има
синтетичен приклад и маса 2,6 кг, без мерници. Спортните разновидности са „Sako
Quad Heavy barrel“ с маса 3,2 кг и „Sako Quad
Varmint“ с по-тежка цев и маса 3,5 кг.
През 2007 г. бе представена карабината
„Sako A7“ - точен и надежден ловен инструмент за професионалист без украси и лукс.
Прикладът е синтетичен. Замисълът бе в
нея да се съчетае точността на топмодела „Sako 85“ с отличния приклад по дизайн на
„Джуджаро“ и болта от по-евтината „Tikka
Т3“. Пълнителят е за 3+1 патрона. Версиите са „Sako A7 Synthetic“, „Sako A7 Synthetic
Stainless“, „Sako A7 Roughtech Pro“ и „Sako A7
Roughtech Range“.
Цевите при „Sako A7“ са иновативни от
типа медиум контур.
Освен надеждни оръжия „Sako“ произвежда
и доказани ловни, спортни и бойни патрони – 100 вида в цели 32 калибъра. Финландската компания работи по традициите на
Севера. А това гарантира на ловеца карабина с изключителна точност и здравина,
която ще бъде в ръцете му за цял живот.
Затова в компанията казват: „Нашето
оръжие служи вярно и се предава от баща
на син.“.
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Новото поколение ловци приема
естествено разпространените
напоследък термоуреди за наблюдение
и стрелба. Преди 15-20 години тези
устройства не само бяха трудно
достъпни, но и за повечето хора се
свързваха с научната фантастика и
филми от Холивуд като “Заличителят”
и “Хищникът”. Днес разпространението
на термални прицели и устройства
за наблюдение е нещо естествено, а
цените им стават все по-достъпни.
Въпросът за етичната употреба на подобни устройства винаги е стоял пред ловната общественост на първо място. Попаднали в ръцете на безпринципни и алчни бракониери, термоприцелите
могат да бъдат бич за стопаните на дивеча. От
друга страна регламентираната употреба при редуциране на популацията на хищници и експанзивни
видове е могъщ лост за стопанисващите дивеча
ловни организации и стопанства.
Един от най-новите модели термални прицели е
произведен от компанията „Пулсар“. Термоприцелът “Термион” от второ поколение модел XP-50 e
лек, компактен и прецизен уред. Качеството на изображението
е отлично и
предоставя
възможност
добре да се
идентифицира
наблюдавания обект.
В допълнение
за по-прецизно прицелване
стрелецът
може да извика на екрана
второ изображение с приближен образ.
Функцията
екран в екрана
позволява лесно откриване
на целта и прецизно прицелване. Разбира

се, тя може да се изключи и да се отиде
само към основен екран със стъпки на увеличението 2, 4, 8, 16 пъти.
От голямо улеснение за стрелеца е възможността настройката на уреда да се
обвърже с пет отделни профила, които
могат да кореспондират с различни оръжия. Към всеки от тези профили има възможност за създаване на десет подпрофила с настройка за стрелба на различни
дистанции. Например, ако прицелът е
нулиран на 100 метра, след него може да
се заложат различни корекции по хоризонтала и вертикала на 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500 и т.н. Подобна настройка на
булетдроп компенсацията улеснява до голяма степен стрелеца и повишава шансовете му за успешен изстрел на пределни
дистанции.
За запазване на спомените и анализ на
стрелбата може да се включи запис на видео и аудио. За целта има изведен бутон
на удобно място върху окуляра.
„Български ЛОВЕЦЪ” призовава към етика и
спазване на законите!..
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THERMION 2
LRF XP50 PRO:
ПОДОБРЕНА
КЛАСИКА
22
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„Yukon Advanced Optics Worldwide“

Отчитане на разстояние – прецизна стрелба

има удоволствието да обяви
пускането на новия термален
прицел „Thermion 2 LRF XP50 PRO“.
Решихме пъзела и добавихме
липсващото парче към класиката
- Тhermion дизайн плюс вграден
прецизен лазерен далекомер.

Класическият тънък дизайн на корпуса на новия
„Thermion 2 LRF XP50 PRO“ се отличава с интегриран
компактен лазерен далекомер. С измерване на разстояние до 800 метра прицелът дава точно усещане за прецизна стрелба. Обхватът на термално
разпознаване до 1800 метра в комбинация с LRF носи
изключителни възможности за откриване. Новият
прицел е идеален за стрелба на големи разстояния.
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Базата „Thermion 2 LRF XP50 PRO“ с увеличение от 2x до 16x, като се удвоява на
всяка стъпка или непрекъснато, позволява идеалното съотношение на увеличение и видимо зрително поле за специфични условия.
Използвайте режима „Картина в картината“ за кадър с висока прецизност.
Покрива само 10% от общия брой области на дисплея, рамката показва увеличено изображение на целта и мерника. Показва ясна картина на зоната за
прицелване, като същевременно дава
визуален контрол върху цялото зрително поле.
Паметта на „Thermion“ съдържа десет
конфигурации на прицелна марка (тип
директен изстрел, балистичен, мащабируем и обикновени), всички налични в
девет различни цвята.
24
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Топлинно съвършенство в най-малкия детайл
„Thermion 2 LRF XP50 PRO“ е с безпрецедентна чувствителност на сензора от NETD <25mK и гарантира перфектно разпознаване на детайли дори при най-тежките метеорологични условия, когато топлинният
контраст е нисък. Сензорът с висока разделителна
способност (640x480 пикселна стъпка 17 µm) води до
остри и богато контрастни термични изображения
за прецизна идентификация на животните, техните
крайници и особености на ландшафта. Крайната ефективност на откриване се постига с големия обектив
(F50/1.0). Когато е в симбиоза с високочувствителния
термичен сензор, той предлага възможно най-високо
качество и най-подробно изображение при всякакви условия на лов.
Новият оптичен прицел се отличава с удължено време
на работа. Захранва се с две презареждащи се батерии:
вградена и сменяема APS3. Ще можете да се насладите на
до 10 часа време за лов с едно зареждане на батерията.
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Thermion 2 LRF XP50 PRO: най-добрите
характеристики в едно устройство

• Здрав, надежден, изцяло метален корпус.
Подсилен, но лек корпус от алуминиева
сплав за безупречно представяне.

• Захранва се с две презареждащи се батерии: една вградена с капацитет 4,9
Ah и сменяем APS3 с капацитет 2 Ah.
Едно зареждане гарантира до 10 часа
време за лов.

• Запис на снимки и видео. 16 GB вътрешна
памет.

•

26

Издържа на откат на калибри: 12 кал.,
.375H&H и 9.3x64. Прицелът може да се използва с нарезни ловни оръжия с калибри
9.3x64, .30-06, .300, .375H&H и др., както при
гладкоцевни и пневматични оръжия.
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• 5 индивидуални профила на прострелване (50 разстояния).

•

Широкоъгълният окуляр (29,5°) и широк ъгъл на видимост на HD качество
AMOLED дисплеят осигурява удобно възприемане на изображението без тунелен ефект.

• Вграденият WiFi модул свързва устройството с Android или iOS смартфони
с помощта на мобилното приложение
Stream Vision 2.

• IPX7 водоустойчив за защита от силни
валежи, сняг и други.

• Три години гаранция.
Новият термален прицел „Thermion 2 LRF
XP50 PRO“ ще бъде наличен в началото на април 2022 г. .
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ЛОВНИ И СПОРТНИ

ГЛАДКОЦЕВНИ
ПУШКИ
От Юсуф МУСТАФОВ

продължение от миналия брой

ПРИЛИКИ, РАЗЛИКИ,
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ
И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

„С ловна пушка може да ловувате
на всичко - бозайници, птици, дори
и риба. Може да отстреляте
дивеча във всяка позиция - седнала,
изправена, бягаща и летяща.
Никаква скорост на полета
и бягането няма да спасят
дивеча от изстрела. Без никакво
преувеличение можем да кажем, че
ловната пушка е гръм и мълния в
ръцете на ловеца и на определено
разстояние го прави господар на
живота и смъртта на всички живи
същества.“

гургулици се стреля с патрони, снаредени със
сачми №8 или №7. Снаредените с горепосочените номера патрони с диаметър на сачмите
2,25 мм и 2,50 мм ще преминават през шоковото
стеснение без деформация и ще предоставят
чудесна групираност на далечни разстояния.

Сергей Тимофеевич Аксаков

Някои колеги ловци използват трапови пушки
за далечна стрелба по мишкуващи лисици или по
далече вдигащи се зайци от угари през зимата
при наличие на сняг. Използването на пушките
за лов на пернат дивеч на къси и средни разстояния е неоснователно. В началото на ловния
сезон, например при лов на пъдпъдъци, най-малките представители на разред Кокошоподобни се вдигат съвсем близо от кучето-стойкар.
Обикновено стрелбата се води на 20-25 метра,
при което се изисква широк сачмен сноп. На такива дистанции снопът, образуван от трапова
пушка, е много прибран. Поради това такава
пушка не е правилното оръжие за подобен вид
лов, защото на къси разстояния с прибран сноп
или се изпуска, или при попадение дивечът бива
разкъсан. Тази препоръка важи и за лов на яребици или волиерни фазани в началото на сезона, когато се стреля на недълги разстояния.

Използване на спортни пушки за лов…
За разлика от ловните спортните модели
гладкоцевни пушки са тясно специализирани
оръжия. Спортната пушка е по-тежка от ловната и има строго определени околодулни оформления, комплектована е с ергономична ръкохватка на специално конструирания приклад.
Гладкоцевните пушки, предназначени за спортни цели, се различават от ловните преди всичко по това, че с тях се стреля много - десетки
хиляди изстрела годишно. Следователно конструктивно те имат много по-голям ресурс
от ловните оръжия.
Освен че спортната пушка трябва да има
по-голям ресурс, тя трябва да бъде и идеално
ергономична, да има отличен баланс и прикладистост, мек спусък (1,4-1,8 кг) и перфектно пригоден спрямо антропометричните характеристики на спортиста приклад. Следователно
по дефиниция доброто оръжие за спортна
стрелба трябва да притежава строго определени технически изисквания, огромен ресурс и
несравнима ергономичност.
Въпреки споменатите в предния брой различия
спортните пушки могат да бъдат използвани
за лов с определени условности.
Траповите пушки могат да бъдат използвани
успешно за лов от укритие на прелитащи гургулици и гривяци. При този вид лов не се изисква
ходене, следователно голямото тегло на траповата пушка няма да ни измори. Освен това на

Освен за лов на гургулици и гривяци траповите пушки могат да бъдат използвани за лов
на предпазлив дивеч през късната есен и зима,
когато се изисква стрелба на големи разстояния. Такива ловни излети включват например
отстрел на патици през есента, на гъски през
зимата, отстрел на определени видове водоплаващ и блатен дивеч, както и друг вид пернат
или космат дивеч, изискващ стрелба на далечни
разстояния.

Скийтовите пушки могат да бъдат използвани за всякакъв лов на пернат дивеч с куче, работещо със стойка. При такъв вид лов стрелбата по дивеча се води приблизително на 20-25 м,
което е идеално разстояние за цилиндричните
или слабошоковите цеви на пушките, предназначени за ловно-стрелкова дисциплина „Скийт“.
Също така скийтовите пушки могат да бъдат
използвани успешно при лов на дива свиня с гонка. Изстрелването на куршум от цилиндрични
или слабошокови пушки е значително точно,
което се обяснява с по-рязкото спадане на налягането на барутните газове в дулния срез
на цевите. Със скийтови цеви и правилно подбрани патрони с подходящи номера сачми може
да се постигне задоволителна групираност на
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сачмения сноп на разстояние 30–35 м, което ще
предопредели успешен отстрел на разностранен дивеч на къси и средни дистанции.

Неудобства при използването на спортни оръжия за лов…
Въпреки възможността за използване на спортните пушки за лов, разбира се, с определени компромиси, същите притежават технически
особености, които са причина да са по-малко
пригодени за лов в сравнение с изцяло ловните
гладкоцевни пушки. В този ред на мисли като
неудобства на спортните оръжия при използването им за лов можем да изтъкнем следните примери:
1. Голямо тегло – спортните пушки са по-тежки средно с 400-500 грама (понякога и повече) от
ловните. Носенето часове наред на спортна
пушка на лов, тежаща 3,5-4 килограма, е нелека
задача. През есенните горещини, а и през останалото време, след продължително време всеки
грам отгоре в оръжието се чувства като килограм. Освен това при всички спортни оръжия
липсват антабки за ремък, което предполага
те да се носят на ръка или да бъдат подпрени
на рамо. Тежката пушка излишно натоварва ловеца.
30

Български Ловецъ . 3/2022 . www.lovec.bg

2. При редица модели спортни пушки наличието на един спусък и липсата на селектор е неудобство по време на лов. Ловецът, ловуващ с
такава пушка, няма възможност за избор на цев,
респективно на патрони, снаредени с различни
номера сачми. Когато се използва селектор при
лов на гонка, дори слабо натискане на бутона
може да изплаши предпазливи животни като
лисици, чакали, диви свине и др.
3. Всички спортни пушки имат дължина на патронника 70 мм, което предопределя използването само на патрони с дължина на гилзата
70 мм и в никакъв случай на магнум (дължина на
гилзата 76 мм) или супермагнум (дължина на гилзата 89 мм) патрони.
4. Стрелбата от трапови пушки с пълни
шокове на калибрени куршуми е непрепоръчителна - при нея може да бъде пръсната околодулната част на цевите; много по-добри резултати се постигат с подкалибрени куршуми;
това правило важи и за ловни пушки с околодулни стеснения над 1/2 шок (0,5 мм).
5. Силните шокове, с които са комплектовани траповите пушки, имат неблагоприятен
ефект върху стрелбата с големи номера
сачми. При излизане на големи номера сачми

(по-големи от №7 (диаметър на сачмата 2,5
мм) от дулната част на цевта периферните
сачми, контактуващи с шоковото стеснение,
се деформират, придобиват неправилна форма
и разбъркват сачмения сноп, в който се получават прозорци, поради което е препоръчително
използването на най-малкия номер на сачмите,
предвидени за съответния вид дивеч.
6. Траповите пушки са снабдени със спортни
приклади с нисък питч (питч – ъгъл, заключен
между продължението на прицелната планка
и плоскостта на задтилъка). Ниският питч
предопределя по-малка вертикална извивка на
приклада с цел „пушката да излезе на банд“, т. е
при прикладване освен мушката да се вижда и
част от прицелната планка; така автоматично се дава предварение по винаги отлитащите
и възходящи асфалтови панички в дисциплина
„Трап“.
Предвид гореизложеното можем да направим
извода, че геометрията на прикладите за
трапови пушки е изчислена така, че пушката

да „бие високо“. Тази закономерност трябва да
се има предвид при прицелване с трапова пушка
по дивеч по време на реален лов.
7. Спортните пушки (особено тези за трап) са
доста по-скъпи от конвенционалните ловни
оръжия. Примерно базовата цена на най-новите спортни пушки на „Manifattura Armi Perazzi“
и „Fabbrica d‘Armi Pietro Beretta“ е около 16 000-17
000 лева. Носенето на скъпа спортна пушка на
лов, която при определени условия може да бъде
надраскана или деформирана, е нецелесъобразно.

Преимущества на спортните пред ловните пушки…
1. Масивният цевен блок, надеждно заключващ
към солидната цевна кутия, предопределя
по-голям стрелкови ресурс на спортните оръжия.
2. Голямото тегло на спортните пушки предопределя по-малък откат при изстрел в сравнение с ловните пушки.
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3. Функционирането на механизмите на спортните пушки е по-прецизно в сравнение с конвенционалните ловни оръжия (освен ловните оръжия от висш клас).
4. Стабилен, равномерен и винаги постоянен
бой на оръжието.
5. Равномерност на обсипа на сачмения сноп.

12. Наличие на ежектори (автоматизирани екстракторни механизми);
13. Неавтоматичен предпазител, действащ по
желание на стрелеца;

6. Безупречен баланс и прикладистост на пушката.

14. Строги и плавни очертания на линиите.

7. Високо качество на материалите, изработката, сглобяването и довършване на напасването на цялата пушка, неговите части, механизми и елементи.

Преимущества на ловните пред спортните пушки по време на лов…

8. Безотказност и надеждност при експлоатация.
9. Наличие на интерсептор (прехващач) в ударно-спусковия механизъм.
10. Повечето съвременни модели спортни пушки на „Manifattura Armi Perazzi“ и „Fabbrica d‘Armi
Pietro Beretta“ притежават резервен бързосменящ се ударно-спусков механизъм, комплектован с бързи и дълготрайни пластинчати бойни
пружини.
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11. Идеална форма на приклада, съобразена с антропометричните характеристики на състезателя.
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1. Използването на грамотно изработена ловна
пушка (особено на такава от висш клас) в сравнение със спортна за лов е доста по-удобно.
2. Калибрите на ловните пушки са различни - от
4-ти до 410-ти, докато спортните за олимпийски дисциплини винаги трябва да бъдат 12-ти
калибър.
3. Ловните пушки имат различни околодулни оформления – от цилиндър до пълен шок.
4. В сравнение със спортните ловните гладкоцевни пушки са изцяло пригодени за конкретни
видове лов, според калибъра, дължината и шоко-

вото оформление на цевите.

5. Масата на ловните пушки е приемлива за
носенето им в условия на лов, има и такива с
олекотена конструкция.
6. Дължината на цевите на ловните оръжия са
по-къси в сравнение с тези за спортните оръжия, което ги прави по-леки и маневрени.
7. Повечето стари модели ловни пушки са изработени с двуспусъчен спусков механизъм,
което дава възможност на ловеца да избере с
коя цев да стреля (особено при лов с причакване). Едноспусъчните ловни пушки почти винаги имат селектор.

Използване на конвенционални ловни
пушки за спортна стрелба…
Към гладкоцевните пушки за спортна стрелба се предявяват високи изисквания, тъй
като спортните резултати в стрелбата
по асфалтови панички зависят много от качествата на пушката. Изцяло ловните пушки отстъпват на спортните в показатели
като групираност, рязкост, равномерност и
постоянство на боя, прикладистост, баланс,
бърз и надежден ударно-спусков механизъм,
антропометрична пригодност на приклада, ергономичност, солидност, голям ресурс
и др. Въпреки това с определена условност
грамотно изработено ловно оръжие би могло
да се използва за тренировки и подготовка на
нискоразрядни състезатели.
За стрелба в дисциплина „Трап” предпочитаният калибър е 12-ти даже и при начеващите
състезатели. Предвид пределните изстрелни разстояния при стрелба с пушка, чийто калибър е 16-ти или 20-ти, се изисква голяма точност, тъй като битата площ на тези оръжия
е по-малка от тази на 12-ти калибър. В еднакви
условия и с еднаква стрелкова подготовка състезател с пушка 16-ти или 20-ти калибър не
би могъл да съперничи на състезател с пушка
12-ти калибър. Шоковете на ловната пушка, за
която се предполага, че ще бъде използвана за
спортни цели, трябва да бъдат от полушок
нагоре, а дължината на цевите - поне 71-73 см.
При начеващи спортисти и състезатели с
III-ти и II-ри разряд за стрелба в дисциплина
„Скийт” успешно могат да бъдат използвани
стандартни ловни пушки с калибър 12-ти, 16www.lovec.bg . 3/2022 . Български Ловецъ
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ти, 20-ти и даже по-малки калибри. Всяко ловно
оръжие, простреляно на 35 м, даващо задоволителна групираност, би могло да бъде използвано за стрелба на кръгов стенд, имайки предвид
късите дистанции на стрелба.
Редакцията на списание „Български ЛОВЕЦЪ“ се включва в дарителска кампания
за набиране на средства в помощ на семейството на Георги Боков, дългогодишен издател на списание „Лов и куче“,
който почина на 9 ноември 2021 г.
Всяка подкрепа за съпругата и двете
малки деца на г-н Боков е добре дошла.
Дарителската сметка е следната:
Юробанк България АД – София
IBAN: BG32BPBI79404074918101
Получател: Стефка Бокова
Основание: За близначетата
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Епилог…
Уважаеми колеги,
С гореизложените разсъждения се опитах
да отговоря на въпросите за използване на
спортните пушки за лов и ловните пушки за
спорт. В тази насока всеки колега следва сам
да преосмисли въпроса за евентуална замяна на
спортна пушка с ловна и обратното. Моето
скромно мнение на бивш трапист и опитен
ловец е, че всяка пушка трябва да се ползва целесъобразно, всичко друго е компромис. Както
правилно подбраната ловната пушка е незаменима на ловното поле, така и спортната
пушка е незаменима на траншейния или кръгъл
стенд, тоест всяко оръжие трябва да се използва според предназначението си. .
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ОРЪЖИЯТА
НА ДИВИЯ ЗАПАД
ПУШКИТЕ „ШАРПС“ - СНАЙПЕРЪТ
НА ДИВИЯ ЗАПАД

От Христофор Йонов

Реконструкция на Дивия запад
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Неидентифициран войник от Конфедерацията с ШАРПС Бердан

Това е пушка, която се превръща
в легенда и оставя дълбока следа
в оръжейната история, но чийто
изобретател така и не забогатява.
И въпреки че буди възхищение от
уважавани рейнджъри като Джон К.
Фремонт, Бъфало Бил Коди и президента
Теодор Рузвелт, компанията фалира
точно по време на разцвета на
американския Запад. Все пак пушките
„ШАРПС“ трупат толкова много слава
през 32-те си години на съществуване, че
тяхното наследство продължава и през
21-ви век.

Кратка история
Историята на „единичния изстрел“, който опитомява Запада, започва на 12 септември 1848 г., когато
Кристиан Шарпс патентова уникална перкусионна
пушка, използваща плъзгащ се затвор, задвижван с
лост. Патроните са хартиени, ръчно навити, които
се вкарват в задната част на пушката, а при затваряне затворът отрязва дъното им. Капсул-възпламенителят се поставя отделно на нипела. Наляга-

нето от възпламенения барутен заряд
помага за уплътняването на камерата,
правейки оръжието по-безопасно, по-мощно и по-точно от предишни конструкции
със затворно зареждане.

Автентични пушки ШАРПС
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Кавалерийски ШАРПС на ПЕДЕРСОЛИ

ШАРПС 1874 Били на ПЕДЕРСОЛИ в кал.45-70

ШАРПС 1874 Олд уест на ПЕДЕРСОЛИ в кал.45-70

ШАРПС 1874 Силует делукс на ПЕДЕРСОЛИ в кал.45-90

ШАРПС 1874 Силует екстра делукс на ПЕДЕРСОЛИ в кал.45-70

ШАРПС 1874 Спортинг екстра делукс на ПЕДЕРСОЛИ в кал.45-90
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Това е все още ерата на дулното зареждане и
затворът на „Шарпс“ привлича интереса на
армията, тъй като войниците могат да презареждат до десет изстрела в минута, без да се
налага да стоят прави, като се излагат на вражески огън. За съжаление на младия изобретател, през 1848 г. Съединените щати са в мир и
няма голям интерес към неговия революционен
затвор. Последвалата липса на финансиране
принуждава Кристиан Шарпс да възложи производството на своята пушка на подизпълнител,
а първите 700 оръжия дори не са маркирани с
името му.
Нещата започват да се оправят, когато компанията „Робинс и Лоурънс“ от Уиндзор, Вермонт,
се съгласява да произвежда масово подобрения
модел на Шарпс от 1851 г. Построена е фабрика
в Хартфорд, Кънектикът, и се ражда компанията за производство на пушки „Шарпс“. Поради
личностни взаимоотношения Кристиан Шарпс
напуска фирмата, въпреки че продължава да по-

лучава хонорар от 1$ за всяка продадена пушка.
Ричард С. Лорънс, главен оръжейник на компанията, продължава да работи като подобрява оригиналния патент.
Военната пушка „Шарпс“ е с падащ блок, използвана по време и след Гражданската война на САЩ
в множество вариации. Наред с възможността
да използва стандартен капсул възпламенител
има модели с доста необичайно подаване на капси. Това е устройство, което се зарежда с определен брой капси и ги подава по една над нипела
всеки път, когато се натисне спусъка и чукът
удари върху него, което прави стрелбата от
кон много по-лесна, отколкото с оръжие със
стандартно капсулно зареждане.
Следват различни модификации: моделът с наклонен затвор от 1852 г., изключително редкият модел 1855 (от който са произведени само
800 бр.), по-ефективният вертикален затвор
на новия модел 1859 г. със задно зареждане, които в крайна сметка привличат вниманието
Зареждане-поставяне на хартиен патрон

Зареждане-затваряне на затвора и поставяне на капса
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Хартиени патрони за ШАРПС .54 кал.

на правителството на САЩ. С помощта на
предварително навити хартиени „патрони“ и задното зареждане с „Шарпс“-а може
да се поддържа пет пъти по-голяма скорострелност от стандартния преднопълнещ
мускет „Спрингфийлд“, като карабинната
версия е особено предпочитана от кавалерията.
Гражданската война носи допълнителни поръчки и така необходимите янки долари в
младата компания. Репутацията на пушките става толкова голяма, че II-ри полк от легендарните снайперисти на полковник Бердан заплашва с бунт, когато са му изпратени
2000 оборотни пушки на „Колт“ вместо обещаните „Шарпс“. До края на военните
действия през 1865 г. общо 80 512 карабини и
9 141 дългоцевни пушки са били доставени на
войските на Съюза, като моделът от 1863 г. е
последният перкусионен модел.
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„Стара надеждна“ влиза в „Голямата
игра“
През 1874 г., малко след смъртта на Ричард Лорънс
и Кристиан Шарпс, компанията решава да затвори точно в навечерието на голямата западна експанзия на Америка. За щастие група предприемчиви инвеститори реорганизират фирмата като
„Sharps Rifle Company“. Новото им начинание стартира с модела „1874 г.“ - пушка с вече масово навлезлите метални патрони, която те наричат „Стара надеждна“ (Old Reliable). Предлагат се различни
версии - за лов и спорт, включващи специални мерници, цев с допълнителна дължина и гравиране.
„Шарпс“ се превръща в персонализирана пушка с
изпипване на детайлите до съвършенство. За
сравнение един многозаряден „Уинчестър“ се продава за 10$, докато еднозарядният „Шарпс“ - за 33$.
Като оставим настрана огневата мощ и цената, опитните рейнджъри избират по-скъпите
„Шарпс“-ове, тъй като те могат да направят

нещо, за което по-слабите „Уинчестър“
73 г. и 76 г. не могат и да мечтаят - да изстрелват тежки куршуми, способни да
унищожат всяко животно на северноамериканския континент. Произвеждат
се в .52 кал. 472-грейнов (30,78 г) проектил
с 50 грейнов (3,2 г) заряд; .44-77 (бутилковидна гилза), .45-70, .45-100, .45-110, .45-120,
50-70 и .50-100. „Шарпс 1874 г.“ се превръща в пушка за „Голямата игра“.

от ловците са въоръжени с една или повече пушки
„Шарпс“, които сменят щом цевите се нажежат след
интензивната стрелба на разстояния, често надвишаващи 400 ярда (365,76 м.). В следващите 15 години
популацията на американския бизон спада от 60 милиона до печалните 1000 бр. животни и това се дължи
до огромна степен на революционните за времето си
пушки „Шарпс“.

Именно в ръцете на ловците на бизони
„Шарпс“ утвърждава прякора си „Стара
надеждна“. От 1871 до 1883 г. приблизително 20 000 от тях претърсват Големите равнини - убежището на бизона,
властелина на прерията. За да се ловува
огромният и силен бизон е необходима
далекобойна пушка в голям калибър. Точно по тази причина по-голямата част

Забележителна глава в историята на „Шарпс“ се случва през 1874 г. по време на битката при Адоб Уалс, Тексас. Военна група от повече от 700 индианци кайова и
команчи обграждат 28 ловци на бизони. Виждайки един
от вождовете на далечно възвишение, млад ловец на
име Били Диксън взема дългоцевен „Шарпс“ в .50 калибър, прицелва се и го сваля от коня му. Паникьосани
от далекобойноста на пушката, индианците се разбягват. Армейски геодезист официално измерва разстоянието, което е 1538 ярда (1406,35 м). Години по-къс-

Снайперът на Дивия запад

Снайперист с ШАРПС -реконструкция
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Кристоф Валц и Джеими Фокс с ШАРПС във филма Джанго без окови
1

но Диксън признава, че това е късмет, но
признанието му няма никакво значение.
„Шарпс“ си спечелва легендарната репутация на най-далекобойната и точна пушка и
получава прозвището Снайпера на Дивия
запад.
„Шарпс“-овете се отличават и в спортни
дисциплини. По време на един запомнящ се
турнир в Крийдмор през 1877 г. британските стрелци са сериозно победени на далечни дистанции от американци, стрелящи с
пушки „Шарпс“ и „Ремингтън ролинг блок“.
По-късно един недоверчив член на британския екип посещава фабриката на „Шарпс“,
където уцелва 16 последователни пъти „десетката“ на 1000 ярда (914,4 м.), използвайки
1877 Long Range Express Rifle.
Въпреки успеха си икономическите проблеми измъчват „Sharps Rifle Company“. Оръжията са скъпи и отнемат време за производство, а компанията най-накрая е принудена
да прекрати дейността си, когато голяма
британска поръчка бива отменена. Докато
е в масова употреба от 1850 г. до 1881 г., са
произведени около 120 000 броя. Последната пушка е изпратена през 1881 г. Въпреки
всичко „Шарпс“ остава легенда, като му е
отредено специално място в оръжейната
история.
42

Български Ловецъ . 3/2022 . www.lovec.bg

В киното
Уникалните качества на пушките „Шарпс“ са възпети в много холивудски продукции, които поддържат жива легендарната им слава и до днес - филма
„Quigley Down Under“ с Том Селек от 1990 г., в който
пушката на героя е модел 1874 г. в кал. .45-110, „Джанго
без окови“ на Куентин Тарантино с Кристоф Валц и
Джейми Фокс или „Валдес идва“ от 1971 г. с Бърт Ланкастър.

Съвременни копия
Днес не само оригиналите представляват интерес за колекционерите. Търсят се и съвременни копия от реконструктори, състезатели по стрелба
и ловци или просто защото е по-лесно и евтино да
се сдобиеш с копие. Популярността им се дължи на
същите причини както на оригиналите през 19-ти
век, а именно надеждност, лекота на почистване и
точност. Разбира се, днес имаме в добавка и ореол
на романтика и носталгия.
Най-големият производител на съвременни копия
на исторически оръжия е италианската компания
„Davide Pedersoli”, която има в каталога си около
50 вариации на различни модели и калибри пушки
„Шарпс“ - от перкусионните карабини, пушки и военни мускети с хартиени патрони 1859 г. и 1863 г. в
.45 и .54 кал. до патронните с метални гилзи модели
от 1874 г. в .45-70, .45-90, .45-110, .45-120 кал. Предлагат

се с единични или двойни спусъци, специални диоптрични мерници, елегантни
орехови приклади и гравюри.

рена хартия също не е препятствие за искрата, ако
„патронът“ е направен точно по мярка и затворът
не може да отреже задната му част.

Накратко ако сте готови и имате бюджет, можете да получите „Шарпс“-а на
мечтите си.

Скоростта на куршум, изстрелян от пушка „Шарпс“,
е около 400 м/с. в зависимост от калибъра. Ефективната дистанция за стрелба е 1000 ярда (914 м), а максималната дистанция е 3000 ярда (2743 м)

„Стрелба с „Шарпс“
В действителност всеки италиански
„Шарпс“ има много по-добър потенциал,
отколкото позволяват заводските му
мерници. Аз например дооборудвах моят
модел „Спортинг“ в 45 кал. с диоптричен
мерник за средни дистанции от „Педерсоли“, което ми гарантира точна стрелба на 300-500 м с хартиени „патрони“.

Любопитно - „кафемелачката“ на
„Шарпс“
По време на Гражданската война предприемчив полковник от кавалерията на служба към Оръжейната
палата в Спрингфийлд дава идеята да се постави
мелница за кафе в приклада на карабините „Шарпс“.
Но на кого е необходима тази иновация?

Самите „патрони“ си ги правя сам по
следния начин. Изрязвам хартиено парче
по шаблон във формата на ромб. Увивам
го и залепям около дървена или метална
матрица в съответния калибър. В задния
край залепям тънка цигарена хартия. Махам матрицата и пълня с черен барут получената цилиндрична гилза. В предната
част поставям предварително калибриран и обмазан в смазка оловен куршум. Така
полученият „патрон“ се поставя в затвора на цевта. Затварянето на затвора
отрязва края на „патрона“, като осигурява безпрепятствен достъп на искрата
от капсата върху барута. Тънката цига-

ШАРПС Спортинг и Кавалерийски на ПЕДЕРСОЛИ с хартиени патрони

Кафемелачката на ШАРПС 1

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ
Реконструкция на кавалерист от
Конфедерацията с ШАРПС

странна иновация при положение, че конете със сигурност могат да сдъвчат и
сами овеса..., но факт.
Що се отнася до самите оръжия, смята се, че по-малко от стотина са били
пушките, „усъвършенствани“ по този
начин, а 12 бр. са оцелели до наши дни. Поради малкия си брой те представляват
изключителна колекционерска ценност,
като са и най-често фалшифицираните
оръжия от 19 в. Вероятно в наши дни
съществуват повече оръжия с вградена „кафемелачка“ , отколкото когато са
били първоначално произвеждани.

В заключение
Да, „Шарпс“ отговаря напълно на репутацията си! И както при всяко нещо, вие
получавате това, за което плащате.
Така че проучете внимателно каталозите, разгледайте оръжията и моделите,
консултирайте се със специалист и решете дали искате мощна ловна пушка,
снайперска такава за спорт или колекционерска реликва. Независимо от избора ви, когато вече сте горд собственик
на пушка „Шарпс“, скоро ще разберете
защо са я нарекли „Стара надеждна“ или
„Снайпера на Дивия запад“.

В годините дълго се е смятало, че тези мелници са
били предназначени за смилане на кафе за армията в
движение, което би било най-логично, но не е верният
отговор. Музейни работници правят опити да смелят кафе на зърна с една от пушките в колекцията си
и установяват, че това не е подходящ начин. За какво
служат тогава?...
Както е отбелязано в архивите на „Арсенал“, подполковник Уолтър Кинг, зачислен към 4-та кавалерия на
Мисури в периода 1864-65 г. смятал, че ще бъде доста оригинално, ако може да се добави ръчно задвижвана мелница към приклада на стандартна карабина
„Шарпс“ .52 калибър. Идеята е била мелницата да бъде
монтирана в самия приклад с разглобяема манивела
от дясната страна. Конният войник изсипва пшеница или овес в отвора на дъното и ги смила за храна
за коня, докато е в движение, ако е необходимо. Една
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Продуктите на „ПЕДЕРСОЛИ“ може да
откриете в единствения специализиран магазин в България за продажба на
копия на преднопълнещи оръжия, модели преди 1900 г. – „Оръжеен и ловен
магазин „BLACK POWDER“, който се намира в гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ 11А, www.blackpowder-bg.com, тел.:
0888177707. Там ще намерите перфектни и оригинални подаръци за истински
мъже, както и отговори на всички въпроси, които ви вълнуват във връзка с
избора на точното оръжие.
Изчерпателна информация за членство
в БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С ПРЕДНОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ може
да получите от мен в качеството си
на неин председател на имейл office@
blackpowder-bg.com.
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НА ГОСТИ НА

„РОБИН ХУД“
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Гостуваме на нашия колега и приятел Пейо
Георгиев в неговия комплекс от къщи за гости „Робин Худ“ в Троянския балкан.

БЛ: Пейо, знам, че ти си от Средец,
Бургаско. Защо реши да се преселиш
от морето в балкана?
ПГ: На първо място заради спокойствието и
тишината и, на второ, заради движението.
Аз не мога без да се движа. Тук гората е навсякъде и всеки ден мога да извървявам по десетки километри. От дете съм така и колкото повече време минава, толкова повече ме
влече ходенето из балкана. Не искам да живея
нито в града, нито на село. Налага ми се да
ходя по работа в големите градове и веднага
бързам да се върна вкъщи - шумът и напрежението там не са за мен. Така съм си направил
къщата, в която живея, че да виждам наоколо
в голям периметър и планината да е наблизо. Имам нужда през ден да изминавам по десетина километра в тежки условия. Да вървя
по обикновен път не е за мен.

БЛ: Ти си ловувал на много места и с
теб така се запознахме – по време
на лов. Тогава ти беше за първи път
на гонка с един тек – „Блазер“, което
много ме впечатли. Помислих си, че
имаш доверие в себе си, щом ловуваш
с тек на такава дашна гонка, и че не
си алчен.
ПГ: Така е, аз ловувам с тек поне от десет
години. Преди „Блазер“-а имах един „Меркел“.
Това ми беше и остана любимото оръжие.
Много колеги не ме възприемат нормално с
него, особено по дружинките, защото там
се очаква да убиваш колкото може повече
животни. Всеки път ми задават един и същ
въпрос: ако ми излязат повече прасета, какво
ще направя. Отговорът ми е, че ще си убия
това, което съм си харесал. Ако мога да повторя или потретя, добре дошло, но на гонка обикновено не се получава – прасетата
тичат бързо, прехвърчат и заминават. Ако
имаш автомат, може да убиеш и десет прасета, но нали утре ще искаш пак да излезеш
на лов? Заради тека много са ми се карали по
дружинките, слагали са ме на недобри пусии,
но аз пак съм успявал да си отстрелям прасе.

БЛ: Другото ми впечатление, когато
се запознахме, че си един от малкото
ловци с лък. Ти не само имаш лък, но и
ловуваш с него ефективно…
ПГ: Така е, поне от 15 години насам се интересувам от лов с лък. Гледал съм стотици и
повече предавания. В началото, когато изобщо не бях запознат, си мислех, че може би мажат стрелите с някаква отрова. Не вярвах,
че една такава стрела може да сваля животни, по-големи от прасе. Бях неук, но сам съм се
учил на всичко. Поръчах си лък от Щатите,
поръчах си и чакало оттам. Чакалото го преправих, защото заради технически недостатък няколко пъти щях да падна от дървото,
на което се бях покатерил.

БЛ: С две думи, ти си го подобрил
и побългарил? Разкажи ни какво
представлява чакалото…
ПГ: То представлява преносима конструкция,
лека, алуминиева, която слагам на гърба като
раница. Монтира се на дървото, по което се
катеря. Състои се от две части – горна и долна, всяка от които има метални „зъби“. Дървото трябва да е високо и право и да няма
разклонения. Ако има такива, ги отрязвам с
трион, който си нося винаги с мен (досега съм
изхабил пет), и продължавам нагоре.
Зъбите на горната част на моето чакало бяха малко поразредени и по тая причина
много пъти съм се хлъзвал два метра надолу,
особено зимата, когато всичко е заледено. Затова в един момент реших да го занеса, за да
му заварят още зъби, и повече от 12-13 години
нямам проблеми с него.
Ако решиш да ползваш такова чакало за лов
с лък, не трябва да те е страх от височини,
защото се катериш по 10-15 метра нагоре.
Трябва да си доста издръжлив на студ и жега.
Трябва да си и много търпелив – не можеш
да ходиш до тоалетна в продължение на часове, да пиеш вода и т. н., все едно изпадаш в
транс, замръзваш.
Избирам мястото на захранката спрямо възможните позиции за стрелба от чакалото.
В повечето случаи захранвам с царевица и я
затрупвам с камъни, за да може само по-едрите глигани да се възползват от нея. Когато си
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нависоко на дървото, не е нужно да изчакваш
животното да идва на хранилката, можеш да
стреляш по него тогава, когато ти е удобно. Не можеш да се въртиш на всички посоки с
лъка, защото е неудобно, а и понеже се обозначаваш и животните те усещат. В тъмното
камъните издават животното, когато то
започне да ги разравя. Тогава знаеш, че то е на
точното място и може да бъде отстреляно.
Трябва да си горе на дървото поне 4 часа преди очакваното време на поява на дивеча, за да
се е разнесла човешката ти миризма. Понякога събирам конски фъшкии, които слагам в
мрежичка и ги качвам с мен на чакалото - те
излъчват миризма, която доминира над моята и я маскира. Тогава вероятността прасето да дойде и да не ме усети е много по-голяма. Показателен пример, че това работи е
когато веднъж женска свиня с няколко малки
прасенца мина 40 минути след мен по моята
диря и макар явно да подозираше, че нещо не
е наред, миризмата на конските изпражнения
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я беше заблудила.

БЛ: Какво е разстоянието за един
надежден изстрел с лък според теб?
ПГ: Между 15 и 25 метра. Когато ловувам с
пушка, за мен няма тайни, но в лова с лък поемам повече рискове и ми е по-интересно. За
мен това е много по-истински начин на лов,
защото даваш по-голям шанс на животното.
Когато очаквам да пристигне дивото животно и то се окаже голям глиган, аз го чувам
как диша, как стъпва, как троши всичко под
стъпките си и върви като царя на гората усещам неговата мощ. Това е времето, на
което съм напълно отдаден. Случвало ми се е
да стоя по дванайсет часа горе на дървото.

БЛ: Разкажи на нашите читатели
онази особено запомняща се история,

която съм чувал от теб, когато
веднъж си ловувал с лък…
ПГ: Историята е запомняща се, защото тогава ми се случиха няколко неща, които никога
няма да забравя. Наблюдавах от няколко дена,
че на хранилката идва голям глиган – около
5-6-годишен. Нея вечер бях решил да действам. Времето се разваляше и това предполагаше, че глиганът може да се измести. Разполагах с един-единствен шанс.
Принципно наблюденията ми показват, че
през летните месеци повечето големи глигани идват на чакалото към 22:00-22:30 ч., затова аз трябва да съм се качил на дървото още в
18:00 ч. Дори да усети миризмата ми, прасето
я преценява като стара и не се притеснява
толкова. Известно е на всички, че когато глиганът е голям и опитен, той е и много подозрителен. Забелязал съм, че понякога обикаля
около хранилката, за да остави миризмата си,
която да прогони по-младите прасета, а след
няколко часа се връща и директно отива на
царевицата, без да се спира.

Въпросната вечер аз се покатерих на дървото и се осигурих с колан, за да не падна. Вятърът започна да се усилва до такава степен, че
дърветата се залюшкаха силно. Помислих си,
че някое може да падне и да ме удари. Наоколо
се откъртваха клони, а също така чувах как
в далечината падат цели дървета. Чудех се
дали следващото няма да е моето. Като капак на всичко заваля проливен дъжд. Разрази се
сериозна буря, която обаче постепенно отшумя и гората се успокои.
В един момент настъпи пълна тишина. В тишината изведнъж усетих нещо подобно на
полъх. Оказа се голяма сова, която ме нападна три пъти. Вероятно шапката от заешка
кожа на главата ми я бе привлякла. В един момент совата ме връхлетя и ме удари с нокти
по шапката. Ударът беше силен и болезнен
и това вече наистина ме притесни. За мое
щастие, хищната птица разбра, че аз не съм
заек и ме остави на мира.
Около полунощ усетих някакви вибрации по
дънера на дървото (много сериозен бор), на
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което се бях покатерил. Погледнах надолу и се
опитах да видя какво се случва, но беше много
тъмно и така и не разбрах. Нещо се движеше
отдолу доста безшумно и аз предположих, че
не е диво прасе. Реших да светна с фенера, за
да разбера, и буквално на няколко метра под
краката ми видях една мечка. Беше се покатерила на същото дърво под мен, на около
пет метра от земята, водена сигурно от любопитство. За щастие и на двама ни не установихме по-близък контакт помежду си. Щом
светлината на фенера я заслепи, мечката се
смъкна надолу, изрева и побягна.
В края на краищата нея нощ въпросният
глиган се появи много късно – около 3:00 ч. сутринта. Въртеше се по периферията на гората и сумтеше, може би все още усещаше
миризмата от мечката. След това пристигна на хранилката и започна да разбутва камъните, за да стигне до царевицата. Оставих
му минута-две време, за да се разсее с храната, и опънах лъка. Прицелих се малко по-нагоре
и пуснах стрелата, която влезе над плешката и прониза белия му дроб, излизайки през до-

лната част на гърдите му. Кръвта му шурна
като от лейка.

БЛ: Мъжки лов ли е този с лъка?
ПГ: За мен няма по-мъжки лов от него. Много е
диво, изисква голямо търпение и умения.

БЛ: Месарски лов ли е той?
(подвеждащ въпрос)
ПГ: Не, категорично, няма нищо общо с месарския лов.

БЛ: След изстрела ти се налага да
обработиш и животното. Как се
справяш сам с тази нелека задача?
ПГ: След изстрела оставам още двайсетина
минути на дървото, за да може животното
да се оттегли и да умре на спокойствие. Не
трябва да го безпокоя, за да не се превъзбуди
и да се отдалечи много. Изчаквам известно
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време, после слизам от дървото и тръгвам по кървавата следа, която ме отвежда до него. Накрая започва и най-трудната
част - одиране, обезкостяване, транжиране на месото. Всичко се носи на гръб.
По тези места няма пътища и не мога да
използвам никакъв превоз. След въпросния
лов, като премерих вкъщи раницата, която носих на гърба си на връщане, тя тежеше 95 кг.
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БЛ: Какви пожелания би отправил към
бъдещите ловци с лък?
ПГ: Ще се радвам повече ловци да усвоят този начин на ловуване, защото той изгражда качества
у човека и го поставя по-близо до дивеча и природата. Това е труден лов и в началото ще има
много разочарования, но не се отказвайте, защото наградата си струва.
Наслука!
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Дамски лов
на

фазан

От Соня АНДОНОВА
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Едно от станалите ежегодни
мероприятия през февруари
на национален дамски ловен
клуб „Аврора“ (НДЛК „Аврора“)
е ловът на волиерен фазан в
полетата на град Пазарджик.

Хубавото беше, че в района, в който
ловувахме, сега имаше и диви фазани така ловът щеше да бъде по-емоционален.
На мероприятието присъстваха и колеги от местната дружина със своите
птичари, които искаха да са в помощ
на дамите. Но някои от жените ловци
също водеха свои кучета. Така в началото, като тръгнахме из полето, стана,
меко казано, „мазало”. Всички кучета се
втурнаха напред да се доказват кое е
по-добро и вдигнаха голяма част от
фазаните на сто-двеста метра. Едва
когато се измориха, започнаха да работят както трябва. Тогава започна
отстрелът на фазани. Половината
от разселените птици бяха прибрани,
а останалите заминаха като подарък
за природата.
След лова имаше организиран обяд от
колегата и спонсор на дамския клуб

Емил Йончев, който беше организатор на този лов.
Изказваме огромна благодарност на този прекрасен човек и ловец за организацията и емоциите по
време на това мероприятие!
След обяда дамите от клуба с неохота поеха на връщане към различни краища на страната. Пожелахме
си нови срещи на следващото мероприятие.
Наслука!
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ОТ РЕДАКЦИЯТА:

Честит 8 март!
Скъпи жени, читателки
и ловци, в най-женския
месец от годината ви
пожелаваме от сърце да
бъдете винаги здрави,
успешни и щастливи!
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ЛОВ НА ПУМА В
БРИТАНСКА КОЛУМБИЯ
От Георгиос НИКОЛАИДИС
58
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Аз съм болен и моята болест е сериозна.
Тя е причинена от вирус, който нося у
мен от дете. Боли ме отвътре - идва
от сърцето, чак не мога да дишам. От
друга страна познавам много добре
този вирус. Той не е нещо ново и аз
открих лечението. Минаха много години
и на мен ми стана ясно: ще продължа да
боледувам, но вече знам лекарството.
Изминалите две години бяха много тежки заради обявената пандемия. Беше доста трудно да
се пътува по света не само за ловците, но и за
всички. Беше невъзможно да се направи каквато
и да е организация и планиране. Затова веднага след кратък разговор с приятели от Канада,
по-точно от Британска Колумбия, организирах
моето пътуване дотам за по-малко от месец.
Този път исках да ловувам с кучета – незаменими
помощници в лова и наши верни приятели. Въ-

просът беше кога.
Отпътувах от летище София и през Амстердам, Холандия, пристигнах в Калгари.
Времето беше доста студено – от минус
20 до минус 23. Навсякъде сняг и лед. Трудно
и много различно. Два дни след това с полет на вътрешни авиолинии кацнах в град
Кранбрук, Британска Колумбия, след което
отпътувах до селището Джефри, където
ме очакваха моите приятели.
Времето се промени. Снегът оставаше
близо метър, но минусовите температури се покачиха до нулата, като денем стигаха до плюс 2-3 градуса.
Организацията на лова там се провежда по
следния начин. Цял ден обикаляш с колата
по пътя, защото навсякъде има много сняг,
и търсиш пресни следи от пума. Ако намериш, пускаш кучетата и изчакваш, за да
видиш как ще се развият събитията. От
друга страна, ако не можеш да видиш сле-
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защото снегът беше доста мокър
и не знаех колко миризма ще носят
тези следи. Водачът, който ме придружаваше, ме успокои, че не трябва да се притеснявам за това. Каза
ми, че неговото куче, което беше
взел, е старо и има много голям ловен опит. Кучето му беше Redbone
Coonhound, американска порода,
специализирана за лов не само на
пума, но и на други местни диви животни, включително и черна мечка.
Моят водач имаше и две-три кучета от породата уокър (walker).
Първо оставиха на следата въпросното опитно куче заедно с
още едно. Двете веднага уловиха
миризма и започнаха да лаят. Гласът на тези гончета е по-гърлен
и по-силен и е постоянно на дирята. Мина се време. Когато двете
кучета хванаха добре миризмата,
ловците оставиха още четири и
из целия район и планината почнаха
да се чуват гончетата, които преследваха дивата котка.

ди по пътя, оставяш колата на място и продължаваш
с шейна. Шейната се тегли от кучешки впряг. Често се
навлиза в гората, където няма пътеки, и търсенето на
следите продължава. Така в общи линии протича ловът.
Почнахме да търсим тези следи всеки ден. Ситуацията
не беше лесна. Снегът беше много мек и нямаше много
движение на пуми. На четвъртия ден ни споходи късмет
- открихме следите от дивата котка, докато карахме
с колата. Разбрахме, че те са пресни от сутринта и са
от доста голям екземпляр. Можехме да започнем да ловуваме. Веднага се обадиха по радиостанциите и извикаха още хора. За успеха на този лов трябва да се работи
екипно. Веднага дойдоха още четирима души с още кучета и, разбира се, с шейни. Всеки един от участниците в
лова има шейна, иначе не можеш да продължиш и да влезеш в гората.
Пуснахме кучетата по дирята. Аз бях малко притеснен,
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Времето минаваше. Водачите следяха кучетата с джипиес, докато
тичат по пумата и я търсят в планината. След два часа главният водач на екипа ми каза: „Йоргос, кучетата намериха котката. Намират
се много близо и сега е моментът
тя да се качи на дърво.“ Толкова са
опитни там хората, че само по
джипиеса могат да разберат кога и
къде пумата се покатерва на дървото, а кучетата я облайват отдолу.
Най-накрая след три часа преследване пумата се беше покатерила
на дърво. Кучетата лаеха на място и водачите казаха, че сега е моментът да продължим. Намирахме
се на два километра от мястото.
Път за колите нямаше и ние веднага се качихме на шейните - всеки на
една шейна и гледахме в картата
на джипиеса къде има пътеки, по
които можем да се приближим.
След 40 минути стигнахме най-бли-

зо до въпросното място, на 700 м
от пумата и кучетата. Тези дистанции ги разбирахме от джипиеса, по друг начин нямаше как, защото пътища там няма. Всеки един
от нас взе раницата на гърба си и
тръгнахме. Един напред отваряше пътя, а останалите – петима
с мен – го следвахме и стъпвахме
в неговите стъпки. Близо два часа
ни отне да се придвижим тези 700
метра. Аз през цялото време си
мислех как тая пума ще седи покатерена на дървото и ще ни чака.
Споделих с водача опасенията си и
той пак ме успокои, като каза, че не
бива да се притеснявам. Котката
ще стои там цял ден и кучетата
няма да спрат да лаят.
Най-сетне стигнахме на мястото. За първи път видях пума на
живо. Тя беше на трийсет метра,
покатерена на едно високо дърво. Изглеждаше много спокойна и
нямаше вид, че е особено притеснена. Гледаше отгоре най-невъзмутимо и нас, и кучетата. Ние започнахме да умуваме и да мислим
как да се организираме за изстрел.
Водачите веднага отидоха и вързаха кучетата малко по-далеч от
дървото. Не биваше след изстрела, ако животното паднеше на земята ранено, гончетата да са наблизо и да се нахвърлят върху него.
Пумата е много силна и можеше да
ги нарани.
Гледаме оттук-оттам. Повече от
половин час беше много трудно да
намерим позиция за изстрела. Дървото беше с много гъсти клони и
дивата котка се беше скрила между тях. След половин час открихме възможност, откъдето аз да
произведа изстрел. Трябваше да е
един безгрешен изстрел, но не бе
съвсем удобен като позиция.
Пушката, която ми дадоха за този
лов, беше един класически левър-екшън, модел 94, калибър .30-30. Беше
много старо оръжие, цялата ръж-

Redbone Coonhound е американска порода ловни кучета. Може да се
използва за лов на миеща мечка, елен, мечка, глиган, пума или друг едър
дивеч. Той произхожда от южните Съединени щати и произлиза от
лисици, донесени от имигранти от Шотландия. Характеризира се с
наситеночервената си козина.

дясала, но както водачът гарантира, щеше да свърши
работа. Този калибър е много подходящ за пумата, защото тя е с мека кожа. Куршумът – софтпойнт, най-елементарен.
Изчаквахме. Когато котката вдигнеше главата, за да
открие гърдите си, тогава щях да стрелям. Така и стана. След известно време един от придружаващите ме
ловци, който беше до дървото, чукна по дънера му и това
обезпокои пумата. Тя започна да се върти в короната на
дървото. Аз издебнах подходящия момент и стрелях по
нея на близко разстояние – към 25 метра. Разбира се, пушката нямаше оптика, само механични мерни прибори.
Изстрелът беше добър. Котката стоя няколко секунди
горе на дървото, без да мърда, и след това падна долу.
Приближихме я, за да се убедим, че не е жива. После водачите заведоха най-младите и неопитни гончета при
нея, за да я помиришат и да подърпат малко кожата й,
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за да се настървят. Бяхме уцелили идеалния
момент за всичко, което се случи. Изведнъж
се почувствахме много уморени, но нямахме
време да се бавим много и затова започнахме
да дерем пумата на място. В този район е забранено да оставяш месо в планината. Трябва
да събереш всичко. Можеш да оставиш само
ребрата и гръбнака, но друго всичко трябва
да се прибере. Така и стана. Останалите от
екипа ни взеха кой каквото трябва, а аз понесох кожата с главата. Приготвихме на място
и съответните документи, защото когато
излезехме на пътя, можеше да ни спрат за проверка и трябваше да сме изрядни.
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След час и половина стигнахме до едно
място, където вече имаше пътека, след
което полека-лека се добрахме до шейните. Натоварихме всичко на тях и подкарахме към колите. Вече се бе стъмнило.
Всички бяхме много уморени, но щастливи. Така приключи тази част от лова на
пума.
…
Останалите дни прекарахме в търсене на червен рис. Рисът е малко по-едър
от нашата дива котка. Ловуването му
е същото като при пумата - проследяват се следи, пускат се гончетата, те го
подгонват и той се покачва на дърво по
същия начин.

Времето не беше толкова добро. Снегът сутрин беше заледен и понеже рисът е лек, не
оставяше следи. След 9:00-10:00 ч. температурите се покачваха, ледът на повърхността
се разтопяваше и снегът ставаше мокър и
тежък. Кучетата не можеха да открият следи. Опитахме така няколко дни, но без резултат. Няколко пъти гончетата намираха диря,
облайваха на място, но не можеха да открият
самия рис.
Два-три дни изчакахме и от чакало. Чакалото
беше направено като малка къщичка за варда на вълци. Вълците бяха навсякъде - чувахме много дни воя им вечер, но не ги видяхме.
Там трябва да чакаш само през деня. Строго
е забранено да се използват прибори за нощно
виждане или термоуреди, както и да се ловува
нощем.
Явно нямахме късмет. Изтърколи се една седмица и настъпи време да се прибирам обратно. Всичко дотук беше минало много добре
и беше свързано с големи емоции. Въпреки
отсъствието на рис, докато пътувахме и
обикаляхме, видяхме доста други животни.
Навсякъде беше пълно с белоопашати елени,
срещнахме и много вапити. В района има и лосове, но аз лично не успях да видя нито един. На
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някои места наблюдавахме с биноклите овце
бигхорн, които бяха много далеч от нас.
Районът, в който ловувахме, е планински, с
високи иглолистни гори. Много див, но изключително красив! Територията, в която се
намира, е на границата с Америка, от чиято
страна е щатът Монтана. Местните често
прекосяват границата и ходят да пазаруват
там в рамките на един ден.
…
Знам, че лечението на тая болест е пътуването. Не е нужно непременно да пътуваме
някъде далеч, може да е и по-близо, но е важно
да го правим. Трябва да излизаме от вкъщи,
да ходим в гората, да прекарваме времето си
там с приятели и нашите помощници в лова,
кучетата. Това е лекарството и то е добре
известно.
След това пътуване всичко ми мина. Колко
време ще съм така, не се знае…

Redbone Coonhound е американска порода ловни кучета. Може да се
използва за лов на миеща мечка, елен, мечка, глиган, пума или друг едър
дивеч. Той произхожда от южните Съединени щати и произлиза от
лисици, донесени от имигранти от Шотландия. Характеризира се
с наситеночервената си козина.
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Хайки в селата
Сламино и Хлябово

От Роберт Атанасов
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Две седмици след първото за сезона
участие в хайка за хищници отново
хванах пътя към Тополовград. Не
можех да устоя на поканата на
нашия домакин Даката, който е и
сериозен кучкар. По-голямата част
от неговата глутница са мелези и с
риск да възбудя много спорове сред
кинолозите ще изразя мнението си на
любител, че в доста ситуации тази
смесена глутница върши по-добра
работа от брандираните песове.

измислици. Прекарахме си добре.
Сутринта станахме рано и потеглихме към
Сламино, където отивах за втори път в свето скиталчество по ловните пътеки. Докато председателят ни нареждаше по пусиите, изразих желание да походя повечко. Така се
озовах на предпоследна позиция. Знаех, че шансовете са относително равностойни, но винаги предпочитам да се запозная с района. Бях
взел със себе си две оръжия - ловна карабина с
монтиран бързомер и гладкоцевна полуавтоматична пушка в 12-ти калибър.

Със сина ми Любо тръгнахме по-късно и мракът ни настигна. Преди да наближим Тополовград, една голяма дива котка пресече пътя ми
и едвам избегнах сблъсъка. Така или иначе бях
намалил и Любо ме помоли да спра, за да запали
една цигара. Докато огънчето припламваше,
чух воя на глутница чакали. Усмихнах се, предусещайки, че ще имаме добра слука следващия
ден.

Когато застанах на позицията си, установих,
че максималната ми видимост е до около 2025 метра. Гъстата растителност ме наведе
на заключението, че с гладкоцевната пушка и
сачми 4/00 ще имам по-добри шансове, отколкото с карабината. Хайката едва бе започнала
и се чуха няколко изстреля от отдалечените
в другия край на гората пусии. Не след дълго
прозвучаха три бързи изстрела и от нашата
страна, от някоя от предходните на мен пусии.

Пристигнахме в Хлябово, където Даната наскоро бе завършил къщата си за гости. Дойдоха
много приятели и се чуха чудни истории. Някои от тях си бяха невероятни, а други - пълни

Кучешкият лай се засилваше и започна да се
насочва към мен. Силует на голяма дива котка
се шмугна между ниските дръвчета и за момент се спря, позволявайки ми да го прихвана
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на предела на видимостта. Не стрелях, защото дивите котки са забранени за лов освен
на територията на фазанарии. Според мен (и
не само) това е едно недоразумение в закона
за лова. Популацията им е не само незастрашена, а се забелязва и наличие на свръхвъзпроизводство. Явно котката бе дошла без кучетата, за да се изнесе от района преди да са я
усетили.
Лаят наближаваше и този път видях бързо бягаща лисица. Кучетата все още бяха далеч, но
определено гонеха нея. Прихванах лисицата на
около 15 метра и я отстрелях успешно. Отидох до нея и я метнах на едно ниско дръвче, за
да не я раздърпа глутницата. Когато пристигнаха кучетата, първоначално я подминаха, но после се върнаха и започнаха да душат
около дървото. Едно мелезче я видя провесена
на клона и се опита да я дръпне долу. Разгоних
глутницата, за да продължи претърсването
за други хищници.
Хайката приключи не след дълго и резултатите бяха впечатляващи. Другите прогонвания
също бяха успешни и в края на лова преброихме 15 чакала и една лисица. Тази пропорция ме
накара да се замисля. Преди години съотношението на чакалите спрямо лисиците бе почти едно към едно. Впоследствие чакалите видимо превземаха все повече територии. Сега
по тези ловни полета лисиците намаляват
чувствително.
На следващия ден хайката за хищници се проведе в землището около село Хлябово. Докато ни разставяха по пусиите, си харесах една
позиция и помолих да ме оставят там. Мястото бе в едра гора, обрасла с ниски храсти.
Избрах си едно вървище и се прикрих, така че
да мога да наблюдавам голям периметър, без
аз самият да бъда видян. Добрата ми позиция
се отблагодари, защото пред мен преминаха
три сърни, заек и чакал, който реши да изле-

зе по пътеката, водеща към мен. Допуснах го
много близо на около 10-12 метра и го повалих
с един изстрел. Ловът продължи до ранния
следобед. Групата ни успя да отстреля общо
пет чакала.
…
Ловът на хищници се счита за полезен, защото дава възможност на другите видове
животни и птици възможност да си вземат
глътка въздух и да оцелеят. С нарастването на популацията на чакала определено има
проблем, който е като бомба с часовников
механизъм. Аз лично ходя на лов за хищници,
защото е интересен, разнообразен и поставя на изпитание възможностите, знанията и
уменията на ловеца. За мен това е тренировка и проверка на кондицията ми като ловец и
стрелец. Хубавото е, че този лов може да се
практикува целогодишно.
Призовавам председателите на ловни дружини, да издават индивидуални бележки за
лов на хищници. Много често чувам оплаквания от запалени хищничари, че такива им се
отказват под различни претексти. Една от
най-често споменаваните причини за отказ
е да не се дава възможност за бракониерски
прояви. Каква нелепост! Ако някой е решил да
бракониерства, не се нуждае от бележка, а от
друга страна, дори и да е издадена бележка за
хищници, то тя по никакъв начин не оправдава отстрела на друг дивеч. Отстрелът на
хищници не само че не трябва да се ограничава, но и трябва да се стимулира, както преди,
когато предадените отстреляни чакали се
заплащаха.
Накрая искам да благодаря на нашия домакин
от Хлябово, Даката, на председателите на
дружините от Сламино и Хлябово, както и на
всички участници в лова за колегиалността и
спазване на мерките за безопасност!
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Утрото беше доста студено. Дебела
слана бе покрила полето. По улиците
имаше тук-там малки локви от
вчерашния дъжд, които бяха замръзнали.
Ято врабчета подскачаха около
кичестия бор и при всяка опасност се
скриваха в клоните му. След като всичко
се успокояваше, те отново слизаха на
земята и, чуруликайки, търсеха своята
храна. На жицата бяха кацнали две
гугутки, очаквайки слънчевите лъчи,
които се показваха срамежливо на
хоризонта.
В края на селото се бяха събрали няколко човека,
които разговаряха на висок глас. Потриваха ръце,
а от устата им излизаше пара. Това бяха ловци
от местната дружинка. Предстоеше поредният ловен излет.
- Няма да можем да се съберем днес – усъмни се единият, който държеше до себе си
едно кафяво куче.
- Може и така да стане - обади се другарят му със зелените ботуши. - Все пак сме
пред коледните празници и всеки си е направил някакви планове.

- Ако дойде само още един човек, ще
имаме право да попълним разрешителното и да ловуваме - заключи трети, дето се бе облегнал на джипа.
Започнаха да изреждат по имена кой може да
дойде и да се включи в групата. Тъкмо в този
момент се зададе един джип и спря до тях.
- Хайде бе, човече, защо закъсняваш,
нали знаеш, че трябва да си навреме?
- леко смъмри ръководителят на лова
новодошлия млад мъж.
И докато младият ловец нареждаше някакви
оправдания, ръководителят се зае да оформи
необходимите за деня документи. Последва
задължителният инструктаж за безопасно
ловуване и боравене с оръжието.
Цяла година дружинката обикаляше по гори
и шубраци, но диви прасета все не можеха да
се видят. Да, често засичаха дирите им по
полето, но все не успяваха да ги открият. На
тоя излет бяха се събрали малка група хора и
решиха да отидат да ловуват в една отдалечена и гъста гора. Въпреки че беше в другия край на ловния район, през минали години
ловците бяха имали слука там и сега хранеха
надежда за успех. Речено-сторено. Определиха гоначите, разбраха се кой къде ще застане
на пусия и джиповете потеглиха.
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Когато пристигнаха до гората, двамата
гоначи забелязаха, че по пътя са се движили
диви прасета.
- Не са много скорошни тези стъпки каза единият.
- Да, наистина е така, но давай да пускаме кучетата, пък каквото стане. Нали
знаеш, че по Коледа стават чудеса… допълни другият.
Отвързаха кучетата, които моментално
влязоха в гората и започнаха своята работа.
Ловците заредиха пушките, погледнаха се в
очите, кимнаха си с глава и тръгнаха след помощниците си. Двамата ловуваха много време заедно и знаеха отлично в коя ситуация кой
какво да прави. Затова се разбираха без думи.
Мина може би час. Слънцето се бе показало и
лъчите му огряваха гората. Чуваше се от време на време кучешки лай. Един заек излезе от
храсталака, спря се на пътя, изправи се на задните крака и наостри уши. Остана така известно време, като статуя. Когато се увери,
че всичко е спокойно, с плавни подскоци тръгна през изораната нива.
Ловците бяха стигнали почти до половината
на гората. Вървяха бавно, провирайки се през
гъстите храсти. Наближаваха слога, под който
имаше огромно петно, обрасло с тръни, шипки
и глог. Спряха да поемат въздух, когато някъде
пред тях едното куче залая настървено. Гла72
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сът му беше станал някак друг - ясен, мощен,
звучен. Това чакаха да чуят двамата. Опитът,
който имаха от предишни подобни ситуации,
им говореше ясно, че техният помощник е намерил прасета и ги облайва на място. Тръгнаха
към него и когато той спираше да лае за момент, те спираха да се движат…
Това продължи така няколко минути и постепенно единият от гоначите се оказа доста
близо до „местопроизшествието”. Усетило подкрепата на човека, кучето започна да
лае още по-настървено. Ловецът познаваше
добре мястото. Знаеше, че дивечът е легнал в
най- гъстото и реши да мине над слога, за да го
изненада. Да, ама не. Ненаправил и десет крачки, гъсталакът се раздвижи и кучето започна
да лае първо към дола, а след това гласът му
започна да се чува много далече. Гоначът стоеше, дишаше дълбоко и лек гняв го накара да изругае. Беше надхитрен от дивото животно.
- Какво стана, накъде избяга? - се чу гласът на другия гонач.
Докато двамата се обясняваха, някъде в далечината проехтя изстрел, след него втори.
Всичко замлъкна и така един миг - цяла вечност.
- Май е паднало прасе - се чу по радиостанцията.
Връзката беше лоша, нищо не се разбираше.
Телефоните нямаха обхват, пълна неизвестност… Двамата гоначи решиха да излязат от
гората и да се опитат да разберат какво се е
случило, когато се чу гласът на ръководителя:

- Има отстреляно животно. Ловът приключи, всички да се съберат горе, в края
на гората!
Там, в края на гората, на трийсет-четиридесет
крачки от пътя в нивата лежеше прострелян огромен глиган. Ловците се суетяха около падналото животно и всеки бързаше да каже нещо. Един
от тях обясняваше подробно и с леко треперещ
от вълнение глас:
- Стоях на пусията в горния край на гората. Когато кучето залая, разбрах, че става въпрос за прасе. Лаят беше по-особен.
Очаквах, че прасето ще мине по дола, защото кучето се чуваше натам. Но когато лаенето се обърна и тръгна нагоре,
адреналинът ми се вдигна. Глиганът излезе от гората и за момент спря на пътя.
Предположих, че ще тръгне покрай нея
и ще дойде право при мен. Той обаче пое
през нивата по диагонал. Притичах да
пресека пътя му и стрелях. Животното
се олюля и продължи. Стрелях още веднъж
и право в целта - ей го на!
Лицата на всички сияеха усмихнати. Ловците се
прегръщаха радостно. Изведнъж някой се обади:
- Нали ви казах, че по Коледа може да се случи чудо…
Това бе първото и единствено отстреляно прасе в дружинката за целия сезон. То остави вечен
спомен у участниците в този ловен ден и потвърди приказката, че на Коледа наистина стават чудеса.
Наслука!
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КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ЛОВЕЦ НА ГОДИНАТА“

КЛАСИРАНЕТО
Уважаеми читатели,
Приключи конкурсът „Ловец на годината“ в рамките на ловен сезон 2021/2022 година на
тема „Моят най-добър другар в лова“.
Благодарим на всички вас, които изпратихте до редакцията своите творби! И друг път
е ставало дума: написаното на страниците на „Български ЛОВЕЦЪ“ остава завинаги за
поколенията след нас, за разлика от социалните мрежи, където всяко чудо е за три дни.
Както всяка година, така и сега специално жури, съставено от представители на редакцията, писатели и сътрудници на списание „Български ЛОВЕЦЪ“, определи победителите в конкурса:
• Първа награда - КАРАБИНА „ATA ARMS TURQUA II“ CAL. 308 WIN 61CM STANDART STOCK –
печели разказът от Воден Чаиров „Дъхът на Бога“. Наградата е осигурена от нашите
партньори от фирма „АйЕсДи – България“.
• Втора награда - супресор „HQS – Hunter“ – печели разказът от Радостин Пехливанов
„Ако можеха да говорят или ако можехме да ги разбираме…“ Наградата е осигурена от
нашите партньори от фирма „Бамекс”.
• Трета награда - бързомер „Sightmark Element Mini Solar Red Dot Sight“ – печели разказът
„Винаги двама, винаги“ от Станислав Тенев. Наградата е осигурена от нашите партньори от фирма “Селмарк”.
• Поощрителна награда – ловна енциклопедия „Африканска рапсодия“ от Йордан Йорданов-ДОНДО, рекламни сувенири на „Сайтмарк“ и 12 книжки „Български ЛОВЕЦЪ“ от 2021
г. – печелят разказите „За ловната страст, смирението и приятелството в лова“
от Стефания Тодорова и „Моите другари хищничари“ от Красимир Богданов.

Честито на наградените!
На останалите участници пожелаваме да продължат да пишат и да се развиват като
автори!
Очакваме класираните автори да се свържат с редакцията, за да получат наградите си.
В следващия брой на списание „Български ЛОВЕЦЪ“ ще обявим темата на новия конкурс
за разказ „Ловец на годината“ и наградите за него.
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СВЕЩЕНИЯТ КИВОТ
От Михаил Михайлов-МИШО
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Пътувах към езерото Тана. Носех
писма и продукти за български
агрономи, работещи някъде тук. Имах
карта, но на нея не бяха обозначени
всички пътища. Ползвах компас и
бинокъл. Под седалката си таях
автомат „Калашников” със сгъваем
приклад и четири пълнителя. Етиопия
беше в гражданска война. Навсякъде се
срещаха въоръжени хора. Тук да имаш
оръжие беше по-важно, отколкото да
имаш пари.
От Тана започва синият Нил – богът „Хапи”, изхранвал хилядолетия поданиците на египетските фараони. Твърди се, че тук в древността е
бил донесен свещеният кивот, който и до днес
се съхранява в малка църква, разположена на един
от езерните острови. Бях планирал, след като се
срещна с агрономите, да се опитам да зърна кивота. Имах и ловен план - да се сдобия с трофей
от хипопотам. Тана е африканското убежище на
най-големите хипопотами.
Оставих багажа на агрономите и се отправих
към езерото. Водата му отразяваше със златисти отблясъци залязващото слънце. Над него
кръжаха белоглави орли, корморани и марабу. Бреговете му бяха обрасли в гъста тръстика. Зърнах
в далечината два острова и пулсът ми се вдигна.
Там някъде беше кивотът, заобиколен от стада
хипопотами.
Спрях при първите срещнати тукули. Така наричат тук сламените колиби. Веднага ме наобиколиха дрипави малчугани. Извадих „Калашника“ и го
метнах през рамо. Това вдъхна респект. Децата
се поотдръпнаха и към мен свенливо се приближи
млад мъж.

- Къде е шефът на махалата? – попитах
го аз.
Мъжът ме поведе към една от колибите. От нея
се изниза съсухрен от годините жилав етиопец.
Лицето му беше набръчкано, но очите му горяха
като въглени.

- Танас тали, Гете – промълви той, което
на амхарски език значи „добър ден, Господарю”. – От помощ ли имаш нужда?
- Добър ден – отвърнах с възможно
най-широка усмивка. – Казват, че на ня-
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кой от островите на езерото се намира
кивотът. Колко ще струва да ме заведете до този остров?
Старецът нажежи въглените си.

- Кивотът е на оня остров – посочи той в
далечината. – За сто бъра можем да те
заведем, но няма да те пуснат да го видиш. Бог не разрешава!
- Искам само да се доближа до него и по
пътя да убия един хипопотам.
Този път въглените направо щяха да изскочат от
орбитите си.
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- Хипопотам?!
- Да! Колкото се може по-голям.
- Уаракат алле? („Разрешително имаш
ли?”)
- Алле! – отвърнах и извадих предварително приготвените петстотин бъра, които по онова време се равняваха на сто долара, колкото струваше разрешението
за отстрел на хипопотам. Толкова беше и
средната годишна заплата на един етиопец.
Щом зърна парите, старецът се оживи и тутакси
ме вмъкна в тукулата си. Подът ѝ беше застлан

с прясно окосена трева - част от церемонията
за пиене на кафе, чиято родина е Етиопия. Наляха и на мен чаша бунна и докато пиехме кафето,
старецът поиска парите. Дадох му половината и
му обещах остатъка след като убия хипопотама.

- С какво ще стреляш? – попита ме той.
- С автомата.
- Слаб е, трябва ти карабина. Аз имам –
отвърна съсухреният и измъкна изпод леговището си стара „манлихера“, вероятно скътана от войната с италианците.
– Имам само един патрон и той струва
хиляда бъра.
Бях убеден, че има поне стотина, но говори така,
за да вдигне цената.

- Петдесет – предложих аз и пазарлъкът
започна.
- Петстотин бъра и сто патрона за „Калашник“.
Почти всеки по-важен етиопец имаше автомат,
ала патроните бяха кът. Вдигнах цената си:

- Двеста бъра.
- Триста бъра и петдесет патрона! – отсече с твърд глас етиопецът.
В Адис Абеба имах цял сандък с патрони и бързо се
съгласих на последното предложение. Стиснахме
си ръцете и домакинът ми предложи постеля за
нощта. Естествено, не мигнах от възбуда. Станахме по първи петли – някъде към два. Поехме
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към езерото под оскъдната светлина на извита
като сърп луна и аз с учудване установих, че зад
нас се тътри цяла кохорта.

- Защо са ни толкова много хора? – попитах.
- Заради месото – бе лаконичният отговор.
Второто ми учудване дойде, когато съсухреният мъж ме покани да се кача в нещо като лодка сал от тръстика.

- Това ще потъне, едва щом стъпя на него!
– възкликнах.
- Никога няма да потъне – отвърна уверено моят водач и се понесохме по водата,
следвани от десетина подобни тръстикови лодки.
Краката ми гизнеха във вода, ала лодката се носеше стабилно напред. Старецът гребеше енергично като двадесетгодишен момък. Луната се
криеше зад тъмни облаци. Водата под нас беше
черна като катран.

В далечината проблеснаха светкавици. Заваля
студен дъжд. Настръхнах. Имах чувството, че пътувам през египетската преизподня между крокодили и хипопотами, воден от чакала Анубис – сухия етиопец. Питах се дали не бях прекалил този
път със своите авантюри. Съвсем близо отекна
сърдит рев на хипопотам и аз свалих приклада на
„Калашника“. Старецът дръпна ръката ми и прошепна:

- Не бой се, Бог закриля смелите!
Успокоих се едва когато се развидели. Чак сега
си дадох сметка колко навътре бяхме в езерото.
Земята едва се забелязваше на хоризонта. Плавахме бавно към малък остров. Бях мокър до кости и щом лъхнеше вятър, се разтрепервах от
студ. Обиколихме няколко стада хипопотами, ала
предишната вечер старецът ми бе обяснил, че
не бива да стреляме по тях във водата, защото
щели да потънат веднага и да станат плячка на
крокодилите. Щяхме да стреляме на острова, където ходели сутрин да се хранят.
На изгрев слънце стъпихме на острова. Старе-

80

цът даде знак на придружителите ни да чакат
и двамата се насочихме към висока тръстика.
Докато вървях, настръхнал от студ, се оглеждах
нервно във всички посоки за крокодили. Срещу нас
във водата се подадоха ноздрите на двадесетина хипопотама. Бавно се приближаваха към брега.
Спряхме. Спотаихме се в тръстиката и търпеливо изчакахме да излязат. Огледах ги с бинокъла.
Повечето бяха майки. Имаше и малки. Мъжкарят
излезе последен. Старецът ми кимна да стрелям по него. Беше ме предупредил, че трябва да
го умеря пет пръста под ухото. Взех го на мушка.
Точно, когато щях да стрелям, пред него застана една женска. Сякаш предчувстваше угрозата
и искаше да предпази своя любим. Мина цяла вечност, докато се поотмести.
Натиснах спусъка и карабината злобно ме блъсна. Изохках, или изпсувах. Не помня. Хипопотамът
се олюля, свлече се на предните си крака и се затътри по корем обратно към водата. Внезапно
отекна оглушителна пукотевица. Етиопецът

стреляше с „Калашника“ ми на автоматична. Не
спря, докато не изпразни пълнителя. Цялото стадо се пръсна и потопи във водата. Само мъжкарят се стовари и потъна до гуша в кална, кървава
баня.
Старецът се доближи до мен и ми подаде горещия автомат със самодоволна усмивка. Идеше
ми да му кажа: „Слаб, а?” Върнах му „Манлихерата“,
която за малко не строши рамото ми. Обясних му,
че ме е ритнала много силно. Той се изсмя иронично. Когато се обърнах към хипопотама, нашите
придружители вече го бяха довлекли на сухо и точеха ножовете си. Приближих се. Целият беше надупчен от стрелбата на етиопеца. Моето попадение беше доста по-ниско от мястото, в което
се целих. Явно от вълнение бях дръпнал по-силно
спусъка.
Така и не видях кивота в Тана. Но бях близо до него
и оставих прясно месо на свещениците, които го
пазят. Дано Бог се смили над мен и ми прости ловните страсти.
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Девети турнир

по правилата на Свети
Хуберт – Пазарджик
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На 12 февруари 2022 г. на Синитевските хълмове в близост до гр. Пазарджик се проведе
традиционният 9-ти турнир по правилата на Свети Хуберт за кучета, работещи
със стойка.
В прекрасно за състезание време 58 участници
от цялата страна премериха сили в три категории:
• Клас „ОТКРИТ“;
• Клас „МЛАДИ КУЧЕТА“;
• Клас „ЖЕНИ“.
Хубавото време привлече и многобройна публика и състезанието се превърна в празник за
хората и кучетата.
Турнирът протече изключително оспорвано,
като в някои изпълнения на тандема ловец-куче
личеше висша класа на тренировка и сработване.
Към 16:00 часа се състояха и баражите за разпределение на местата от първо до шесто в клас
„Открит“ и определяне на шампиона. За трети
път това беше представителят на домаки-

ните, СЛРД „Сокол 1893“ – Петър Ветренски,
който след безапелационен тур в баражите
завоюва завинаги преходната купа на името
на основателя на пазарджишкото ловно дружество Йозеф Хинек Майер.

Крайно класиране
Клас „ОТКРИТ“:
1. Петър Ветренски от Пазарджик с курцхаар
Кайен
2. Любозар Георгиев от Перник с епаньол-бретон Кастро
3. Валентин Илиев от Ямбол с курцхаар Рамон
4. Йордан Дилков от Кнежа с английски пойнтер Рик дел Дилков
5. Галин Георгиев от Добрич с английски пойнтер Съни от Галин
6. Андон Андонов от Пазарджик с английски
сетер Ниана де Лаверенс
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Клас „ЖЕНИ“:
1. Таня Рачева от Дряново с английски сетер Рич дел Дилков
2. Юлиана Попова от София-юг с курцхаар
Сони
3. Нели Николова от Свидня-Говежда с
германски курцхаар Мия фон Ветренски

Клас „МЛАДИ КУЧЕТА“:
1. Йордан Дилков от Кнежа с английски сетер Хънтър Боатенг дел Дилков
2. Танков Ранделов от Пазарджик с дратхаар Гидо фом Родопавалд„
3. Нено Костурков от Панагюрище с
дратхаар Хари
4. Светлин Николов от Самоков с английски сетер Арно Николов тийм
5. Салимехмед Шакер от Кърджали с
дратхаар Тания
6. Нели Николов от Свидня-Говежда с курцхаар Чери
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Какъвто е човек,
такова е
и

кучето му

Опитомяване
и поведение – част 1
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Решенията в живота понякога са съвсем
прости. Ако искате да изучавате как общуват катериците, излезте навън и просто
намерете няколко катерици. Ако искате
да изучавате сигналите при чифтосване
на птиците, наблюдавайте кокошката и
петела. Ако се чудите как врабчетата от
различните области научават песните си,
изучавайте врабчета от различни области.
Тази идея изглежда съвсем логична, но ако искаме да научим повече за поведението на кучето, ние по някаква причина изведнъж отвеждаме поглед към вълците: „В глутниците
вълците го правят по този начин!“ или пък
„Ако вълците искат да утвърдят своята
власт, те правят това или онова.“
Една от основните причини
да се обърнем към вълците е,
че знаем сравнително малко за
поведението на опитомените
кучета. Докато учените са изучавали в дълбочина поведението на шимпанзетата, птиците, катериците и много други
животински видове, домашните кучета в повечето случаи са
били разглеждани съвсем бегло.
Голяма част от онова, което
мислим, че знаем за тях, е или
наблюдение над вълци, или резултат от нашите собствени впечатления. Но тъй като
вълчите глутници се държат
по различен начин при различни
екологични условия и тъй като
кучетата са претърпели промени в процеса на опитомяване, трябва да изучаваме именно кучета, ако искаме да разбираме
точно тях.

1. Опитомяване и поведение
Всеки път, когато някой каже, че вълците са
по-умни, по-издръжливи и по-силни от домашните кучета и като цяло ги превъзхождат, аз
знам какво се има предвид. В процеса на опитомяване ние създадохме една странна, меко казано, „колекция“ кучета - от такива с размери
на чаша за кафе, през съвсем ниски същества с
увиснали до земята уши, до такива, които изглеждат така, сякаш козината им е поне три

пъти по-голяма от самите тях. Никое от
тях няма да има абсолютно никакъв шанс,
ако по някаква причина се озове в дивата
природа. Изненадващото обаче е, че въпреки
различията в поведенческите тенденции и
физическите способности между кучетата
и вълците и невъзможността на първите да
оцелеят без човешка грижа, това в никакъв
случай не означава, че опитомените кучета
са с по-лошо „качество“, че са изродени или
пък психически нестабилни. За да можем да
разберем това, първо трябва да разгледаме
самия процес на опитомяване.
Дефиниция на „опитомен“ и „питомен“ (поведение без страх и агресия)

Опитомяването е процес, преминаващ през
много поколения, чрез който една популация
или даден вид се приспособява към живота
и условията в плен на хората. В течение на
всички тези поколения генетичният състав
на популацията се променя, за да се позволи приспособяване и то да бъде възможно.
Докато домашните кучета са добре адаптирани към живота с хората, то вълците
са адаптирани към живот в онези райони,
които са достатъчно големи, за да могат
да им осигурят нужната плячка, с която да
се хранят. С унищожаването на обитаваните територии (което днес е причина номер
едно за изчезването на доста видове от
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тински видове, включително вълците,
непрестанно намалява, а някои от тях
дори са на ръба на изчезването. Видове като кучетата, които са успели да
се приспособят и да живеят близо до
хората, имат най-голям шанс за оцеляване. Докато опитомяването като
процес отнема няколко (много) поколения време, то кротостта (допуска се
пряк контакт с човека, липсва страх
от него) представлява едно развитие,
което се случва в рамките на живота
на конкретното животно.
В научните среди опитомяването
бива описвано като различни степени
на готовността на дадено животно
да се приближи до човек. Това се измерва чрез желанието на животното за
дистанциране от хора спрямо нулата,
като питомните животни имат нулева дистанция (осъществяват пряк,
директен контакт с човека). Например
разстояние за бягство 30 метра би означавало, че можете да стигнете до 31
метра и животното да избяга, когато
достигнете 30-метровата граница.
Важно е също така да се разграничат
понятията, че животните могат да
бъдат опитомени, но не и да са питомни, или че могат да бъдат питомни, но да не са опитомени. Да речем, че
кучета или котки, израснали в дивата
природа или имали известен контакт
с хора, могат да бъдат опитомени, но
не позволяват да бъдат приближени;
това означава, че проявяват страх, т.
е. те не са питомни. Някои птици не се
страхуват от хората и за тях можем
да кажем, че са питомни (допускат нулева дистанция/пряк контакт), но те
не са опитомени. Съществува обаче
вариант, при който дадено животно
може да бъде питомно и въпреки това
да прояви агресия. Много кучета, които се чувстват господари в къщата
или пазят имота на стопаните си,
имат нулева дистанция на бягство от
хората, тоест в този случай те са питомни, но ако се натъкнете на тях или
навлезете в територията им, биха
могли да ви ухапят.
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Как са били опитомени кучетата?
Кучетата са били опитомени от вълк. Подобни техни предци са съществували още преди около четиринадесет или петнадесет хиляди години. Широко
разпространено е схващането, че хората умишлено
опитомявали кучетата, като вземали малки вълчета
от бърлогата, правели подбор и ги размножавали с
тези индивиди, които им харесвали най-много. Всеки,
който някога се е занимавал с отглеждането на малки
вълчета, е наясно, че тази задача би била изключително трудна, вероятно дори невъзможна за човек от
миналото.
Проучванията в Wolf Park, Индиана (САЩ) - парка, в
който в естествени условия се отглеждат вълци и
се наблюдават с научна цел, показват, че дори кученцата, отгледани от питомни родители и израсли в
плен, развиват силен страх от хората на възраст
около осем седмици. Малките трябва да бъдат отделени от глутницата и да се отглеждат още преди да
навършат две седмици. В допълнение към това с достигането на полова зрялост младите вълци стават
все по-агресивни заради стремежа си към напредък в
йерархията.
За разлика от домашните кучета, при които признаците на напрежение при надмощие са видими, сигналите за предстояща атака при вълците обикновено
са много по-фини или дори отсъстват, защото при
тях статутът е по-вероятно да бъде придобит чрез

На много по-късен етап хората започнали систематично да подбират
животни с определени характеристики, което впоследствие довежда
до развитието на множество различни породи кучета.

опортюнистична (приспособима) агресия.
Например вълк, който е в дъното на йерархията от една година, винаги може да намери
повод и възможност да предизвика алфа-вълка. Тази груба система за напредване в йерархията определя, че всички взаимодействия,
включително играта, дават възможност на
вълците взаимно да се тестват за евентуални слабости. В резултат на това играта
помежду им внезапно може да се превърне в
нещо сериозно и да придобие горчив характер. Когато вълците играят с болни хора
или такива, които проявяват явни признаци
на нараняване, те биха могли да ги атакуват
без никакво предупреждение даже ако ги познават и „харесват“ от години.

Този метод на самоопитомяване се
базира на знанията, придобити от
други животински видове и от настоящото положение на кучетата
по света. Днес три четвърти от
световната кучешка популация живее в развиващите се страни под формата на селски
кучета. По аналогичен начин, както модела на
„селския вълк“, тези кучета грабят човешките
отпадъци и се считат по-скоро за досадни вредители, а не за домашни любимци.
Следва…

Материалът е предоставен на редакцията на „Български ЛОВЕЦЪ“ с любезното съдействие на Теодора
Дунчева

Друга хипотеза на трудоемката и дори опасна кражба на новородени вълчета от бърлогата и отглеждането им е моделът на самоопитомяване. Тази хипотеза се основава на
това, че когато хората се установявали да
живеят някъде, те създавали купчини боклуци, които някои вълци посещавали в търсене
на храна. Кротките или най-малко страхливи
индивиди, които лесно можели да си набавят
храна в такива условия и среда, са оцелявали
и са се възпроизвеждали най-добре. Техните
малки наследявали това ниво на кротост и
от своя страна се развивали по-добре от
своите диви и недоверчиви връстници. По
този начин с течение на времето по целия
свят са се образували популации от така наречените „селски вълци“. Тъй като те не са
били силно дистанцирани, хората лесно можели да общуват с тях, като първоначално
със сигурност са хвърляли най-много храна
на животните, които харесвали, но без конкретни цели по посока на дългосрочна програма за изкуственото им развъждане.
Телефон за www.lovec.bg
контакти и. поръчка:
0896064181
3/2022 . Български
Ловецъ
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СОКОЛАРСКИ СПОЛУКИ И НЕВОЛИ

ТРИФОНОВДЕН И СОКОЛАРИТЕ
В ЕЛИН ПЕЛИН

От Анани ЛЮБЕНОВ –
председател на БСС

близките населени места, нашите приятели
от спасителен център за диви животни „Зелени
балкани“, списание „Български ЛОВЕЦЪ“ и представители на ЛРС-Елин Пелин и БЛРС.
Последните няколко години все повече страни
честват соколарския празник, като тази година
той бе отбелязан в Румъния, Сърбия, Гърция, Македония и Русия. Българските соколари получиха
поздравления от Международната соколарска
асоциация и още много соколарски организации
от цял свят.

Още новини от соколарския свят…
На 14 февруари т. г. в Белград, столицата на Сърбия, гръцката и сръбската соколарски организации
подписаха протокол за братска взаимопощ и отбелязаха празника в чест на Св. Трифон. На мероприятието присъстваха представители на ЮНЕСКО
и ловните организации от двете страни.

Български соколарски съюз традиционно чества Трифоновден за дванадесета
поредна година. Този път соколарският
празник се проведе в центъра на град
Елин Пелин с подкрепата на общината.
Свети Трифон е покровител освен на лозарите и винарите и на соколарите.
За празника бе отслужена божествена света
литургия пред храма „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ за здраве на хищните птици и соколарите. Двама свещеници осветиха
празничния курбан, който бе раздаден за здраве. Освен курбан на присъстващите бе раздаден и соколарски календар, в който годината
започва от Трифоновден, 1 февруари.
Гостите имаха възможност да видят отблизо няколко различни вида хищни птици,
да научат интересни подробности за тях и
соколарството, да се снимат за спомен и да
се насладят на полета на Педро, мишелова на
Харис, който веднага щом беше пуснат, кацна
на камбанарията на църквата. Какво по-хубаво от празник на виното и соколарството!
Български соколарски съюз връчи на кмета на
град Елин Пелин и общината плакет за приноса им за съхраняване и предаване на българските традиции към бъдещи поколения.
В празника също се включиха кметовете на
www.lovec.bg . 3/2022 . Български Ловецъ
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СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ

Ново ръководство
дава насоки за
действие при
намиране на
бедстващи диви
лешояди
Екипът на „Зелени балкани“,
част от проект “Нова надежда
за египетския лешояд”, създаде
специално помагало за оказване
на първа помощ на бедстващи
диви лешояди и тяхното лечение.
Ръководството е предназначено както за
неспециалисти - хора на терен, рейнджъри
и местни жители, така и за специалисти
– ветеринарни лекари с малък или липсващ
опит при лечението и рехабилитацията
на лешояди.
Изнесената в наръчника информация
включва първа помощ. Тя представлява
първото и най-важно звено в рехабилитацията на пострадалите животни. Приложена грамотно, първата помощ значително улеснява последващата работа на
специалистите при лечението на бедстващото животно и благоприятства за
успешния му завършек.
Информацията, съдържаща се в ръководството е плод на над 25 годишния труд
на ветеринарните специалисти на Спасителния център за диви животни на „Зелени балкани“, гр. Стара Загора, и знанията и
уменията, натрупани от нас по време на
практиката ни.
Надяваме се с това да успеем да помогнем
за спасяването на повече лешояди в беда и
сме винаги отворени за въпроси и практически съвети.
Български Ловецъ . 3/2022 . www.lovec.bg

Първото бебе за годината –
белоглаво лешоядче
Излюпи се! Първото бебе за годината излезе от яйцето на белоглавите лешояди, което бе мътено в инкубатора на Спасителния център за диви животни на
„Зелени балкани“ – гр. Стара Загора.
Малкото излюпениче е с тегло 157 г и изглежда здраво
и силно. Първите си дни то ще бъде отглеждано в кувьоз, а след кратко наблюдение върху развитието му
ще бъде върнато за доотглеждане при родителите
си.
До момента, двойката белоглави лешояди са отгледали успешно 3 малки, като миналата година и двете
им яйца бяха оплодени с се излюпиха.
Дейностите, свързани с размножаване на едрите видове лешояди в Спасителния център на „Зелени балкани“ са част от проект “Светло бъдеще за черния
лешояд” LIFE14 NAT/BG/649. Всички малки, излюпени в
рамките на размножителната програма, биват адаптирани и освободени в природата с цел увеличаване
популацията на вида в България.“
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ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Сивка

Емилиян Станев

Снегът валя дни и
нощи. Планината побеля. Дърветата приведоха клоните си. Големи преспи засипаха проходите.
Само водите на потоците се чернееха в доловете и тяхното бучене глъхнеше в мълчанието на планината.
Дивите животни се приютиха в долините. По
високите върхове не остана нито едно живо
същество освен старата мечка, която спеше
в бърлогата си. Дори дивите кози се прибраха
ниско, в сечищата.
Само Сивка, горската зидарка, не се изплаши от
виелиците и от студа. Гъстата сивосинкава
перушина не пропущаше топлината на малкото ѝ плоско тяло. Винаги весела и чевръста, от
ранна сутрин до здрач Сивка прехвръкваше от
дърво на дърво да търси храна. Якият ѝ клюн
чукаше по замръзналата кора на старите дървета. Тя се изкачваше по грамадните стъбла
на букаците като мишка, ту слизаше по тях с
главата надолу тъй свободно, сякаш пълзеше
по земята. Веселите ѝ чуруликания глъхнеха в
тежкото мълчание на заснежените гори.
- Ах, колко трудно се откриват сега червейчетата! – оплакваше се Сивка. – Дърветата са заледени, кората им е твърда като
камък. Главата ме боли от усилено чукане,
а клюнът ми започва да се подбива. Само
черният кълвач може да ме спаси от глада. Но къде ли е той сега? Отдавна не съм
чувала силния му вик.
Сивка повтаряше своите оплаквания почти на
всяко дърво, ала никой не ѝ отговаряше, защото горите бяха пусти. И тя реши да отлети
към долината.
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- Не е ли виждал някой черния кълвач, който има червено теме? Не е ли чувал вика
му? – питаше Сивка и прехвръкваше от
дърво на дърво.
- Черния кълвач ли? Аз го видях – обади се
един мъркащ глас.
- Къде е той? – зарадва се Сивка и завъртя
плоската си глава на всички страни, да
разбере отде идва гласът.
- Ще ти кажа, ела по-наблизо – чу се същият глас от хралупата на едно почерняло от старост дърво, което стърчеше
като кюнец.
- О, ти ли си? Колко си хитра! – засмя се
Сивка, като позна гласа на златката, и
отмина опасната хралупа, дето дремеше кръвожадното зверче. Пърхайки със
слабите си крилца, тя достигна долината. Тук снегът валеше равно и кротко.
Първото живо същество, което Сивка срещна, беше един стар елен. Той лежеше до едно
паднало дърво. Грамадните му рога приличаха на два дебели храста, израснали на главата
му.
- Виждали ли сте черния кълвач? – попита
Сивка.
Еленът я погледна с гордите си очи и нищо
не отговори. Сивка го отмина наскърбена.
-Какъв е надменен! – каза си тя. – Найдобре е да потърся някой синигер. Те
отдавна трябва да са тук.
И наистина скоро видя един от тях. Той
беше настръхнал от студ, та изглеждаше
като синкаво пухче.
- Здравей, драги! – бодро го поздрави Сивка.
- Здравей! – унило отвърна синигерчето
със слабия си гласец. – Къде така?

- Търся черния кълвач.

сами храна. Махайте се, готовани!

- Ах, защо ти е този въглищар, който пищи
из пожарищата? – учудено рече синигерчето.
- Навярно си много млад. Иначе не би ми задал този въпрос – каза Сивка. – Как си, друже, с храната?

- Остави ги. Остави ги, нека вървят с нас! –
обади се пронизлив и силен глас. – Те са толкова слабички и такива нищожни клюнове
имат, че не би трябвало да се занимават
изобщо с дърводълбане, ала нека от нас да
мине. Нека си похапнат от нашата храна.

- Зле. Всички дървета са замръзнали. Червейчетата са се скрили дълбоко. Нищо не
може да се извади вече.

- Ти винаги си бил глупав и щедър – злъчно
каза ореховката и сърдито изтри дългия
си клюн в един клон.

- Да, така е… Клюнът ти е съвсем слаб за
такава работа. И моя не го бива. Ние сме
дребни птички. Затова търся кълвача.

Сивка и синигерчето видяха черния кълвач. Той
беше много едър, чер като въглен, а на темето
си имаше яркочервено петно. Стоеше на едно
загнило дърво, подпрян на яките си опашни

- Но какво общо има това с черния кълвач? –
попита раздразнено синигерчето.
- Тръгни с мен! Ще ти покажа, когато го намерим. Иначе ще умреш от глад.
И Сивка хвръкна напред, като издаде звучните си: „Тцит, тцит!“ Синигерчето я погледна
учудено, подвоуми се, после литна да я догони.
Двете птички срещнаха стадо сърни, които
им казаха, че отдавна не са виждали черния кълвач, после срещнаха лисицата. Тя се опита да ги
измами и да ги хване, ала Сивка й се присмя и поведе синигерчето след себе си.
Най-после те чуха високия крещящ глас на ореховката и веднага литнаха към нея. Ореховката
беше неразделна приятелка на черния кълвач.
- Какво сте се помъкнали? – изкрещя тя,
щом ги видя.
- Не бъди толкова зла! – отвърна Сивка и запълзя надолу с главата по един дънер.
-

пера, и юнашки удряше с клюна си по него. Гнила
дървесина и кора от дървото хвърчаха на всички страни.
- Голям червей има тук – пищеше кълвачът
и вкарваше в дупката дългия си език. – Ето,
че го хванах!
Ореховката се приближи към него и се опита да
отнеме плячката му, ала кълвачът излапа червея и високо се изсмя. Сетне хвръкна на друго
дърво.
Синигерчето и Сивка надникнаха в издълбаната дупка на дървото. Там между разбитата и
разкъсана от кълвача дървесина те намериха
няколко личинки, които кълвачът не беше забелязал. Синигерчето се оживи.
- Сега разбрах каква била работата – каза
то. – Трябва да живеем от остатъците
на чуждата трапеза.

Ние търсим не вас, а черния кълвач – обади се синигерчето.

- Не – отговори Сивка, - ние ще изяждаме
това, което той не вижда, но ние можем
и друго – да се възползваме от разбитата
кора и сами да си търсим там храна.

- Аха, черния кълвач! – презрително каза ореховката и цяла
настръхна от
възмущение.
– Защо-о-о?
Защото сте
некадърни да
си намерите

Двете птички последваха черния кълвач. След
тях се присъединиха и другите синигери. Птичата дружина оживи с чуруликанията си затрупаните гори. Само ореховката продължаваше
да се сърди и да се кара на птичките. Ала никой
не й обръщаше внимание. Черният кълвач весело и самодоволно се смееше. Той се гордееше, че
благодарение на неговия як клюн толкова много
малки птички можеха да намерят храна.
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ОТ РЕДАКЦИЯТА

Уважаеми читатели на „Български ЛОВЕЦЪ“,
Предлагаме на вашето внимание една възможност да се сдобиете с комплект от всички
книжки „Български ЛОВЕЦЪ“, общо 12 на брой, излезли през 2021 г., на половин цена – 36 лв.
Може да зарадвате приятел, колега или вашата ловна дружинка, като им направите подарък.
За заявки и връзка с редакцията позвънете на мобилен телефон 0899 804245
или ни пишете на служебния имейл: bglovec@abv.bg.
Наслука!

