www.lovec.bg

брой 242 • август 2022 • цена 7 лв.

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ

КЪСО ОРЪЖИЕ

ДАЛЕКОБОЙНА СТРЕЛБА

ВРЕМЕ ЗА КИНОЛОГИЯ

Роберт Атанасов

Интервю с Мирослав Ненковски

Инженер магистър Николай Тодоров

8,5Х55 BLASER

В КАЛАХАРИ ПО
СЛЕДИТЕ НА ЛЪВА

ЗА НОВИЯ ЛОВЕН
СЕЗОН...

ГЛАДКОЦЕВНИ ПУШКИ
ГЛАДКОЦЕВНИ ПУШКИ
НА НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ!
НА НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ!

12

В броя:

ИЗДАТЕЛ:

САФАРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
•••
ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

Роберт Атанасов
e-mail: safaribulgaria@abv.bg

12

Мобилен: 0899 804248
•••
ЗАМЕСТНИК-РЕДАКТОР:

Любомир Атанасов

18

Мобилен: 0899 977225
СЪТРУДНИЦИ В БРОЯ:

Мариана Мандичева
Соня Андонова

22

полк. Георги Рангелов
Янаки Димитров
Пламен Христов
Първан Киров
Христофор Йонов

24

Йордан Панайотов
Анани Любенов
Кънчо Енчев
Михаил Михайлов

36

Красимир Партовски
Любомир Катронски
ПАРТНЬОРСКИ МЕДИИ:

Международна асоциация на
ловните журналисти
www.bglov.com
Tелевизия „ЕВРОКОМ“
www.lovec.bg

42
46
54
58

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР: 8.5Х55
BLASER
НОВИЯТ КАЛИБЪР 8.5Х55 BLASER
- КАКВО СТОИ ЗАД ИДЕЯТА ЗА
СЪЗДАВАНЕТО МУ?

22

СРЕЩА В АРБАНАСИ ПОД
ДОМАКИНСТВОТО НА ФИРМА
„АЛЕКСИС“
25 ОРЪЖИЯ, КОИТО ЗАВЛАДЯХА
ЗАПАДА

24

В КАЛАХАРИ ПО СЛЕДИТЕ НА
ЛЪВА...

36

ЛОВ НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ
МЕЧОКЪТ ТЕЖКА ЛАПА

54

МАЙСКИ СРЪНДАК
ДВА ВЪЛКА С ЕДИН КУРШУМ

ФИНАНСИ:

„Картел“
Мобилен: 0889 601 328
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

Любомир Кантуров
Мобилен: 0888 305205
Използвани са снимки от личен
архив на редакцията, както и
на автори и сътрудници.

Фотографи:
Албена Люцканова
Роберт Атанасов
Любомир Атанасов

ВАЖНО!
Очакваме вашите въпроси за рубриката

„ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ“,
които ще намерят отговор
на страниците на списанието.
Безплатните малки обяви се публикуват в
сайта ни www.lovec.bg.
Може да ги подавате там сами или да ги изпращате
като кратък СМС на 0899

804245 или на

имейла ни - bglovec@abv.bg.

76

70
62
70
76
86
88
94
98

3 ЖЕЛАНИЯ

76

КОЙ У НАС ГО Е ЕНЯ ЗА ПЪДПЪДЪКА?
ЗА НОВИЯ ЛОВЕН СЕЗОН, ЗА КУЧЕТАТА,
КОИТО ИМАМЕ, И ТИЯ, ЗА КОИТО
МЕЧТАЕМ...
ВАЙМАРАНЕР: СЕМИНАР ЗА ПОЛАГАНЕ И
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КЪРВАВА ДИРЯ
КИНОЛОГИЯ: ПЪРВИЯТ ИЗЛЕТ - КАК ДА
ИЗБЕГНЕМ НЯКОИ ГРЕШКИ?

88

94

ДА ОТКРИЕШ СЕЗОНА - РАЗКАЗ ОТ ЕДНО КУЧЕ
ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
Снимка на
корицата :
Милко Стойнев

Напомняме на всички читатели
и колеги, които желаят да
бъдат абонирани за списание

Български ЛОВЕЦЪ, че
абонаментът може да бъде
направен към редакцията по
всяко време на годината. За
повече подробности и въпроси:

0899 804245
или bglovec@abv.bg.

94

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР

8.5Х55 BLASER
от Роберт Атанасов

12

Български Ловецъ . 7/2022 . www.lovec.bg

Преди около три години компанията
„Блазер“ анонсира новия калибър,
който създаде в 8,5 мм. Идеята
за създаването му е базирана на
нуждата от универсален боеприпас
за лов на едър и дебелокож дивеч с
увеличен стопиращ ефект.
Ако погледнем съществуващите калибри, ще
установим, че има огромен избор на такива с
достатъчно добър стоп ефект и едва ли 8.5х55
Blaser ще засенчи голяма част от тях. Нокаут
коефициентът му варира около 26 единици
ТКО (коефициент на Тейлър за нокаут). За сравнение куршум със същото тегло и начална скорост, но в калибър .300 „Уин. маг.“ има ТКО=23.
Тук обаче започват разликите. За да достигне
тази скорост в
.300 „Уин. маг., му трябва цев с дължина 650 мм,
докато новият 8.5х55 Blaser постига това ускороние от 470 мм цев (180 мм по-къса). Това,
разбира се, се постига с бързоизгарящи барути. Като допълнителен бонус 8.5х55 Blaser се
заглушава по-добре и износва супресорите
по-малко.
Но как е постигнато всичко това?
Формата на гилзата е оптимизирана да може
да побира достатъчно барут, но да запази от-

носително малка дължина. Късите гилзи дават
възможност за по-къс ход при издърпване на
затвора, така че да се спести време за презареждане. Диаметърът на дъното на гилзата е
равно на това на магнум калибрите от типа
.375 „Холанд и Холанд» и .300 „Уинчестър магнум“.
Към шийката гилзата се стеснява съвсем леко,
като остава почти с успоредни рамене, за да
запази максимален обем, но и да позволява лесна
екстракция от патронника. За разлика от другите (класически) магнум калибри, 8.5х55 Blaser
няма магнум пръстен. Това позволява по-гладко
приплъзване на затвора и повеждане на патрона. И все пак, за да издържи на налягането на газовете, гилзата е удебелена от вътрешната
страна на основата. Раменете са с усилен ъгъл
над 30 градуса, каквато е съвременната концепция за високопрецизни калибри. Това (според
експертите) позволява по-еднообразно влагане в патронника и по-добро центриране на
куршума по осканалната линия на цевта.
Към момента има ограничен избор на заводски
боеприпаси - само пет различни вида муниции.
Най-лекият куршум е произведен от SAX KJG,
с тегло 138 грейна (9 грама) с БК=0,294 по G1 и
развива скорост от 1030 м/с. Следва 160-грейнов (10,4 гр.) „Барнс TTSX“ с БК=0,342 по G, със скорост на излитане 940 м/с. В средата на списъка е боеприпас с куршум на „Нослер Акюбонд“ с
тегло 180 грейна (11,7 грама) с БК=0,372 и начална
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скорост 910 м/с. От по-тежките калибри са разработените от „Норма“ с куршум софтпойт 210
грейна (13,6 грама) и БК=0,377 при начална скорост
от 840 м/с и „Норма орикс“ с тегло 230 грейна (14,9
грама) и БК=0,370, като началната скорост е 820
м/с.
Повечето от разработените боеприпаси имат
кинетична енергия между 4600 и 5000 джаула при
излизане от цевта.
Личен опит и наблюдения
Имах удоволствието да присъствам на тестове
на този калибър. Оръжията бяха ловни карабини
„Блазер R-8“ с дължина на цевите 470 мм, екипирани с оптически прицели от новата серия на „Бла-
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зер B2“ с увеличение 1-6х24, 2-12 х50 и 2,5-15х56.
На разположение имаше само един вид муниции, снаредени с куршум „Нослер-Акюбонд”
180 грейна. Това е, така да се каже, “златната среда”, но в бъдеще бих желал да пробвам
160-грейновите „Барнс“, в които виждам голям потенциял като убоен ефект.
Групираността на стрелбата бе характерна за блазеровите продукти, сиреч отлична.
Това, което исках да преценя от личен опит,
бе откатът на оръжието. На 47-сантиметровите цеви бяхаа поставени супресори и
те заглушаваха силата на звука и редуцираха значително отката. Така откатът може
да се квалифицира като приемлив и е съизмерим с .300 „Уин маг.“ - сепресиран.

INOVATIVNE SPOSOBNOSTI
UVEĆANJA OD 10 X (SM13138)
OTPORNOST NA
ZAMAGLJIVANJE,
VODU I UDARCE

DRUGA
ŽARIŠNA RAVNINA

NISKOPROFILNE
POKRIVENE KUPOLE

OPTIKA S POTPUNO VIŠESLOJNO PREMAZANOM LEĆOM

CITADEL 1-6x24 HDR

CITADEL 1-10x24 HDR

Vrhunska, širokokutna optika s potpuno višeslojno premazanom lećom u kombinaciji s
inovativnim sposobnostima uvećanja od 10 x (SM13138HDR) iz serije Citadel jamstvo je iznimne
svestranosti bez obzira na to pucate li na malu ili veliku daljinu. Značajnu korist za brzinu
lociranja mete i gađanje dinamične pokretne mete imat ćete od crvene točke velikog intenziteta
osvjetljenja koja privlači fokus oka čak i u uvjetima najintenzivnije dnevne svjetlosti.
Niskoprofilne pokrivene kupole otklanjaju sve smetnje perifernog vida, a podešavanje utjecaja
vjetra i visine (u rasponu od 120 MOA) ostaje nepromijenjeno.

Ulica Don Frane Bulića 146, Solin
021/ 264-149, www.armeria.hr

www.sightmark.eu
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Предимства, недостатъци и изводи
Основното предимство на този относително
нов калибър е, че от късата 47-сантиметрова
цев се изваждат скорости, за които е небоходима 65 см цев.
Оръжието е доста по-маневрено. Заглушава се
доста добре.
По-големият диаметър на куршума - 8,5 мм или
.338, спрямо съпоставяните калибри .308 (7,62
мм) дава по-добра терминална балистика и съ-
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ответно притежава по-добър шоков ефект
на къси и средни дистанции. Със стандартно (щадящо) снареден боеприпас с куршум
«Нослер-Акюбонд” 180 грейна при скорост 910
м/с проектилът запазва свръхзвуковата си скорост до 1050 метра. Действително максимална дистанция за оптимален хидростатичен
шок е до около 450-474 метра. На тази дистанция (475 м) куршумът носи енергия 2072 джаула.
На къси и средни дистанции превъзхожда като
стопер .300 „Уинчестър магнум“ и се заглушава
по-добре от него.

Основните недостатъци на 8.5х55 Blaser са два:
1. Все още големите американски производители на боеприпаси не са го припознали и
нямат интерес да произвеждат патрони
за него. Ако това не се случи в скоро време,
8.5х55 Blaser ще остане в своята европейска изолация независимо от потенциала
си.
2. С наличните фабрично разработени боеприпаси този калибър остава в графата
“чисто ловни” за къси и средни дистанции.
За да премине в категорията далекобойни
и да се състезава с такива като .300 „Уинчестър Магнум“ и .338 „Лапуа магнум“, ще
трябва да се направи куршум с по-висок
балистичен коефициент, но без да се надвишава теглото от 180 грейна, за да се запази високата начална скорост. Имам такова техническо решение и ще го споделя с
проидзводителите.

Освен „Блазер“ компанията „Зауер“ също произвежда ловни оръжия в този калибър. Засега
това са единствените двама производители, които го поддържат.
Вместо заключение
8.5х55 Blaser е за ловци и не може да бъде квалифициран като “спортен” калибър поне
засега. Той има своите ограничения, но на
практични дистанции превъзхожда много
от познатите ни калибри като скорост,
убойност и възможност да се разгръща в
къси цеви.
Използва относително къса гилза със съвременен дизайн.
Препоръчителната дистанция за нулиране
на прицела е между 180 и 200 метра с повечето фабрични боеприпаси.
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НОВИЯТ КАЛИБЪР
8.5Х55 BLASER
КАКВО СТОИ ЗАД ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО МУ?
Интервю на Роберт АТАНАСОВ със
Стрейтел ХАНСЙОРГ, мениджър на „Блазер“ за региона
18
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само да се заглушава успешно, но и с къса цев
да има магнум параметри. Това означава да запазва висока начална скорост и да има достатъчно добър стопиращ ефект за дебелокожи
животни.

РА: Виждам, че конструкцията при
създаването на гилзата на 8,5х55
„Блазер“ е от типа къс магнум, но без
магнум пръстен над основата. Как се
роди този дизайн?

Стрейтел Хансйорг

Огромна е базата калибри, които в
момента един ловец или спортист
може да придобие. При това в тази
сметка не влизат така наречените
пропърти и уайлдкет калибри. Ако
трябва да съм откровен, вероятно
има повече различни боеприпаси,
отколкото нуждата от тяхното
създаване. Какво налага появата на
още един и какво стои зад идеята
на неговото създаване? Отравям
въпроса си към представителя на
„Блазер“ за региона г-н Стрейтел
Хансйорг.
СХ: С официалното разрешаване за използване
на супресори за ловни цели в повечето европейски страни и най-вече в Германия се появи
нуждата от калибри, които да могат да разгръщат потенциала си в по-къси цеви. Идеята
е да не се нарушава балансът на оръжието и общата дължина да не е прекалено голяма.

РА: Какви други предимства има този
пред останалите калибри?
СХ: Идеята след масовото навлизане на супресорите е да бъде създаден калибър, който не

СХ: Да, правилно отбелязваш, че това е къс
магнум. За основа на тази разработка ни послужи предшественикът - пълноразмерният
.338 „Блазер магнум“. Скъсихме гилзата, така че
да се побира в по-къс пълнител и променихме
още няколко неща, но запазихме диаметъра на
дъното, който е същият като останалите
магнум калибри. Получи се боеприпас с много
ниско околодулно налягане. Тази негова характеристика дава по-дълъг живот и на супресора, и на цевта.

РА: Забелязвам в дизайна на гилзата,
че раменете са със силно изразен
ъгъл. Какво предимство дава това?
СХ: Сигурен съм, че си запознат с концепцията
акли импрув. Доказано е, че при по-агресивни
ъгли има няколко предимства: по равномерно
изгаряне на барута, по-добро центриране в
патронника на куршума и по-лесна екстракция
на гилзата. Модерното развитие на новите
калибри води в посока на по-агресивни ъгли на
раменете. Има много примери в това отношение: 6,5 „Крийдмор“, 6,5 PRC, .300 PRC и куп
други калибри, разработени напоследък.

РА: Докато правех тестовете, не
усетих силен откат…
СХ: Да, наистина, 8,5х55 е изненадващо мек като
откат в сравнение с дуги калибри с подобни параметри. Това също е свързано с добрия дизайн
на гилзата.
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РА: Виждам, че досега
предлаганите патрони са с
куршуми със средно оптекаем БК
(балистичен коефициент). Това
ограничава потенциала на този
калибър. Планирате ли в „Блазер“
да разработите боеприпас и с
куршуми с висок БК?
СХ: Не е случайно, че ние се спряхме на 8,5 мм
куршум, който всъщност е .338 от инча. В
този диаметър има отлични разработки
на куршуми с висок БК. На релоудърите тепърва им предстои да открият нови хоризонти и приложения на 8,5х55. Ако вземем за
пример 9,3 мм куршуми, които са широко
разпространени в Европа, навън има много
ограничен избор. В това отношение .338 или
8,5 мм е доста по-добре представен като
разнообразен избор.
Към момента на представяне на калибъра сме
се фокусирали предимно върху ловното му приложение, което е отлично с по-леки куршуми.
От друга страна самоснаредяването в домашни условия крие голям потенциал.

РА: Дали тази разработка на боеприпас
дава възможнаст за изнасяне на куршума
по-напред към нарезите на цевта с цел
по-добра прецизност на издължените
куршуми от типа VLD?
СХ: Разбира се, това е идеята. Ние като производители имаме ограничения от стандартизацията,
с която сме регистрирали общата максимална
дължина на патрона, но всеки, който сам си снаредява боеприпаси, може да напасва дълбочината
на влагане според изискванията си за максимален
ефект и прецизност.

РА: Какви са наблюденията Ви върху
монолитните куршуми от типа
„Барнс“?
СХ: Първоначално започнахме тестове с „Барнс
TTSX“ с тегло 180 грейна и те работят прекрасно,
но впоследствие с нашите партньори от „Барнс“
и „Норма“ установихме, че 160-грейновите им куршуми работят още по-добре като прецизност и
терминална балистика, а и чисто като ефект при

действителен лов на животни. Като цяло
монолитните медни куршуми обичат по-висока скорост. Още преди години Рой Уедърби
го е установил и ще го кажа с неговите думи:
“Скоростта убива!”

РА: От „Блазер“ предложихте
карабина Р-8 модел “Сайлънс”, при
която супресорът е интегриран
около цевта, без да се наддава
както е при другите добавени
супресори. Каква функционалност
залагате?
СХ: Интегрираните супресори заглушават
доста добре, но не толкова колкото външните супресори. Тук голямото предимство
е изчистената линия на цевта, която не
пречи на прицела, както и по-добрият баланс на оръжието. Както и при всичко останало това е една игра на изтъргуване на
едно нещо за сметка на друго. Тук дизайнът
и балансът са за сметка на звукоподтис-

кането. Ограничени сме от физичните закони.
Жертваме максималната подтиснатост на
звука, но пък слухът на стрелеца е достатъчно
добре защитен. Имаме намален откат, много
по-добър баланс като цяло на оръжието и нищо
не пречи на прицела, колкото и ниско да е разположен. Фокусът тук е върху дизайна.

РА: Нископрофилният дизайн на
интегрирания супресор в модел
„Сайлънс“ има и друго предимство.
При употребата с термоприцели и
приставки няма интерференция върху
термалното изображение след изстрел.
СХ: Да, това е друго предимство на интегрирания супресор.

РА: Благодаря, че споделихте тези
неща от “кухнята” на „Блазер“
за читателите и зрителите на
“Български ЛОВЕЦЪ”!
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ОПТИКИ

СРЕЩА В АРБАНАСИ

На 28 май т. г. фирма „Алексис“ организира семинар в село Арбанаси за свои партньори и приятели.
Максим Бурак от маркетинг отдела на фирма „Pulsar“, Литва, демонстрира новите термални и дигитални уреди, които влизат в производство през 2022 г.
Ето някои от тях:

22
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На следващия ден, 29 май, на стрелбище „Картала“ се
проведоха тестови стрелби с ловен полуавтомат
„Impala Plus“ кал.12/76 и нарезна карабина „Monza“ кал.
.308 Win. на турския производител „Istanbul Silah“.

В оспорвано състезание по стрелба на 100 м
победителят Илия Бабанов взe приза - карабина „Monza“, а Георги Балджиев, заел второ
място, получи оптика „Hawke“.
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25 ОРЪЖИЯ, КОИТО
ЗАВЛАДЯХА ЗАПАДА
ЧАСТ I

От Христофор Йонов

24
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В следващите няколко
броя ще направя кратко
представяне на найемблематичните огнестрелни
оръжия, изиграли съществена
роля в завладяването на
dмериканския континент.
По моя преценка съм подбрал
25 модела, придобили по една
или друга причина легендарна
слава. На някои от тях в
предишните броеве съм
направил обстойни ревюта, за
другите това също предстои.
Оръжието, което завладя Запада - тема,
която много фенове на огнестрелните
оръжия и Стария Запад обичат да обсъждат и разясняват. Koe e това оръжие
и дали е получило тази върховна титла
заради големите количества, в които е
произведено, или от работата, която е
свършило? Или просто заради това кой
го е използвал през онези бурни времена,
известни като Дивия запад?

Въпреки че някои производители на огнестрелни оръжия рекламират своите продукти за „хвърляне на олово“ като с право заслужили това отличително звание,
подобно твърдение не трябва да се приема като чиста монета. Някои хора смятат, че точно определен
модел е бил най-отговорен за укротяването на суровите територии в края на 19-ти век – било то многозарядният „УИНЧЕСТЕР“ от 1873 г., пушката за бизони
„ШАРПС“ от 1874 г., двуцевната гладкоцевна пушка или
може би „ПИЙСМЕЙКЪРЪТ“ - легендарният револвер
„Колт сингъл екшън арми“ от 1873 г. Но повечето сериозни изследователи на американския Запад са съгласни,
че не е един моделът или типът огнестрелно оръжие,
„завладял Запада“. По-скоро те вярват, че това е набор
от пушки и пистолети, които в ръцете на разнообразна и пъстра тълпа от авантюристи, мъже и жени, са
донесли както насилието, така реда и закона в дивите
западни територии.
Въпреки че има стотици различни марки и модели
огнестрелни оръжия, дали своя принос в покоряването на американския континент, в тази статия ще
хвърлим кратък поглед върху 25 от по-известните
и скандални оръжия от Стария Запад, оставили ярък
отпечатък в различни периоди заедно с някои от притежателите им - добрите и лошите мъже и жени, в
чиито ръце се създават легенди за следващите поколения.

В предвоенния период на Гражданската
война пушките „Мисисипи 1841“ са верен
спътник на рейнджъри и ловци
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1. Револверът „Колт Патерсън“
Патентован през 1836 г. и произвеждан от около 1837 или 1838 г. до около 1840 г., „Paterson Colt“
е първият практичен „въртящ се пистолет“ и
революционизира пистолетите за всички времена. Въпреки провала си като първото бизнес
начинание на Самюел Колт с огнестрелни оръжия, този перкусионен петзарядник придобива
слава, когато е използван смъртоносно срещу
команчите от ранните тексаски рейнджъри и

„Тексаски Патерсън“ с 12-инчова цев.

най-вече от рейнджъра Джон Кофи Хейс, който
с чифт от тях успешно задържа огромна група команчи през 1841 г. по време на битка, която
става известна като Голямата битка на Хейс
при Омагьосаната скала. „Колт Патерсън“ продължава да служи във Втората семинолска война на Флорида (1835-1842), Мексиканската война
(1846-1848) и по време на златната треска в Калифорния. Моделът в .36 калибър „Патерсън“ с
12-инчова цев си спечелва прозвището Тексаски
Патерсън.

Автентичен „Колт Патерсън“ мод. №5, продаден на търг в Далас за 977 500 щ.д. Произведени са приблизително 2800 бр.
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„Mississippi US Model 1841“, копие на „ПЕДЕРСОЛИ“

3. Револверът „Колт Уокър мод. 1847 г.
2. U.S. „пушка Мисисипи“ 1841 г.
По-известна като „пушката Мисисипи“
(Mississippi rifle) поради използването й
от доброволците на Джеферсън Дейвис
от Мисисипи в Мексиканската война,
това красиво преднопълнещо капсулно оръжие е известно по своето време
също като Уиндзор, Уитни или Йегер
(прието от немската дума Jaeger за ловец). Считано за едно от най-красивите
военни перкусионни дълги оръжия със
своите прикладна кутия и гривни от
месинг, тази пушка в калибър .54 е зачислена на кавалерийския полк през 1840 г.
(по-късно 3-та кавалерия) и е предпочитана от снайперистите от Конфедерацията в Гражданската война на САЩ.
Бъфало Бил Коди твърди, че е носел и използвал такава през 1850 г. по време на
„Бизонската кампания“.

Въпреки че са произведени само около 1100 револвера
през 1847 г. и то твърде късно, за да повлияят върху Мексиканската война, и въпреки редицата си механични недостатъци, най-големият шестзаряден „Колт“, тежащ
4 паунда и 9 унции (близо 2,1 кг) незареден, остава крайъгълен камък в развитието на револверите. Мощността,
точността и големият обсег на куршума в калибър .44
дават тласък в разпространението на „повтарящите
се пистолети“ на полковник Колт и го връщат обратно
в оръжейния бизнес, след като неговата компания за про-

Капитан Самюел
Уокър-дизайнерът на
Колт Уокър

Американски ловец гордо позира със своята
пушка „Мисисипи 1841“ в .54 кал.

Колт Уокър 1847- оръжието на Тексаските рейнджъри
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„Колт Нейви 185“1, елегантен и
балансиран, един от най-популярните револвери на Запада

изводство на патентни оръжия (производител
на револвера „Paterson“) се проваля през 1842 г. Тексаският рейнджър капитан Самюел Уокър помага
за проектирането на „Walker“ като подобрение
на „Paterson“. Колт лично му изпраща чифт „Colt
Walker“, които той използва ефективно, преди да
бъде убит докато води войските си в битката
при Хуамантла, Мексико, през октомври 1847 г.

4. Револверът „Колт нейви“ мод. 1851 г.
Смятан от мнозина за най-добре балансирания,
най-изчистения и най-красивия от шестзарядните капсулни револвери, почти четвърт милион от него в калибър .36 са произведени между
1850 и 1873 г. Наречен на флота на Република Тексас
„Нейви, той е един от най-разпространените
късоцевни оръжия както в Севера, така и в Юга
по време на Гражданската война. Конфедерацията прави няколко модификации за южняшките
войски. До 1870 г. много „Нейви“ са преобразувани
за стрелба с метални патрони в калибър .38 и в
продължение на десетилетия „Colt Navy“ е един
28
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от най-популярните револвери на Запада. Известен е като любимото шестзарядно оръжие на Джеймс Бътлър „Дивия Бил“ Хикок. Други
известни притежатели са полковник Робърт
Е. Лий по време на службата му във 2-ра Американска кавалерия в Тексас през 1850 г.; Джон Уесли
Хардин; бандата Джеймс-Янгърс; скаутите на
племето пауне; майор Франк Норт; Тибурсио
Васкес и детективската агенция „Пинкертън“.

5. Карабините „Шарпс Slant-Breech“ от 1852 и
1853 г.
Американската армия закупува повече от 15 000
бройки от двата модела, като повечето от
карабините ‚52 отиват за Втора драгунска армия, служеща на границата. Моделът от 1853 г.
е наречен „Остриeтo на Джон Браун“ заради използването му в кървавия кръстоносен поход
срещу робството (от sharp - английски, остър).
Те също са наричани „Библиите на Бийчър“, след
30
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„Колт Драгун“ - копие на „УБЕРТИ“

като министърът, обявил се срещу робството, Хенри Уорд Бийчър, е цитиран да казва, че
„в една карабина „Sharps“ има повече морална
сила, отколкото в сто библии. И двете страни
предпочитат тези оръжия в „кървавия“ Канзас
и Граничните войни през 1850-те години. Служителите на правителствената поща и железницата разчитат в голяма степен на „Шарпс“,
а изследователят Джон К. Фремонт носи чифт
от тях в своето пето и последно изследване на
Запада. Спортните варианти са били масово използвани и от ранните ловци на бизони.

6. Револверите „Колт Драгун“
Повече от 21 000 бр. от първия, втория и третия модел на „Colt Dragoon“ са произведени
между 1848 и 1860 г. Тези тежки и мощни „конски
пистолети“ в Запада са особено предпочитани
от кавалеристи и цивилни ездачи. Значителен
брой от тези масивни револвери си проправят
път до миньорите в лагерите на златотър-
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сачите в Калифорния. Били са част
от въоръжението на бандита Хоакин
Муриета и неговите хора, а по-късно
и на калифорнийския разбойник Тибурсио Васкес. Други са били на служба при
тексаските рейнджъри, а „пистолеросът“ Дивият Бил-Хикок е бил известен с това, че е притежавал и такъв и
може би го е използвал през 1865 г., за да
убие Дейв Тут в Спрингфийлд, Мисури.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Притежанието на оригинал е изключителен лукс и не е по възможностите на всеки колекционер. Точно по
тази причина на всички от изброените модели италианските фирми „ПЕДЕРСОЛИ“, „УБЕРТИ“ и „ПИЕТТА“ пра-

Карабината „Шарпс“ от 1853 г. печели известност, ко-

Обява за залавяне на калифорнийския разбойник

гато аболиционистът Джон Браун въоръжава своите

Тибурсио Васкес, предпочитал револверите „Колт

последователи с 900 от карабините през 1855-1856 г.

Драгун“ за своите обири.

за конфликта преди Гражданската война, наречен още
„Кървавия Канзас“, за борба с робството.

вят съвременни копия. Те са достъпни и
се използват за спортни състезания и
реконструкции, като стрелбата с тях
е безопасна, разбира се, като се спазват
всички изисквания.
Продуктите на „ПЕДЕРСОЛИ“, „УБЕРТИ“
и „ПИЕТТА“ 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. Закупуват се свободно, БЕЗ
разрешение от КОС. В магазина 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 ми
на неин председател на имейл office@
blackpowder-bg.com.
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КОНКУРС „ЛОВЕЦЪ НА ГОДИНАТА“

НАГРАЖДАВАНЕ И НОВ КОНКУРС
Уважаеми читатели, публикуваме отново имената на победителите в приключилия конкурс и наградите, осигурени от нашите партньори.
1. Първа награда бе присъдена на г-н Лъчезар Воденичаров. Той получи ловна карабина
„Тюркоа“, осигурена от вносителите „АйЕсДи – България“.
2. Второто място бе присъдено на г-н Радостин Пехливанов. Наградата - супресор „HQS“,
бе осигурена от производителите фирма „Бамекс“.

Лъчезар Воденичаров
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Радостин Пехливанов

3. Г-н Станислав Тенев е участникът в конкурса, класиран на трето
място. Той получи награда бързомер от компанията „Сайтмарк“.

Станислав Тенев

Обявяваме новия конкурс “ЛОВЕЦЪ на годината 2022“!
Ловът е вълнуващ спорт и ситуациите, в които е поставен един негов любител, са многопластови. Често се налага решенията, които се вземат, да не са предварително обмислени, а спонтанни.
Добре известно е, че всеки ловец е склонен да разкаже за най-големия си трофей или
най-добрия изстрел, който е направил, и това е естествено, но в някои случаи решението да откажеш да стреляш е по-правилното. Темата на новия конкурс “ЛОВЕЦЪ на годината 2022” за най-интересен разказ на ловна тема ще бъде “Кога не дръпнах спусъка?...”
Нашите щедри партньори спонсори отново ще осигурят големи награди за първите
трима класирани в конкурса. Този път в гласуването ще включим и вас, читателите на
списание „Български ЛОВЕЦЪ“. С приключване на конкурса през месец януари 2023 г., в края
на предстоящия ловен сезон, във Фейсбук страницата ни ще бъде дадена възможност
за онлайн гласуване, което ще бъде зачетено и съпоставено наполовина с оценката на
професионалното жури. Пожелаваме творческо вдъхновение и успех на нашите бъдещи
автори!
В следващия брой на „БГ ЛОВЕЦЪ“ ще обявим наградите.
Наслука на всички колеги през настоящия ловен сезон!
Дръжте барута сух!
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БЪЛГАРИ ЛОВУВАТ ПО СВЕТА

В

ПО СЛЕДИТЕ НА ЛЪВА
Снимки: личен архив на автора и Интернет

Интервю на Роберт Атанасов с Мирослав Ненковски
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РА: Темата на нашия
разговор с Мирослав
Ненковски този път
е ловът на лъвове
в Африка. Разкажи
ни някоя интересна
случка…
МН: Искам да разкажа на читателите за една уникална ловна комбинация на границата с
Ботсвана в Калахари, до национален парк „Молопо“. В Калахари
ловувахме лъв. Това беше седмият ми поред лов на голяма котка за последната една година.
Мога да кажа вече, че той се е
превърнал в рутина за мен.
Ще разкажа с няколко думи как
премина сафарито. Ти си бил
много пъти с клиенти в Африка
и знаеш, че ние, българите, сме
дялани камъни. Дали ще бъде
на лов в Африка, дали в Южна и
Северна Америка или Азия, българският ловец все си тежи на
мястото. Добрият ловец е добър ловец навсякъде, без значение от естеството на дивеча
и терена, на който се намира.

лагало, за да може да се развие. Хора, които са много вещи по въпроса, казват, че не е без значение тук и генетичният фактор.
Има лъвове, които развиват много пищна и голяма грива, като
с напредване на възрастта тя стига буквално до слабините
отзад. Това кара някои хора да мислят, че такъв екземпляр е
много възрастен. Не, това просто е подвид със специфичен ген.
Набързо планирахме цялото пътуване, тъй като искахме да използваме зимния период, който е през юни-юли, защото тогава
има по-добра видимост. Растителността е много по-ниска,
което позволява едно наистина по-безопасно издебване. Тъй
като няколко пъти вече съм ловувал на лъвове във висока трева, мога категорично да кажа, че това наистина е един силно
вълнуващ лов, който в крайна сметка е изключително опасен
въпреки емоциите, които носи.

РА: Тук бих искал да вметна, че освен това във
високата трева не е решаващ само рискът, а е
много важна и преценката на трофея. Често си
принуден да стреляш от упор, дето се казва, за да
се спасиш, а не за да избереш добър трофей.
МН: Това е точно така и не е за подценяване, въпреки че за разлика от лъвиците мъжките лъвове са много по-пренебрежително
настроени към хората и като цяло ги допускат на доста близка
дистанция. Лъвицата се държи на разстояние и в повечето случаи гледа да избяга. Тя дори предприема фалшива атака - имал
съм няколко такива ситуации. Тръгне ли обаче мъжкарят на
атака, няма връщане назад. Атакува директно и право напред
целта, която си е набелязал.

В този ред на мисли аз имах
приятел, който много искаше
да се сдобие с черешката на
тортата, така да се каже, от
„Голямата петорка“ – лъва, царя
на животните. Това беше една
от причините след много успешния лов на биволи, който направихме с него, той да поиска
веднага да отидем да ловуваме
на лъвове. Искаше да отстреля голям и хубав екземпляр. За
мен факторът добър трофей
в този лов е много субективно
понятие и зависи от това колко е голямо животното, колко е
космато, колко е надрана кожата му. Всичко тук зависи единствено от средата, в която е
израснало и живее то, от хранителната база, с която е разпоwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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РА: А целта обикновено е ловецът,
който е стрелял по него…
МН: Точно така. Имахме един такъв случай. Ловецът стреля по лъва и го удари смъртоносно,
но животното предприе атака. След него още
трима ловци стреляха по котката и тя падна
буквално на три метра пред нас. Ако не беше
паднала, щеше да атакува директно единия от
групата.

РА: Това поведение е много характерно
за лъвовете. За ловците, които
не са запознати с африканските
големи котки, тук искам да отворя
още една скоба. Двата най-опасни
техни представители са леопардът
и лъвът. Ако групата ловци е от
5 човека, леопардът обичайно ще
остави „подаръци“ на всички, но е
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трудно да убие веднага човек. Лъвът
обаче си набелязва една конкретна
цел и докато не приключи с нея
окончателно, не се отказва.

МН: Винаги съветвам ловците, които ми поверяват своите бъдещи сафарита и искат да
ловуват на опасни хищници, да планират лова
през тамошния зимен период от гледна точка на безопасност. Тогава има възможност за
много по-лесно проследяване. Заради ниската
растителност животното може да се види на
много по-далечна дистанция, може по-правилно
да се издебне и най-вече да се направи правилна
преценка на трофея.
Южна Африка е мястото, където един ловец
може да се сдобие с хубав трофей от лъв на
добра цена. Лъвът е трофей, цената на който
надвишава бюджета и не е по джоба на много ловци и е изключително скъпо удоволствие.
Ловът, който се провежда там, е на бейтове

(стървилища). Чакаш както на леопард, няма го
точно тоя вълнуващ момент с преследването
по дирята. Понякога чакаш по няколко дни, докато дойде моментът да стигнеш на изстрелно
разстояние от котката.

РА: Тук трябва да отбележим факта,
че котките са изключително бързи
и могат да нападнат със скорост
60 км/ч, но те нямат стамина
(издръжливост). Точно там е
предимството на човека – той може
да преследва животното час, два,
докато то се умори и се принуди
или да се качи на някое дърво, или да
нападне.

МН: Обикновено лъвовете изчакват и нападат.
Ние, слава Богу, имахме късмет „нашият“ лъв да
се издаде с едно потупване на опашката. Това
беше жест, с който той ни предупреди за присъствието си, и това буквално ни спаси, защото ние обикаляхме по трака, докато го търсим
и установим местонахождението му. Животното беше ровило в една дупка с брадавичести
прасета. Беше изкопало може би три кубика
пръст, но не беше хванало прасето. Всички бяха
много впечатлени.
Вървим по дирята – тракерът, професионал-

ният ловец (PH), клиентът, вторият стрелец
и аз. Движим се през един гъст буш. Ти знаеш
какво е усещането, когато някой те наблюдава.
Както се движим, аз се обръщам и виждам лъва
залегнал, по-точно виждам ореола от грива около главата му. Оказа се, че сме го подминали и
нещо ме бе накарало да се обърна и да го видя. Аз
вървя последен и съм с малката камера в ръката.
Единственото ми оръжие е един нож на кръста,
с който в такава ситуация най-много мога да
си направя харакири. Веднага предупредих останалите: „Гайс, дъ лайън!“. Извадихме огромен
късмет, че котката не ни нападна тогава. Ако
ни беше нападнала, никой нямаше да може да
произведе изстрел, а аз бях най-отзад в групата.
В момента, когато другите се обърнаха, чухме
как лъвът избуча и изчезна. Няма да казвам какво
беше вълнението на всички. Когато в такива
ситуации осмислиш вариантите, които биха
могли да се случат, вълнението, което те обзема, е в особено голям размер.
Продължихме преследването. За съжаление,
тази година в Калахари тревата беше неимоверно висока. Имало е много богат дъждовен период и растителността беше избуяла, което
изключително много затрудняваше проследяването на дирята и преследването. Калахари,
което е едно емблематично място за добро
проследяване от тракера на дирята на животното, се оказа твърде различно. Понеже има и
други животни, това допълнително затрудняwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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ваше проследяването на лъвската диря, защото тя се смесва с други. На територията, на която се намирахме, имаше още пет
лъва.
Преди нас имаше ловец, който беше заявил желание да стреля лъвица. През петте
ловни дни бяха видели животното само два
пъти, но по никакъв начин не бяха успели да
стрелят. Тракерът каза, че са извървявали
по 20 километра на ден, но неуспешно. Имали са възможност да стрелят от джипа, но
клиентът бил отказал категорично.
В един момент взехме решение да преустановим преследването, защото въпреки
зимния период температурата през деня
достига 21-22 градуса. Лъвовете са животни, които обичат сянка, чувствителни са
към слънцето и го избягват, затова и ние
за около 2-3 часа спряхме лова. Изчакахме и
се върнахме на същото място, откъдето
продължихме преследването. Носех със себе
си дрон и реших да го използвам, за да се опитам с негова помощ да локализирам къде се
намират лъвът. Така и стана, модерното
устройство в скоро време ми помогна да намерим животното. По-интересното обаче
е това, че мъжкарят атакува дрона. Бързам
да кажа, че устройството ми не е добилият
известност „Байрактар“, който може да се
използва за стрелба.
Пак пуснах дрона и той отново „откри“
лъва, който се беше преместил на около 300
метра от мястото, където беше атакувал устройството преди това. Вятърът
беше идеален. Тръгнахме, видяхме го – беше
много голямо и масивно животно. Решихме
да пробваме да го приближим колкото може
по-близо. Този лов не е лов на дълги разстояния, не е като при козата или Марко Поло.
Котката ни допусна някъде на около 40 метра, стана и избяга…
Подновихме издебването с разбирането, че
лъвът е все по-раздразнен. Продължихме по
дирята му и в следващия момент го видяхме как се беше притаил в сянката на едни
храсти. Гледаше право към нас, готов за
скок. Тръгнахме бавно, бавно, бавно право към
него, движейки се във формата на ветрило.
Стигнахме може би на около 20 метра. Ти
знаеш, че котките стоят добре прикрити
и стоят до последния момент в изчакване.
40
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Те нямат полза да атакуват отдалече и да хабят
енергия. Когато се намирахме на почти 15 метра
от животното, видях как опашката му тупна веднъж, после втори път и в момента, в който то
тръгна леко да се надига, ловецът направи безпогрешен изстрел. На този лов бях взел моята пушка „Блазер R93“ в кал. .375 „Холанд и Холанд“, който
тежи 3.7 кг заедно с оптиката „Сваровски“ - като
перце е. Пушката е много приятна за стрелба. Патроните, които ползвам за нея, са „Федерал“.
При аутопсията на животното се оказа, че куршумът е влязъл отпред, минал е по цялата дължина на тялото и е спрял в задницата, при таза.
Лъвът умря буквално на мига. Ако въобще може да
се нарече изстрелът хуманен, този беше такъв.
Успяхме да заснемем всичко това. Невероятно
вълнение, голяма радост – няма човек, който да
остане равнодушен при такава ситуация! Радвам
се, че има ловци българи, които ни поверяват организацията на своите сафарита, и се надявам, че
ще имаме още незабравими ловни преживявания, за
които да разказваме на вашите читатели.
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ЛОВ НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ

ЛОВ НА ДАЛЕЧНИ
РАЗСТОЯНИЯ ОБОРУДВАНЕ

От Любомир Атанасов
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През последните години ловът покрай мен се
промени. По-голямата част от ловците станахме
по-мързеливи благодарение на удобствата, с които
за добро и за лошо разполагаме и които стават
все по-разнообразни и достъпни. Все по-рядко чувам
разкази за това кой какво животно е издебнал и
надхитрил.
Този сезон бях решил да пробвам нещо, което ме доближи повече към истинския лов, който добре помня колко време и усилия за успех ми отнемаше. Това нещо бе да започна лова с много
активно (редовно и продължително) наблюдение и да избера
конкретно животно за отстрел. Когато ходя на лов за точно
определено животно, а не просто за такова от същия вид, пол
и в възрастова група, винаги съм оценявал много повече всяка
създала се ситуация и много повече съм се радвал на слуката си,
когато е имало такава.
Какво представлява наблюдението за такъв тип лов? Обикаля
се целият район рано пролетта, докато се открие подобава-

що място. Благоприятното
място трябва да е в близост
до вода, да има разнообразна
хранителна база, да има укрития за животните, да е на спокойно място (което не означава далеч от хората, но далеч
от местата, където хората
обикалят) и, разбира се, да има
достатъчно добра позиция, на
която да застанете, за да извършвате наблюдението.
Открих точно такова място. Два срещуположни ската
с южно изложение, в средата гъсто дере с различни видове
храсти и дървета, през което
минава малка рекичка. Предположих, че рано пролетта
животните ще са там заради топлината и зеленината,
а впоследствие ще останат
заради дебелата сянка в гъстото дере и водата. Виждаха се
сериозни пътеки от движение
на диви животни, предимно
сърни, но тук-таме се мяркаше
и някоя стъпка от лисица и чакал. Дири от диви прасета не
видях, което за моите разбирания за този лов е страхотно.
Прасетата само развалят плановете на другите животни.
От моята гледна точка имам
видимост на 180 градуса, намирам се на сравнително висока
позиция спрямо дивеча и вятърът носи всички миризми и шумове право надолу по дерето.
Дистанциите, на които се очакваше да наблюдавам сърните, бяха между 350 и 1100 метра.
Екипировката, която установих, че ми трябва, за да се
справя максимално лесно с
продължителното висене на
едно място, с времето стана
максимално обрана, но все пак
е трудно да се пренася от сам
човек, дори да сте на няколкостотин метра от автомобила.

www.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ

43

ЛОВ НА ДАЛЕЧНИ РАЗСТОЯНИЯ
стабилна тринога (трипод) с
въртяща се глава.
Горещо препоръчвам монтирането на мобилен телефон чрез
адаптер към тръбата. Първо,
очите не се натоварват от
постоянното взиране. Второ, повече от един човек може
да наблюдава какво се вижда.
Трето, можете да използвате по-голямо увеличение от
самото устройство и така
получавате по-чиста картина, без да губите светлината,
увеличавайки вариото на тръбата. И четвърто, правите
видеозапис, който помага за
две неща - по време на наблюдението заснемате трофеите на различните животни и
когато се приберете вкъщи и
ги разгледате на спокойствие,
разбирате, че повечето не са
нищо особено; след изстрел, в
случай че животното не падне,
на забавен кадър гледате реакцията му и разбирате ранено
ли е или е имало късмет, а вие
- не. Не на последно място, ако
то не е извадило късмет, значи
вие сте успели да запечатате
страхотен спомен на висококачествено видео.
Затова стигнах до извода, че списъкък трябва да започне така
1. Помощник - той може да се ползва като втори чифт очи в
наблюдението, като шерп - носач на екипировка и отстрелян
дивеч, както и като репер. Когато животното падне и отида
там, където предполагам, че е паднало, теренът често се променя толкова, че губя ориентация дори за това къде се намирам
самият аз. Немалко пъти ми се е случвало да се въртя с часове
на едно място, да се връщам по 2-3 пъти от мястото, където
съм произвел изстрела, да си набелязвам дървета, храсти и други обекти за ориентир, докато открия това, което търся. С
един такъв помощник часовете се превръщат в минути. Ако
е по-мързелив от вас, може да се наложи да остане на място и
да ви ориентира дистанционно по телефона или, ако е на място без сигнал, по радиостанция, докато вие заемате ролята на
търсач.
2. Зрителна тръба - за този тип лов просто хубав бинокъл не
е достатъчен, ако искате да избирате и да не стават грешки. Разбира се, тази далекогледна тръба трябва да е закачена на
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3. Лазерен далекомер – наличието му е пределно ясно на всеки,
но все пак е важно да го споменем в списъка. Далекомерите
с черна скала са неизползваеми
рано сутрин и на свечеряване.
Добра опция е да се монтира на
трипода до тръбата и да се настроят да сочат в една и съща
точка. През далекомера целта
се прихваща много по-бързо заради значително по-малкото
увеличение.
4. Стабилна опора - никой няма
да тръгне без двунога, но ако
ползвате задни опори, добре е
да не ги забравяте и когато ловувате. Все пак е безотговорно

към животните да сме несигурни в изстрелите си в тяхна посока, а мачкането на връхната
ви дреха на топка губи учудващо много време и
може да ви коства празен излет.
5. Бинокъл - значително по-бърз за прихващане
на целта от зрителната тръба, по-лесен и неангажиращ за претърсване. Това го прави незаменим помощник. По време на първите наблюдения оставах и до след сумрак и ползвах нощни
уреди, за да видя дали ще излязат още животни.
Сърните са преживните на нашата географска ширина, които имат най-малък стомах и
трябва да се хранят по няколко пъти в денонощието. Открих това, че има няколко животни,
които излизат само сутрин или само следобед,
но абсолютно всички са активни след сумрак в
първите два-три часа. Необезпокоявайки ги с
присъствието си, научих много за сърните в
рамките на два месеца.
6. Патрони - само аз си знам защо добавям това
в списъка, но в никой случай не е защото някога
съм отишъл на лов с пушка и без патрони.
7. Репелент за насекоми - ККК - кърлежи, комари,

калинки и прочие. Най-хубавото време за лов е
най-хубаво и за тях. Само който го е изпитал,
знае какво е да се озове на варда в близост до
рояк агресивни и шумни насекоми. Който не
знае, да си вземе един спрей против ухапвания
от насекоми и да не задава въпроси. Тези без много химия, а с натурални цитрусови есенции пазят добре и специалистите твърдят, че не са
вредни за здравето ни. В чужбина съм чувал, че
продават и свещи, които се слагат на колана и
гонят всякакви гадини в радиус от 2 метра, но
все още не съм ги срещал у нас.
8. Найлонов дъждобран - един за вас, един за цялата екипировка и един за помощника. Всички гледаме прогнозата за времето преди такива излети, но не е лошо да сме подготвени за всичко.

Сигурен съм, че няма нужда да споменаваме, че
не е правилно да се стреля по дивеч на по-големи дистанции от тези, на които сме сигурни,
както и при прекалено силен страничен вятър.
Въпреки че този тип лов освен преносно ни отдалечава от истинския лов и буквално, ние все
още сме ловци и като такива трябва да мислим
как да не причиняваме излишни страдания на
животните.
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Мечокът
ТЕЖКА ЛАПА

По действителен случай

от Роберт Атанасов
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Беше поредната лоша година за
майката мечка. За втори път тя
усещаше как плодът нараства в
утробата й и това я караше да
чувства безпокойство. Първия път,
когато се заплоди, тя намери удобна
хралупа, в която да роди.
Двете мечета приличаха на пухкави котета.
Зимата бе дълга. Изпаднала в частична хибернация, майката даваше своето мляко на малките си в полусън. Липсата на хранителни ресурси вече се отразяваше. Тя ближеше лапите
си и по този начин усвояваше соли в затворен
цикъл, но това не бе достатъчно. Усещаше как
силите й се изчерпват. Дълбокият сняг сякаш
бе спрял времето за нея. Хранителните запаси
на организма й привършваха и това се отразяваше на кърмата й, която намаляваше с всеки
изминал ден. Мечетата се хранеха лакомо, но не
достатъчно. Другите горски обитатели обхождаха гората в търсене на храна, но майката
не смееше да остави малките сами. Те бяха напълно беззащитни пред глутницата вълци, която обикаляше района.
Когато гладът стана неудържим, инстинктът на животното го тласна извън хралупата
в търсене на храна. Леговището бе направено
в малка естествена пещера в непристъпно
дере, което се намираше откъм северния склон
на отвесен скат. Снежната покривка се бе запазила непокътната. Нямаше следи от други
животни. Стръмнината на склона и дебелият
сняг естествено отблъскваха другите горси
обитатели.
Когато мечката показа главата си извън хралупата, слънчевите лъчи, промъкващи се деликатно през високите борове, я заслепиха и
замаяха. Първите стъпки бяха най-трудни за
нея след повече от два месеца обездвижване.
Когато се показа в цял ръст на малката терасовидна площадка пред леговището, мечката
се протегна и вдиша свежия боров въздух. Трябваше да открие някаква храна! Жълъдите бяха
в в буковата гора по-надолу в планината, но за
целта първо трябваше да изкачи стръмния
склон нагоре от хралупата и да се спусне по южното било. Усилието бе огромно и обездвиженото животно се задъха. Наложи се да спре и да
си почине, едва извървяло десет метра. С всяка

следваща крачка пъргавината му се възстановяваше. Накрая излезе на равния участък, по който минаваше дивечова пътека, и пое надолу към
буковете.
Ранната пролет разкриваше съвсем друга гледка откъм южното изложение. Снегът се беше
стопил на места и тук-там се виждаше свежо
избила трева. Жизнените функции на майката
се възстановяваха и едновременно с това гладът й се засилваше. Докато се движеше към буковата гора, за да намери жълъди, тя спираше
тук-там да пасе. Имаше нужда от много храна.
Отне й повече време да стигне до гората, отколкото обикновено…
Когато пристигна, мечката видя, че буковата
гора вече е преровена за храна от дивите свине.
Намери няколко жълъда, пропуснати от лакомите прасета, но това не бе достатъчно. Режи да
се спусне още по-ниско и да премине съм съседния скат, където се надяваше да намери повече
жълъди. Това я забави и едва в късния следобяд
тръгна да се връща към укритието при своите
малки.
Докато се изкачваше към боровата гора, усети миризмата. Не след дълго по пътеката, по
която бе дошла, намери следите от вълчата
глутница. Вървяха по посока на леговището й.
Забърза, усетила опасността, която е надвиснала над рожбите й. С ужас видя как вълчите
стъпки завиват по стъмното дере, следвайки
собствените й следи в обратна посока. Въпреки изтощението премина в бяг. Когато стигна
до хралупата, видя следите от кратката схватка. Имаше съвсем малко кръв. Вълците бяха
удушили мечетата и ги бяха смъкнали в дерето,
след което ги бяха изяли. Беше останало съвсем
малко от тях - недобре оглозгани черепи с козина. Беше закъсняла твърде много…
…
Тази година роди две мечета. Едното - мъжкото, бе доста по-жизнено и избутваше постоянно дребната си сестричка. Превъзходството
му лиши по-малкото от храна и не след дълго
то умря. Това осигури на оцелялото зверче повече храна - цялото майчино мляко остана само за
него. Майката успя да го отгледа до пролетта,
без да напуска хралупата.
Мечето бързо израсна и на втората година
беше почти с размерите на своята майка. На
третата си година вече беше едро и силно жиwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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вотно, което можеше да се грижи самостоятелно за себе си и да се защитава. Типично за
младите мечоци любопитството му го тласкаше да търси нови територии и да изследва
горските пътеки и възможните източници на
храна. Старата мечка се беше погрижила да му
покаже как да се препитава от сезонните плодове и треви, както и къде са местата за водопой.
Една лятна вечер младият мечок се беше настанил удобно опрял гръб в една дива ябълка и
лениво лапаше опадалите плодове. Недалеч се чу
счупване на съчка. Мечокът се ослуша, преставайки да дъвче. Долови звука от приближаващи
се стъпки и миризмата на глиган. Дивото прасе не подозираше за присъствието му, защото
идваше откъм посоката на вятъра. В момента,
в който се доближи до ябълковото дърво, то забеляза опонента си. Замръзна на място и преце-
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ни съотношението на силите. Реши да прогони
натрапника и изгрухтя застрашително. Мечокът застана на четири лапи и наведе главата
си. С късо изпръхтяване глиганът се впусна в
нападение. Воден от инстинктите си, макар
и без опит в битки, младият мечок замахна и
халоса мощно противника си по главата. Глиганът падна, изгубил съзнание. Вълна от гняв се
надигна у мечока и той стръвно захапа врата.
Усети как зъбите му проникват в прешлените.
Разтръска глава и чу изпукването на костите.
Беше спечелил безапелационно първата си битка срещу сериозен съперник.
Тази случка го изведе от състоянието му на отпуснатост и го насити с адреналин. Вървя цяла
вечер, ръмжейки ниско. Искаше му се да се срещне с още противници и да премери силите си с
тях.
На другия ден се върна на мястото на битка-

неотстъпчиво ги наближи.
Вълците застанаха между него и храната, привели глави напред с оголени
зъби, и заръмжаха заплашително срещу него. Мечокът настъпваше, без да издава звук. Онези заръмжаха
още по-яростно, оголвайки
венците си и въртейки
заплашително глави, след
което отстъпиха зад мършата. Той обаче се чувстваше силен и директно
захапа трупа. В момента,
в който наведе глава, мъжкият вълк се спусна в опит
да го захапе за ухото. Ударът бе непредвидимо бърз
и вълкът излетя на няколко метра, преди да се
спре в стъблото на едно
дърво. Част от кожата на
предната му плешка висеше, откривайки плътта.
Макар и ударът да не бе
смъртоносен, той отказа
и двата хищника от по-нататъчно оспорване на
плячката. Те се оттеглиха,
изчаквайки мечокът да се
нахрани.
…

та. Лисици бяха хапнали малко от убития глиган.
Мечокът помириса месото и заби зъбите си в
задния бут. Изяде една четвърт от прасето, а
останалото покри с клони, за да го скрие от досадните птици и лисиците. Тази победа му бе
осигурила и доста голям протеинов запас. Вкусът на месото му допадна много, но рядко успяваше да се добере до него. Няколко пъти успя да
улови малки прасета, но това не бе достатъчно.
Странстванията му започнаха да заемат все
по-големи територии…
Веднъж в едно дере попадна на двойка вълци, които стръвно ръфаха нещо. Оказа се прясно убита
млада кошута. Досега не бе имал взимане-даване
с вълци, но реши да заяви правото си. Бавно, но

Всяка година в края на
есента мечокът изпитваше все по-голяма нужда
от месо, което да попълни протеиновите
му запаси. Напролет, събуждайки се от зимен
сън измършавял и гладен, той усещаше още
по-силно нуждата от мръвка в менюто си.
Към шестата си година Тежката лапа, както
го наричаха хората в района, бе добил слава на
известен пакостник. Често месото, към което се беше пристрастил, влизаше в стомаха
му под формата на домашни животни, които
бяха по-меки, по-едри и по-лесна плячка. Едно
теле или крава даваха храна повече от четири-пет диви прасета. При това домашните
животни изпадаха в паника, не се защитаваха
и той ги убиваше бързо.
Проблемът за мечока се появи, когато стоwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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паните на добитъка го прогонваха с викове и
изстрели от плячката. Няколко пъти той успяваше да отнесе и прикрие убитата плячка,
но рядко можеше да се храни повече от един
път от едно домашно животно, преди хората
да нарушат спокойствието му. За сметка на
това Тежката лапа се усъвършенства да убива успешно и след като изядеше колкото може
повече месо, не се връщаше повторно на мършата. За последната година след ставането
си от зимен сън той бе убил над двадесет домашни животни и бе унищожил доста кошери
с мед. Много стопани проплакаха от набезите
на натрапника. При няколко срещи в гората
бяха нападани и хора и по чудо никой не пострада сериозно. Беше въпрос на време мечокът да
разбере, че човеците са още по-лесна плячка от
домашните животни…
…
Според новите правила, които България прие
натрапени от своите европейски партньори,
отстрелът на мечки за ловни цели бе забранен
преди около 7-8 години. Последната отстреляна с ловна цел бе голям мечок с оценка 498 точки
по CIC. Вследствие на това ограничение приходите от тази дейност в държавните ловни стопанства секнаха, а мечата популация се
увеличи неимоверно. Тъй като са силно териториални животни, по-зрелите мечки изтласкват по-младите от своите територии. Така
много младоци стигат до населени места, където влизат в конфликт с местното население.
Положението през последните години стана
неудържимо. Незаконният отстрел на мечки
от хора, опазващи добитъка си, само влошава
нещата и по никакъв начин не регулира правилно популацията във възрастово и полово съотношение. От друга страна тази забрана за лов
не дава възможност на ловните стопанства за
приходи. Ако към това се добави и наглото разбиване на чакала, хранилки, кошери и нападение
над домашни животни, картинката с мечата
свръхпопулация ще стане още по-ясна.
За щастие в случаи като този с Тежката лапа
имаше възможност за противодействие. Издава се индивидуално разрешително за отстрел
на проблемно животно. Разрешителното се
съгласува с Министерство на земеделието и
храните и Министерство на околната среда и
водите.
Подобна съгласуваност е необходима, за да се
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гарантира, че мерките по издаване на позволение за отстрел са действително необходими и
крайно нужни.
Отстрелът на мечка е много лесен, когато е на
случаен принцип, и много труден, когато трябва да се проследи конкретен злосторник, какъвто бе случая с Тежката лапа. Мечките, особено
стръвниците, имат доста нередовен режим на
придвижване и до голяма степен са по-непредсказуеми в поведението си. Необходимо е да се
прави наблюдение на големи територии, за да
е сигурно припознаването на конкретното животно, определено като стръвно, както и да се
прихванат навиците му на придвижване, хранене и покой.
В случая в крайна сметка се стигна до издаване
на индивидуално разрешително за отстрел на
мечката злосторник. Няколко ловци изпробваха
късмета си, но срещата с хищника така и не се
състоя.
Узуна бе относително млад ловец, но интензивните му ловни излети на трофейни животни го
бяха превърнали в един много уверен и подготвен стрелец. Той се осланяше не само на качествата си на спортист и добър стрелец, но и на
най-модерните технологии. Беше му ясно, че
срещата с мечока няма да се състои на слънчева
полянка, а най-вероятно по тъмни доби и в забутани дерета. За целта той взе наблюдателен
термоуред. Така екипиран с карабината си в калибър .300 „Уинчестър магнум“, той прецени, че
е в състояние да открие, разпознае и унищожи
заплахата, която бе надвиснала над хора и добитък в тази част на Родопа планина. Получи разрешителното и започна своето бдение…
Трудно беше да се уточни точно районът на
действие на стръвното животно. Неусетно се
изниза първата седмица и разрешителното, издадено за срок от седем дни, изтече, без да има
голям напредък. Не без известни административни усилия ловецът получи второ разрешително за още седем дни.
Още първия ден на новото разрешение ловецът и местният водач попаднаха на следа - откриха множество разпръснати кости и скелети
от изядени домашни животни в един определен
район. Тежката лапа домъкваше на това място
убитите от него животни и там необезпокоявано ги довършваше. Създавайки тази повторност в действията си, той обаче правеше
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предсказуеми поведението и навиците си.
Узуна и неговият местен водач решиха да посветят цялата вечер в обикаляне на района и
преглеждане на терена. Близо час назад мракът
се беше спуснал. Тихата нощ подканваше горските обитатели да напуснат укритията си и
да излезнат по поляните.
Двамата мъже изследваха пространството
около себе си. Срещнаха стадо диви свине, елен
с няколко кошути и самотен язовец, който в
първия момент им заприлича на мечка и вдигна
адреналина им. Впоследствие обаче установиха
какво е. Наред с многото си предимства термовизионните устройства имат един голям
недостатък - не дават точна представа за големината на наблюдавания обект и за разстоянието до него.
Нощният преход и вълненията, свързани с него,
сякаш ускориха времето и нощта се изниза неусетно. Заревото на новия ден се появи на хоризонта. Ловците решиха, че е време да се прибират, за да могат да си починат и да продължат
наблюдението и разчитането на следи по-късно. В този момент слънцето се показа и светна
в очите на спътниците. Узуна инстинктивно
се обърна настрани и се загледа в малка полянка между боровете на около 330-340 метра. Полянката беше на отрещния скат. Там нещо се
движеше. Изведнъж сутрешните лъчи огряха
тялото на мечока, който мъжете търсеха вече
осми ден. Нямаше грешка! Точно до тази малка
поляна бяха намерили костите от убитите домашни животни.
Ловецът трескаво
разпъна походната
тринога и прихвана целта. Сърцето
му биеше в гърлото и той трудно
успокои дишането
си и треперенето
на оръжието. Успя
да види стръвното животно и центърът на скалата
на оприческия прицел попадна върху
предната му плешка. Миг преди Узуна
да натисне спусъка, мечокът рязко
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хукна да тича. Стрелецът го поведе интуитивно и стреля в отдалечаващата се цел. Чу се изтупването на куршума, последвано от рева на
раненото животно. След това всичко замлъкна.
Забравили за умората, двамата ловци тръгнаха
към поляната през гората. Когато пристигнаха, на мястото на изстрела имаше кръв. Последваха дирята и сред дърветата забелязаха тъмната лятна козина на Тежката лапа. Ловецът
бързо прикладва и от ръка изпрати още един
куршум в косматата купчина. Впоследствие се
оказа, че вторият изстрел е попаднал в задния
мечи бут. Доближиха умиращия мечок. Тежката
лапа дишаше шумно и умираше. Бяха на метър и
половина от него, когато събрал последни сили,
мечокът се опита да се надигне. Следващият
куршум го остави неподвижен, но за всеки случай ловецът стреля още два пъти, преди да се
реши да го докосне.
Обадиха се веднага на директора на горското,
на еколозите, както и на всички инстанции, които отговаряха за правилното и законно притичане на лова.
При направената дисекция в стомашното съдържание на мечока се намериха неоспорими
доказателства, че точно той е стръвникът,
тормозил населението и добитъка в района.
…
Узуна гледаше насъбралите се хора около трупа
на мечока и си мислеше: “Това бе най-щурият ми
лов!”
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МАЙСКИ
СРЪНДАК

От Кристиян Стефанов
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Тази година с голям зор успях да
вместя в програмата си пролетния
лов на сръндак. Поради лошо
стечение на обстоятелствата
през последните шест-седем
месеца не бях излизал на лов и
наблюденията ми в района бяха
нулеви. Знаех за наличието на
няколко животни с добри заложби, но
дали бяха оцелели през зимата беше
божа работа.
Още през първата седмица на месеца успях
да откъсна един следобед, в който да прегледам едно местенце. Пристигнах рано, около
19:00 часа. Приседнах до обрасло с подраст
дърво и предоставих кръвта си на комарите.
След не повече от десет минути се обади и
първият сръндак. В дъното на поляната, на
около 250 м се появи женска с млад мъжкар - въпросният „музикант“. Започнаха спокойно да
пасат, а не след дълго започна сръндашкото
надлайване. Около мен в радиус от 500 метра

имаше поне три животни. Това ме обнадежди, че може и да ми излезе късметът. Организирах времето си и в рамките на няколко дни
минах през стрелбището и извадих бележка.
В деня на лова времето беше относително
стабилно, без признаци за валеж и силен вятър. Исках да изпреваря младите животни,
които първи излязоха на поляната, и затова
тръгнах по-рано.
В 18:30 вече бях на мястото и се започна чуденето: легнал ли да вардя или седнал. Тревата
възпрепятстваше изстрел в легнало положение от двунога, а имах нужда от стабилност
при по-далечните дистанции. Взех компромисно решение - ще вардя седнал между два
храста, което ще намали периметъра, но
позицията ми ще бъде съобразена с постоянния северен вятър. Още повече, че зад мен на
около 300-400 м имаше село и вероятността
дивеч да дойде в гръб бе малка.
Започна пирът на комарите! Поради падналите валежи гадините бяха в безобразно коли-
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чество. Трудно бе да издържиш без да мръднеш. Към 19:00 часа, след
обстойно преглеждане на ръба на гората, забелязах движение в тревата на около 80-90 м от мен. И хоп! - един лисик изскочи от треволяка. Все едно дефилираше на сцена. Залязващото слънце огряваше
рижавата му козина. Спокойно си мишкуваше и се моткаше пред мен.

Идилия! Хищничарското ми сърце едва
издържа да не му
„пусне“ един. Не исках да развалям вардата и го изпратих
по живо, по здраво.
Късметлия!
Малко след това
двойката от предишния ден излезе
на същото място.
Едновременно с нея
един заек се моткаше вдясно от мен,
привличайки вниманието ми. В този
миг чух дебел лай на
сръндак вляво. Животното беше на не
повече от 150-200 м.
Завъртях леко двуногата и зачаках появата му…
След десет минути
сръндакът се показа на поляната – хубаво, зряло животно с нелош трофей.
Симетрията
на
рогата му не беше
идеална, но въпреки
това взех решение
да стрелям. Дистанцията беше не повече от 120 метра
- лесен изстрел. Положението на тялото му беше леко
извъртяно, затова
реших да изчакам да
прекоси поляната, за
да бъде по-удобен за
стрелба. Да, ама не.
Той тръгна косо да
се отдалечава и възвишението взе да
го скрива. Прихванах
дясната плешка и в
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мига, в който спря, обрах
спусъка. Сръндакът се изпари… Започна стандартното вайкане, че съм пропуснал този „лесен“ изстрел.
Изчаках няколко минути и
тръгнах полека към мястото, на което стрелях в животното. Сигурността ми
се потвърди - сръндакът
беше свален на място. Боеприпасът - S&B SPCE 180gr,
добре пласиран изстрел
зад плешката. Животното
беше паднало в лека падина
и затова изчезна така безследно. Почувствах се удовлетворен.
Карабината, с която ловувах, е „Mauser m18“ в калибър
.308 Win., комплектована с
оптика „Swarovski Z3“.
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Два
вълка
С ЕДИН КУРШУМ
От Виктор СТОЯНОВ
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Нека започна от
самото начало. Казвам
се Виктор Стоянов и
ловувам в дружинката
на с. Калиманци - район
изключително красив и
богат на дивеч, намиращ
се по южните склонове
на величествения Пирин.
Ловувам вече цели 15
години.
Като млад ловец имах
късмета да попадна
на добри учители.
За ловната етика и
дисциплина благодаря на
баща ми, Валери Стоянов,

то през сезона ползваме за гонка, а извън него е за чакане,
тъй като е превод и на вълци. Прекарвах голяма част от
времето там, учейки се да разбирам поведението и движението на вълците. Благодарение на слуката, проявеното търпение и знанията, които успях да усвоя през това
време (разбира се, все още се смятам за новобранец и знам,
че човек се учи цял живот), аз успях да отстрелям 12 вълци
за този кратък период. Последните два вълка ще останат завинаги в ловните ми спомени.
…
След дълъг работен ден реших да се заредя с малко чист
въздух и тишина, които планината ми осигурява при всеки
един излет. След около 50 минути път вече бях на чакалото
и с моя приятел започнахме да се приготвяме, като отваряхме и махахме всички опаковки на пакетираните храни,
които носехме, за да не шумим по време на лова. Времето
беше прекрасно, тихият вятър духаше както винаги вдясно от нас, а падащото слънце огряваше безлюдното село

а за останалата немалка
част от ловните ми
умения и знания - на
отговорника Драгомир
Бишаров, Петър Манчев
и всички останали ловни
другари от групата,
израснали и живели там.
От година и половина съм запален и по лова на хищници, за което е „виновен“ моят много добър
приятел Георги Зегвелиев. Освен
ловните излети с него споделяме и грижите и отговорностите, които всеки един ловец
трябва да има към дивеча и неговото опазване, и заради тази
всеотдайност към лова групата
ми гласува доверие и ме направиха техен отговорник. За тази година и половина слуката ме спохождаше многократно. Разбира
се, и пропуските не бяха малко, но
пък те ме научиха на неща, който
след това ми помагаха да имам
по-голям успех при издебването
на най-умния и върховен хищник в
нашите ширини - ВЪЛКЪТ.
И сега по същество. С групата
направихме чакало, на място, коеwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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„Тика»-та в калибър 6,5х55SE изгърмя и
след секунда видях, че и двата вълка са повалени. Поздравихме се за слуката, но решихме да изчакаме малко да не би вълците да са от глутница, която е разделена.
Седях и изгарях от нетърпение да отида
да видя къде е попадението при единия
вълк, къде - при другия, да ги подредя, за
да изкажа уважението си към тях, и разбира се, да направим задължителните
снимки за ловните албуми и архиви.
Обадихме се на собственика на кравите
и го изчакахме да дойде. Човекът ни благодари от сърце, че сме спасили стоката от бъдещи нападения от страна на
хищниците. Направихме малка фотосесия и си тръгнахме заредени догоре с положителни емоции и хубаво настроение.
Пожелавам на всеки запален ловец такава слука, а посланието ми към колегите
е следното: грижете се за природата и
дивеча и ще получавате и вие!

Храсна и неговата красива черква „Свети Харалампий“, която е на повече от 100 години.
Не след дълго дойде и дългоочакваният момент. Два вълка излизаха от гората срещу
нас и се насочиха право към стадото крави,
което беше на около 3-4 км вдясно от нас.
Бързо и тихо прошепнах на моя приятел, че
той ще стреля пръв по десния вълк, а след
това аз ще стрелям по левия. И двамата бяхме готови и водехме двете животни с оптиките, докато една от колоните, която
държи покрива на чакалото, реши да попречи
на моя приятел. Разбирайки, че вдигне ли оръжието, за да го премести от другата страна, вълците ще ни усетят, приятелят ми
замръзна и остави всичко в моите ръце…
Продължих да водя вълците, докато те не
решиха да спрат явно за да се ослушат. Когато застанаха един до друг, реших, че е време
да действам. Дърпайки спусъка, се сетих за
мечтата ми, която многократно съм споделял с Жоро - с един изстрел да сваля 2 вълка.
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ЛОВ И ЛЮБОВ

Три желания

От Михаил Михайлов-МИШО
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Прибирам се рано вкъщи,
след като съм закарал
дъщерята на училище,
а телефонът звъни на
пожар – ще събуди всички.
В бързината по пътя
към него събарям един
стол, вдигам ядосан
слушалката и с изненада
чувам гласа на Рой:
- Добро утро, Майкъл!
Аз съм Мишо, ама тук, в Намибия,
ми викат Майкъл. Рой е собственик на ловна ферма, граничеща
с резервата Иринди. Често му
водя клиенти - български ловци.
- Здравей, Рой. Проблем ли
има, че звъниш толкова
рано?
- Голям проблем - един лъв
е прескочил оградата на
Иринди и вече е погнал телетата ми. Нали последния
път ми каза, че искаш да
удариш лъв. Идвай!
- Искам, приятелю, ама нямам
свободни десет хиляди евро
– отвръщам му аз. - Обади се
на някой друг, по-богат от
мен.
- За какви десет хиляди ми говориш? Нима си забравил, че
ми спаси живота и обещах
да ти изпълня три желания.
Първото нещо, което пожела, беше лъв. Ето, имаш го!
Ще платиш само за обработката на кожата. Тръгвай веднага!

След по-малко от половин час вече пътувах с пълна газ
към Рой, вместо да карам към работата си. До фермата
му имаше поне три часа път – достатъчно време за размисъл. Първо се опитах да си представя лъва. Тези, които
бях виждал в Иринди, бяха големи, много големи. Лъвовете
извън резервата имаха по-труден живот и не стигаха до
онези почетни размери. Основният им проблем бяхме ние
– ловците. За последните две години в Намибия официално
бяха убити тридесет, а неофициално, както аз се готвех
да убия този лъв, поне още два пъти по толкова. Затова
са на привършване и ако не забранят лова им, ще изчезнат
напълно. Но аз не страдах за тях. Бързах, защото знаех, че
подобен шанс да убия лъв, и то без да го плащам, което никога повече няма да ми се отдаде.
Вярно, бях спасил живота на Рой. Случи се миналата година,
когато преследвахме заедно ранен сейбъл. Рой беше притеснен, че ще го изтървем. Сейбълът е едно от най-скъпите животни в Намибия. Цената му се доближава до
тази на нашия благороден елен. Загубата на сейбъла щеше
да се отрази тежко на джоба на моя приятел и той вървеше като хипнотизиран по кървавата диря, без да обръща
внимание къде стъпва.
- Стой, Рой! – изкрещях. – Пред теб има змия.
Опитният ловец закова на място. Змията също не мърдаше, надигната и разперена, готова за нападение. Беше от
най-отровните – зеброва кобра. Бързо свалих старата си
„туловка“ - шестнадесети калибър, с открити куроци и я
взех на мушка. С един изстрел я разкъсах на две. Стрелях ѝ
от седем-осем крачки с патрони пети номер. Универсални
са! С тях човек може да свали от заек до пъдпъдък и затова
често ги ползвам. Е, слагам понякога и тринадесет нули,
та дори и бренекета, но много добре знам, че пушката ми
е слаба за големия африкански дивеч. С нея стрелям предимно по токачки и зайци.
Лицето на Рой беше бяло като платно. Вцепенен, той дълго не можа да дойде на себе си. Когато се поокопити, ме
запрегръща и обеща:
- Ще ти изпълня три желания, досущ като златната
рибка. Кажи какво искаш най-много?
- Искам лъв! – отвърнах аз на шега.
- Ще го имаш! – обеща Рой и продължихме да гоним сейбъла.

ЛОВ И ЛЮБОВ
Бях забравил съвсем за това си желание, но Рой
не беше. Карах към фермата му и се удивявах
какви превратности крие животът. Когато
пристигнах, Рой вече беше създал пълна организация. Беше сложил захранка от орикс до следите, оставени от лъва. Беше наредил и съгледвачи с радиостанции и ме чакаше на входа
на фермата.
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- Слизай! – изкомандва ме той. – Веднага
тръгваме. Лъвът е на стървището.
Посегнах да сглобя „туловката“ си, а той ми се
присмя:
- Да не би сериозно да мислиш, че ще те
оставя да стреляш с архаичната си двуцевка? Това е двеста кила лъв, а не заек.
Оставяй тази играчка! Ще стреляш с

моята карабина – „Уинчестър магнум“,
триста тридесет и осми калибър с оптика на „Сваровски“.
Послушах го. Взех неговата карабина и подкарахме към стървището.
- Голям ли е лъвът? – попитах го по пътя.
- По следите си личи, че не е от най-големите, мъжки и безплатен!
Замълчах. Беше ми неудобно. Наистина какво значение имаше колко е голям лъвът? Знаех, че е пълно с богати ловци, готови да платят с лекота десет хиляди евро, а аз щях да
му стрелям безплатно, просто защото Рой си
държеше на думата като истински приятел.
Чудех се само как е познал по следите, че лъвът
е мъжки. По едно време на пътя ни се изправи
един от съгледвачите и съзаклятнически размаха ръце. Ясно, лъвът беше наблизо. Слязохме
тихо от джипа и Рой ми даде знак да не затварям вратата, вероятно за да не уплашим животното.
Тръгнахме приведени след съгледвача. Не бяхме
минали и сто метра, когато долових шум от
трошене на кости. Лъвът се хранеше необезпокояван на стървището. Рой ми даде знак да
заредя пушката и да мина отпред. Заредих
и се разтреперих. Странно. Никога не бях се
вълнувал толкова много по време на лов. Може
би защото бях неподготвен. Всичко се разви
толкова бързо. Тази сутрин закарах дъщеря си
на училище и ето сега, само след няколко часа,
щях да се изправя с пушка в ръка срещу царя на
животните. Ами ако не го уцеля?
Побиха ме тръпки от страх. Друга пушка освен тази в моите ръце нямаше. Всичко зависеше от това как ще стрелям. Рой дори не ми
каза къде да се меря. Нямах опит. За първи път
щях да стрелям по лъв. Вече беше невъзможно
да спра, да се обърна и да го попитам. Вървях
напред и знаех само, че нямам право на грешки.
Вървенето към лъва не трая по-дълго от дветри минути, но на мене ми се стори, че продължи цяла вечност. Провирах се приведен
сред гъсти храсти, настръхнал, със заредено
оръжие и свален предпазител, готов за бой.
След мен на две крачки пристъпваше Рой, а зад
него - съгледвачът, на който от бързане не
можах да науча дори името.
Когато чупенето на кости стана съвсем ясно,

спрях и се надигнах внимателно. Пред очите
ми се разкри невероятна гледка. Само на тридесет крачки от мен голям светлокафяв лъв
лакомо разкъсваше парче орикс. Трошеше спокойно и равномерно ребрата му като клечки за
зъби и дори не вдигна глава, за да ме удостои с
внимание. Аз обаче вдигнах карабината, за да
го взема на мушка, колебаейки се в коя част на
тялото му да стрелям.
Лъвът лежеше с лице към мен. Пред него беше
парчето от орикс, което Рой беше поставил,
за да го примами. Прицелих се през оптиката,
въпреки че на това разстояние нямаше нужда
от нея. Най-добре виждах главата му, но не исках да стрелям в нея, за да не разваля трофея.
Изведнъж нещо проблесна в оптиката и аз съзрях алуминиева обица на ухото на лъва. Беше
маркиран – строго забранен за стрелба! Това
едва ли имаше някакво особено значение, но
все пак реших, преди да стрелям, да го споделя
с Рой. Наведох се и се обърнах. Рой ми даваше
знаци с ръце да стрелям. Вместо да стрелям,
аз се върнах назад две крачки и му казах шепнешком в ухото:
- Лъвът е маркиран! Има обеца.
- Много ясно, че е маркиран, нали идва от
Иринди. Стреляй във врата му – отвърна ми без всякакво притеснение той.
Изправих се и вдигнах оръжието. Чак сега лъвът ме забеляза. Спря да се храни и надигна глава. За миг вратът му се оголи и аз се прицелих
в него, но без да ми обръща особено внимание,
той пак се наведе над орикса и продължи да се
угощава. Отново виждах предимно главата му
и съвсем малка част от задния му бут. В бута
беше немислимо да стрелям и търпеливо зачаках лъвът да вдигне повторно глава, ала той
нямаше никакво намерение да го стори. Въобще не се смущаваше от моето присъствие.
Гривата му не беше много голяма. Вероятно,
както каза Рой, беше все още млад, най-много
четири-пет годишен.
- Стреляй, стреляй! – подкани ме отзад
шепотът на Рой.
Докато търсех удобно място за стрелба, обицата на лъва пак проблесна в оптиката и аз
клекнах обезкуражен. Не исках да стрелям в
това красиво животно просто ей така, докато спокойно се храни. На всичко отгоре не
беше див лъв, а маркиран от хора.
www.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ
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- Не мога да му стрелям, Рой – извиних се, –
та той е маркиран, питомен лъв е.
- Глупости, питомен! В Иринди всички лъвове са маркирани. Просто е свикнал с
туристите и затова не бяга. Ако беше
див, отдавна да е офейкал. Стреляй!

то ми желание. Брой този лъв за убит,
защото от това разстояние и седемгодишната ми дъщеря щеше да го улучи,
стига да можеше да вдигне пушката.
Второто ми желание е да го върнем в
Иринди!

- Рой, ти май не разбираш. Не мога да
стрелям по лъв, който е свикнал с хората. Това не е лов, а убийство!

Рой ме погледна сякаш бях болен от жълта
треска. Не знаеше дали говоря сериозно или се
шегувам, та иронично попита:

- Ами какво, да го оставим да се разхожда
из фермата и да дави телетата ми?

- Искаш да кажеш, че ще го хванем за лапите и ще го заведем кротко в Иринди?

Изправих се, убеден, че трябва да стрелям. Лъвът се хранеше невъзмутимо, без да разкрива
врата си. Клекнах и предложих на Рой да минем
встрани, за да ми се открие по-удобна видимост за стрелба. Рой охотно се съгласи и ние
обиколихме вдясно около двадесет крачки.

- Не! – отсякох. – Ще се обадиш в Иринди да
дойдат и да си го вземат. Те знаят как.

Пак се изправих, взех на мушка животното
и точно щях да натисна спусъка, когато лъвът обърна глава и ме погледна право в очите. Сега разбрах защо „Сваровски“ е най-хубавата оптика. Виждах съвсем ясно не очите,
а зениците му. Те бяха заковани право в мен,
питайки:
- Какво, дотук ли я докара? Все едно да
убиеш лъв в зоологическа градина. Стреляй, гад човешка! После цял живот ще
ти тежи на съвестта!
Свалих пушката и му отвърнах на глас, на български:
- Върви си, подарявам ти живота!
Явно доста съм го обидил, защото лъвът се
изправи на крака и ме погледна още по-презрително.
- Кой си ти, да ми подаряваш живота?
Един свидлив бракониер. Това си ти! –
отвърна ми сякаш лъвът, обърна се и потъна гордо в храстите.
- Какво ти стана? Защо викаш? – смъмри
ме Рой. – Изплаши животното!
- Не съм го изплашил. Този лъв няма страх.
Държи се като истински цар на животните, пък дори и на хората.
- Какви глупости дрънкаш? Опропасти
лова! Сега пак трябва да го чакаме.
- Нищо няма да чакаме. Нали тогава каза,
че имам три желания. Ти изпълни първо66
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- Слушай, приятелю, ти напълно си откачил – отвърна той, този път с много
сериозен тон. – Знаеш ли, че тук всички
собственици на ферми ме познават и до
един са ми приятели. Помагаме си взаимно. Ако се обадя в Иринди, мигновено
ще се разчуе. Искаш да ме скараш с тях
ли? Да кажат: „Ето какъв лицемер всъщност е Рой!”. Никога няма да сторя това!
Замислих се. Беше напълно прав. Белите фермери щяха да го вземат за подмазвач на черната управа. За тях това щеше да е голям гаф и
със сигурност щяха да странят от него. Жалко, че в тази хубава страна, двадесет години
след независимостта ѝ, все още се деляха на
бели и черни.
- Защо не отворим малка дупка в оградата и не сложим там недояденото тяло
на орикса? – попитах го аз. – Когато дойде на стръвта, заедно ще го натиснем
от всички страни и той ще се върне в
резервата.
Този път Рой ме погледна съжалително.
- Майкъл, ти май нищо не разбираш. Явно
не им е много добре на лъвовете в Иринди щом прескачат оградата. Защо, мислиш, я е прескочил този? Защото е гладен? Нищо подобно! В резервата има
храна за десетки лъвове, но няма достатъчно място за тях. Прескочил е, защото го е изгонил от територията си
някой по-силен мъжкар. Като го върнем
обратно, или ще го убият по-силните
лъвове, или пак ще прескочи, но този път
не в моята ферма, а в тази на съседа,
който няма много да се церемони, преди

да докара някой богат американец, та дори и българин, за
да го гръмне.
Млъкнах. Имаше много истина в
тези думи. Не знаех какво да отговоря. Вероятно се държах не като
ловец, а като разглезена мома. Рой
продължаваше да ме гледа със съжаление. Започвах да се мразя заради наивното си поведение, когато
той каза:
- Хайде, стига за днес! Явно си
уморен от дългия път. Да вървим да пием по бира във фермата. Утрото е по-мъдро от
вечерта.
Не знаех, че и местните ползват
тази нашенска поговорка.
Във фермата хапнахме и пийнахме
порядъчно. Рой се поотпусна и по
едно време взе да казва, че по-ети-

чен ловец от мен не е срещал. Само аз си знам колко съм
етичен. Не бях сигурен дали говори сериозно, или се майтапи, но той заключи, че все пак е правилно да върнем лъва
в Иринди и аз разбрах, че не се шегува. Реших, че алкохолът
го е разчувствал и щом изтрезнее, ще запее друга песен.
Уви, на другата сутрин той ме събуди със следните думи:
- Ставай, дупката в оградата е готова и ориксът
е заложен. Отиваме да изпълним и второто ти желание.
Стигнахме до оградата. В нея беше отворена достатъчно голяма дупка, а останките от орикса положени отwww.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ

ЛОВ И ЛЮБОВ
пред. Отдалечихме се на
порядъчно разстояние и
зачакахме. Аз вече съжалявах, че няма да стрелям по лъва. Сякаш Рой
бе разгадал мислите ми,
защото ми каза:
- Все още не е късно
да смениш желанието си. Подобен
случай никога повече няма да ти се
отдаде!
- Не, Рой, няма да го
сменя! – отвърнах
аз твърдо, а всъщност ми идеше да
му кажа „Дай пушката!”. – По добре
да си купя лъвска
кожа,
отколкото
да застрелям този
опитомен лъв – добавих за свое успокоение.
- Както искаш! – сподели Рой. - Аз уважавам решението ти.
Ако трябва и кожа
ще ти намеря.
Чакахме около час и ето,
по едно време от храстите спокойно излезе
лъвът. Приближи се до
орикса, подуши го, огледа
съмнително дупката и
се поотдалечи. Беше разбрал, че нещо не е наред.
- Виждаш ли, не иска
да си отива, харесал си е моята ферма и иска тук да остане – каза с ирония
Рой, а после заповяда: – Хайде, време
е да го заградим и
бавно да го изтласкаме. Тази дупка не
бива да стои отворена дълго. Охраната на резервата
68

патрулира често и следи дали оградата е в добро състояние. Ако минат на проверка сега, свършено е с моя лиценз за
лов! Върви им обяснявай, че искаме да върнем лъва в Иринди.
Ще си помислят точно обратното.
Изправихме се и чак сега видях колко много хора има около нас. Рой
беше довел всичките си работници. Само трима бяха с пушки. Останалите стискаха колове и железни пръти. Бяхме цяла дузина.
Заградихме от всички страни лъва, ала той нямаше никакво намерение да си отива. Легна зад орикса и се заозърта недоволно. Не искаше да отстъпи плячката си. Наложи се Рой да стреля във въздуха,
за да го прогони.
Дупката беше затворена майсторски, без да остане и най-малка
следа в оградата.
Прибрахме се във фермата и след кратко сбогуване с Рой потеглих
обратно към столицата. Няма да описвам смесените чувства, които ме терзаеха по време на пътя. На другия ден Рой се обади:
- Искам да изпълня и третото ти желание. Спомена, че искаш
кожа от лъв. Един стар приятел продава. Може даже и разрешение за износ да ти осигури.
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- Рой, ти си убил лъва! – отвърнах без всякакво колебание.
- Глупости! – възрази той. - Да го убия вчера и вече кожата му да е готова?! Ти
поне ги разбираш тези неща. За да се
сложи лъвска кожа на тепих, са необходими най-малко три-четири седмици.
Запиши номера и се обади на човека. Той
ще ти обясни.
Срещнах се с човека, германец на почтена възраст, а кожата досущ като тази на лъва от
Иринди. Огледах я внимателно. От обецата
на лявото ухо нямаше и следа. Кожата суха, та
суха. Даже по някой и друг косъм се скубе от
нея.
- На колко години е тази кожа? – питам
германеца.
- На две години е, господине – уверява ме
той. - Продавам я, защото спешно ми
трябват пари.
- А разрешение за износ ще ми извадите ли?

- Не се безпокойте, в Африка всичко се
урежда с пари – успокоява ме сякаш не
знам.
Идеше ми да му кажа: „Не само в Африка, в цял
свят е така”, ала от уважение към белите му
коси замълчах. Платих и отнесох кожата вкъщи. Проснах я пред камината, а дъщеря ми не
може да й се нарадва и пита:
- Тате, ти ли уби този лъв?
- Ми кой друг, бе, дъще?! – отвръщам уверено аз.
Класът ѝ щеше да тръби какъв герой е баща
ѝ. Приятелите същото питат. И на тях казвам същото. Всички знаят, че съм ловец и въобще не се съмняват. Само аз все още се чудя:
„Това не е ли лъвът, по който щях да стрелям?”
Все едно. Замълчи, сърце! Още един лъв е убит.
Дали от мен, дали от Рой или от по-силните
лъвове в Иринди, няма никакво значение. Важното е, че кожата му винаги ще ми напомня
за истинското ловно другарство, за тежестта на ловната дума.
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Kой у нас го е еня

za пъдпъдъка?

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ
И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИДА
Възможна ли е мисията „Опазване на
пъдпъдъка в България“?
От Константин НЯГОЛОВ

Трябва да се има предвид, че
пъдпъдъкът е много динамичен,
подвижен и пластичен вид.
Постоянно се движи и сменя
местоположението си в зависимост
от промените в местообитанията
- климатични, метеорологични,
структурни, земеделски дейности.
Постоянно променя мястото
си в ареала. Това може да доведе
до погрешно впечатление и
грешни изводи за състоянието на
популацията и числеността на
вида.
През горещи и сухи сезони в дадени години
той се изтегля и разпространява, достигайки най-северните страни и части на ареала,
като създава впечатлението, че там има
прогрес и броят му се е увеличил. И обратно,
през по-хладни и влажни лета се задържа и
гнезди в по-голям брой в южните територии,
докато в северните почти липсва. Постоянно има колебания, пулсации, флуктуация, някакви динамични премествания и преразпределения от една част към друга. Промени се
наблюдават както в местата му за размножаване, така и в териториите за зимуване.

Това създава измамна представа за неговото
увеличение или спад. За илюстрация може да
се онагледи като едно водно тяло или петно, което постоянно променя размерите, посоката и формата си в зависимост от това
дали има валежи, приливи и разливане или
жеги, суши и свиване.
За да бъдат определяни вярно числеността
и състоянието на вида, трябва едновременно и системно да бъде извършван мониторинг – преброяване, отчет от отстрела и
звукова таксация от токуващи индивиди,
на територията на целия ареал, а не само на
части от него. Само така може да има вярна
оценка за числеността на вида и при нужда да
бъдат извършени охранителни и възстановителни дейности. В България природозащитни организации като БДЗП, „Зелени Балкани” и
други всяка година извършват преброявания
на белия щъркел, водолюбивите видове, лешояди и различни други птици, включително
и на пъдпъдъци. Предлагам да бъде организирано ежегодно и специално фокусирано върху
пъдпъдъка такова преброяване (чрез звукова
регистрация на токуващите мъжки). В него
могат да се включат ловци, горски работници
и всички други заинтересовани и желаещи да
помогнат. Без максимално точно отчитане
на числеността (включително и особено от
отстрела) няма как да се знае реалното със-
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тояние на вида, за да бъдат взети адекватни
мерки.
За да бъдат ефективни и да имат положителен
резултат взетите мерки, задължително трябва да бъдат международни и комплексни, включващи територията на целия ареал. Ако само
една или две страни (и то частично) опазват
вида, а всички останали го унищожават, ефектът ще бъде минимален или нулев. Необходимо
е редовно да бъдат организирани международни срещи на правителствено ниво и оторизирани институции и организации за набелязване,
изпълняване на такива мерки и упражняване на
строг контрол.
Всяка страна, включена в ареала на пъдпъдъка,
да установи оптимални и гъвкави – плаващи срокове за спортния лов и земеделските дейности, съобразени с биологията на вида, моментното състояние на местната популация,
времето и характера на пребиваването му на
съответната територия, както и метеорологичните условия (валежи или суша) в дадена
година.
• При неблагоприятни години, например
при суша и жега, да се намалява броят на
дните за лов и нормите за отстрел. Ако е
необходимо, да се наложи временно пълна
забрана на лова до подобряване на ситуацията. В страни като Германия, Холандия,
Белгия, Дания, Австрия този лов е забранен.
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• Пъдпъдъкът да бъде включен в Бонската конвенция за защита на мигриращите видове. Това предложение
е крайно наложително, навременно
и неминуемо ще окаже положително влияние. Всяка държава, подписала
тази конвенция, се задължава да предприеме действия и да упражнява контрол върху изпълнението на клаузите за опазването на съответния вид.
• Специално за България трябва незабавно да бъде организирана среща
между НЛРС-СЛРБ, Министерството
на околната среда и водите (МОСВ),
Министерството на земеделието
храните и горите, природозащитни
НПО организации като БДЗП, Федерация „Зелени Балкани“ и всички други
заинтересовани страни за спешно
набелязване и изпълняване на спасителни мерки.
• Земеделската дейност - оран, химизация, механизация, срокове на различни
дейности, също да бъде преразгледана, прецизирана, приспособена и поправена, където е необходимо, за намаляване и избягване на нанасяните
поражения върху вида.
• Земеделската техника задължително да бъде отново оборудвана с подплашващи дивеча устройства и приспособления за избягване прякото му

унищожаване при коситба, жътва, оран
и други подобни дейности.
• Височината на пожънатите стъбла да
бъде възможно по-висока и стърнището
след жътвата да бъде оставено неразорано (подметка) минимум два месеца
след това. Настоящото ранно разораване трябва незабавно да се прекрати!
• Да се следи строго и да не се допуска забраненото вече, но често нарушавано палене на стърнищата.
• Същото се отнася за безразборното и
безконтролно пръскане с всевъзможни
и силно токсични химикали. Такова третиране се извършва както преди, така и
след жътва, и буквално лишава пъдпъдъците от подслон и от хранителната им
база (семена и насекоми).
Когато всичко това се комбинира с все по-честите големи суши и горещини, пъдпъдъците
рано и принудително биват изтласквани във
вертикална посока в предпланински и дори
планински биотопи в стремежа им за преживяване и оцеляване, което неизбежно силно,
системно и рязко снижава числеността на
вида.

• Фуражните култури - люцерна и др., в
които гнездят пъдпъдъци, да не бъдат
косени в пиковите моменти на масовото излюпване на малките пъдпъдъчета.
Да бъдат засявани спомагателни „дивечови ниви”, например с просо, гречка
(елда), сорго и други любими и подходящи
за храна, убежище и почивка на вида култури, които да не бъдат използвани за
други цели.
• Да бъде контролиран броят на сивите
врани, свраките, чакалите и лисиците,
скитащите кучета и котки и др.

Напълно и незабавно да бъде забранен масовият (комерсиален) улов с мрежи (и други подобни методи за изтребване), който все още
съществува в местата за концентрация през
миграцията в страни като Египет, Палестина, Пакистан, Малта, Кипър и др. Има и друга
възможност, предложена за последния най-голям бастион на масовия улов на вида в Египет.
Улавяните понастоящем все още хиляди пъдпъдъци в Египет да бъдат откупувани, опръстенявани и пускани на 10-20 км извън обсега на
мрежите. Могат също да бъдат отглеждани
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за 3 месеца и след това също да бъдат освобождавани: 50% - в долината на Нил, 25% - през
януари в Сенегал, и през февруари-март - 25% в
Мароко и др.
Добра възможност е да бъдат пускани само
женски птици в райони на голям дисбаланс
между половете. През 1992 г. германски орнитолози преброяват само за една сутрин
предлагани за продажба на пазара в Ал Рашид
в Египет 3000 пъдпъдъци и 10 000 различни
пойни видове. Тези птици биват откупувани за „жълти стотинки” и след това препродавани на многократно по-високи цени. Този
бизнес е печеливш за брокери, собственици
на ресторанти, кетъринг за туристи и др.,
които плащат до 5 евро за пъдпъдък и пойна
птица. Именно тези птици, вместо да попадат в търговците, да бъдат откупувани от
природозащитни организации и връщани об-
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ратно в природата. Същевременно трябва
да се оказва постоянен силен натиск на правителството в Египет и другите страни с
подобна дейност за въвеждането на строги
закони, регламенти и ограничения за този вид
съвременно варварство и бракониерство до
неговото пълно изкореняване. Вместо улов на
диви пъдпъдъци на тези страни да бъдат предоставяни възможности за развъждането във
ферми на одомашнения японски пъдпъдък, от
който освен месо се получават и голям брой
висококачествени и лечебни яйца.
Периодично да се отчитат резултатите
от взетите мерки, които при необходимост
да бъдат гъвкаво и своевременно коригирани и стриктно изпълнявани до постигане на
приемливо, устойчиво, стабилно ниво и численост, осигуряващи бъдещото просъществуване на вида.

СОЛАРЕН ПАНЕЛ
КОМПАКТЕН ДИЗАЙН
22 MM ОБЕКТИВ
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
ЗАЩИТНИ КАПАЧКИ

АНТИРЕФЛЕКСНО ПОКРИТИЕ

ELEMENT MINI SOLAR 1X22
SM26041

Дори и при най-бързо променящите се светлинни условия, червената точка на вашия бързомер
Елемент Мини Солар ще остане ярка, благодарение на системата за автоматично управление на
светлината (Eclipse Light Management System). Това патентовано нововъведение автоматично
увеличава или намаля интензитета на червената точка спрямо средата, така че не е нужно да се
притеснявате за яркостта на точката в соларен режим. Също така, можете да използвате батерия
CR2032, която издържа до 200 000 часа.

customerservice@sellmarkeu.net

www.zarimex.eu
0883 31 44 88
office@zarimex.eu
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ловен сезон,
кучетата, КОИТО ИМАМЕ,
мечтаем

ЗА НОВИЯ
ЗА
И ТИЯ, ЗА КОИТО
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Новият ловен сезон е на прага. Идва, за да ни донесе нови преживявания от
срещите с природата, със старите приятели и откриването на нови.
Предстоят вълненията от крясъка на излитащия фазан, на уплашения пъдпъдък,
литнал, за да бъде прострелян, очакват ни мигове на смълчано очакване в гората
да дочуем стъпките на приближаващото прасе и лая на кучетата.
Дали сезонът ще бъде успешен, или ще има много негативи?
Живеем в безвремие, което ни натиска, в безвластие, което носи облаги на някои.
Живеем във време, в което се променя светът - този, който беше, вече никога няма да
е същият. Променят се хората, ловците, променят се ловните полета, в които ловуваме,
променя се и дивечът. Ловът на диви прасета,
който е носител на много вълнения и който е
най-масовият у нас, се промени. Чумата значително намали популациите, а в много райони
ги няма изобщо.

На преден план излизат качествата на
ловците да разпознават животните и
хладнокръвно да дърпат спусъка само на
приплоди, а майките, които ще водят
следващи години сюрии, и трофейните
мъжки, които ще дадат бъдещо качество, да се пропускат.

Намаляването на излетните бележки, намаляването на интереса към свинския лов в
сдруженията ще доведе до намаляване и на
приходите им. Много от малките сдружения
ще получат финансов колапс. Колеги, не допускайте това да се случи! Ловът е бил и трябва
да продължи в татковината ни, достъпен за
всички, които го носят в душата си.
Ловът на пъдпъдък е най-прекрасният лов,
който все още имаме в ловните си райони.
Казвам все още, защото популацията на мигриращата у нас с цел да създаде поколение
най-малка кокошевидна птица намаля значително. Отминаха времената, когато тук имаше много местен пъдпъдък, когато имаше огромни прелетни пасажи в края на септември,
началото на октомври. Причините са много.
Сред тях са интензивното земеделие, пръскането с много препарати, голяма част от които са внос от Китай или Турция, неотговарящи на никакви изисквания, предозирането им.

Още в ранна пролет, когато птиците идват
да гнездят, те кацат в ниви, обработени с
инсектициди и хербициди. Почивката им се
проваля, те се преместват в търсене на нови
местообитания с налична храна... и първото
люпило пропада.
После следват косачки, които косят сеното
в полетата навсякъде у нас – субсидиите са
сладко нещо дори и сеното да е непотребно.
Идва ред на жетвата. Комбайни с хедери по 6
метра, които се движат с 40 км/ч в работен
режим и повече... Веднага се оре, дискова. Изчезва хранителната база, за да се подготвят
птиците за полета си през есента, късните
люпила загиват. Тъжна картинка!
Колеги, откриваме сезона традиционно през
втората седмица на август. Пъдпъдъците
(там, където ги има) са все още слаби, малки,
негодни за консумация. НЕ ги стреляйте, те
са излюпени в тия полета и ще се върнат
следващата година, за да продължат рода
си пак там, във вашите полета. По-добре се
разходете, нека кучетата да поработят, да
усетят миризмата, да преследват... В този
период птичките не разчитат на мимикрия, а
на бягство, затова и кучетата бягат напред,
увлечени от мирисните дири, които спасяващите се пъдпъдъци, видели високия силует на
приближаващия се ловец, оставят след себе
си. Колегите крещят: “Върни си кучето, вдига
ги далеч!“. Не са наясно, че кучето следва поведението на обекта на лов. Ако не преследва,
нещо не е в ред – или няма ловна страст, или
е със слаб нос. Стойките на кучета пред пъдпъдъците идват после, в края на септември,
началото на октомври, когато птиците са
наедрели... и много вкусни!
На откриването тренирайте с панички – ще
донесе много повече полза и за вас, и за популацията, а и за вкусотиите, с които ще се облажите след месец.
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лацията значително намалява. Сеят се хибридни слънчогледи, които не са интересни за
гургите – хиляди слънчогледови декари, а няма
една кацнала на пита да вади семки. На малко
петънце, дето бай Петър си е посял слънчоглед, та баба Рада да чопли, като си гледа сериалите, летят, кацат и се хранят. Сортът
е стар, мазнината му е подходяща, а и самият
слънчоглед следи слънцето - такова му е името, а и съдържанието. Гургулиците заминават
при подходящ вятър от края на август до началото на септември. Колеги, използвайте
първите излети да направите разузнаване
къде е „на бай Петър нивата“.
И тъй сезонът наближава…
Изваждаме от касите пушките, почистваме
ги, радваме им се, спомняме миговете на слука,
които сме имали с тях.
Трябва обаче да се погрижим и за кучето си. То
не е машина като пушката, а живинка с характер, интелект, физика. Както казват старите ловци, кучето трябва да направи крака за
сезона. Използвайте Времето, за да го вкара-
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те в кондиция, извеждайте го в ловния район.
Нека претърсва, бяга. Върнете му дисциплината и тренирайте командите, апорта.
Огледайте физиката му критично. Ако е заслабнало, увеличете дажбата, ако е заприличало на бидонче, наложете диета – хранене през
ден с половин дажба и физически и психически
натоварвания. Добрата физика е когато козината блести, под кожата на гръдния кош се
усеща, че има ребра, крупата не е с ямка пред
опашката от тлъстини, а се усещат костите на таза.
Интересно е, че психическото натоварване
прави многократно по-голямо натоварване на
животното, отколкото физическите натоварвания, бягането.
За много колеги всичко това е практика. Пиша
тия редове за колегите, които отскоро са в
ловните сдружения, за които това е първият
или вторият сезон.
И понеже направих аналогия между пушката и
кучето и какво са те за ловеца, ще продължа в
тоя дух.
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Младите колеги си избират
оръжие – пушка. Пазарът
предлага много оръжия, всякакви и на различни цени. Няма
универсално, всяко е предназначено за използване в определени условия за няколко вида
дивеч, като ползваните патрони, разбира се, увеличават
възможностите.
Същото е и с избора на ловен
помощник – другар в лова и
вкъщи. Млади колеги, това е
дълга тема - как да си изберем ловен помощник. Ще споделя с вас моите разбирания,
логика и подход, а вие сами ще
прецените дали това е така,
или ще последвате емоциите,
възможностите и приоритетите си.
Няма да коментирам изобщо дали ловният помощник
трябва да е родословно куче,
родено в развъдник, по правила, или да е от съседното село,
щото майка му била „професор“ или щото ще ви го подарят, било мъжко право...
Колеги, живеем в свят, в който
всичко, което човечеството
ползва, е генетично определено, интензифицирано. Създадени са и генетично закрепени породи, които ни дават
месо, мляко. Така е и със зърнените храни, плодовете, зеленчуците – всичко е постигнато със селекция на добрите за
нас, хората, качества.
Същото е и при кучетата ни.
В продължение на 150-200 години развъдчиците са селектирали различни породи ловни
кучета, за да достигнат те
при нас със своите качества.
Всяка порода е създавана за
определени условия, обект на
лов и начин на ловуване. През
това време породите са се
развивали, понеже се е разви80
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вал и начинът им на ползване, но трудът на
селекционерите, на хората, които са създавали, развивали всичко това, е довел до резултата, който имаме днес.

Няма лоша или добра порода, няма
„най-добра“ порода. Всяка е подходяща за
работата, която кучето трябва да свърши, в условията, в които то ще се ползва.
И тук, за да стане още по-сложно, ще добавя, че всеки развъдчик - разбира се, тия,
които не се занимават с търговско развъждане - има своя развъдна цел и селекционна програма. Това е довело до създаването на различни линии във всяка порода.
Ще ви дам пример с „моята“ порода – ваймаранера. В Германия има развъдник, който е постигнал това, че над 65% от кученцата, които той произвежда, са лаещи на мирисна диря
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– лаят като гончета. Нормално ваймаранерите лаят на диря 3-5%, на поглед - 10-15 %, а останалите са мълчаливи. Има развъдчици, които
създават кучета за определени видове състезания. Там се ценят и селектират качества,
които ще направят кучетата шампиони в
тия състезания.
И така, колеги, вие, които смятате да си
вземете ловен помощник, моят съвет е: НЕ
БЪРЗАЙТЕ! Решението, изборът ви ще е за
следващите 10-12 години. Бъдете сигурни, че
разходите, които ще направите по отглеждането и обучението на ловния си помощник,
многократно ще надвишат разходите по неговота придобиване. Както по-горе споменах,
кучето не е машина. Ако не се оправдаят очакванията ви след година-две, то не може да се
продаде или изхвърли, поне аз мисля така.
Преценете много добре какъв лов ще практикувате, къде, как ще отглеждате кучето си.

Вкъщи, в апартамента или
на двора в изграден бокс, то
ще е член на семейството ви
заедно с децата и съпругата
ви. Има ли семеен консенсус за
това?...
Аз лично съм отказвал да дам
кученце от развъдника си на
хора с огромни възможности,
защото то щеше да бъде
отглеждано от работници
във фирмата и нямаше да
бъде част от семейството
им, да бъде развивано.
Когато сте наясно с всичко
това, иде ред да си изберете порода. Подходяща може
да е бретон епаньол, курцхар,
дратхаар, ваймаранер, сетер, пойнтер. Вижте как работят всички те в условията, в които вие ще ловувате,
запознайте се със собственици на ловни кучета, разпитайте ги за работата и особеностите на кучетата.
Отделете време за запознаване с качествата на отделните породи. Не се полъгвайте по резултатите от
провежданите у нас състезания по правилата на Свети
Хуберт или други такива. Там
се състезават кучета, подготвени за условията на състезанията, а последните са
суперплатформа за реклама.
След като сте се спрели на
определена порода, се свържете с клуба, който опазва и
развива тая порода. Разберете кои са развъдчиците, натрупайте сведения за тях.
Каква линия развъждат, какви
са качествата на животните им и с какво се отличават
от останалите развъдчици.
Намерете собственици на
кучета, излезли от развъдниците, осведомете се за отношенията на развъдчиците
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с клиентите им. Всичко това е много важно,
защото развъдчикът, от който сте взели
кутре, е опората, стълбът, в който ще се опирате при проблемите, които ще имате при
отглеждането и обучението. Всичко това изисква много време, контакти, информация, но
живеем във време, дето интернетът и чичко
Гугъл казват всичко.
В тая връзка бих искал да отправя едно предупреждение: не се доверявайте на снимки! Има
магьосници, дето снимат котка, а на снимката е лъв. Не се скъпете да отидете на място,
да видите развъдника, начина на отглеждане,
майката на кутретата, а, ако е възможно, и
как тя работи.
Стигнахме до самото кутре. Породата е ясна,
развъдникът е определен. Рядко добър развъдчик дава право на клиентите си да избират
кученце, той предпочита да познава бъдещия
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водач и лично да избере подходящо за темперамента му кутре. Не е така при търгвското
развъждане, там е важно кутретата да си намерят собственици.
Кученцето ще има родословие. Там са описани неговите данни – име, развъдчик, дата на
раждане, цвят, чип номер, номер в развъдната
книга на общността. Упоменати са и родителите и прародителите му 4 или 5 поколения
назад. В повечето от родословията се описват титлите, резултатите от изпитания
и здравните характеристики на тези кучета.
Много е важно да умеете да четете това родословие. В него е целият труд на развъдниците, създали тия кучета, това, което те са
постигнали и доказали пред изпитни комисии.
Обикновено нашенци казват: то голям професор, а баща му беше академик, питай бай
Стоян, той го е виждал как работи. Това са

пълни глупости, нямащи нищо общо с
действителността. Всяко куче, преди да
има право да влезе в разплод, трябва да отговаря на ред критерии, работни и здравословни. Това се доказва с изследвания и ренгенови снимки, а работните - с получаване
на оценки от комисия съдии, специалисти,
определени от ловните общности на съответните държави. Изпитанията се
провеждат по правилници, регламентиращи всяко изпитвано качество. Поставят
се оценки, има изпитен лист, в който са
отразени. Тези точки се записват в родословието на кучето и те съществуват
под името му 3-4 негови поколения наред.
Цялата тази информация дава възможност
да се проследи колко кучета назад в родословието са изпитвани и какви качества са
показали те. Вашето кученце ще притежава тези качества, защото те се предават
генетично. Великият руски учен Павлов е
доказал, че кучето може да бъде обучавано
– да му се създават условни рефлекси, освен вродените (всички сме чували за експеримента с храната и червената лампа).
Другото, което той е дал на хората като
знание, е, че след четвърто поколение придобитите условни рефлекси влизат в генома на животното.
Научавайки всичко за кутрето си, Вие ще
знаете какво можете да очаквате от
него. Ще сте запознати с екстериора на
породата, морфологичните характеристики, ще имате поглед, който ще вижда и
оценява животното. Дратхарът няма да е
брадато куче, а ваймаранерът - сиво куче…
Вие ще сте добре подготвен за ловния си
помощник, ще знаете много за него и няма
да има изненади. През следващите години
ще се радвате един на друг и ще създавате спомени. Нали мъжете по това се отличавали от жените – първите живеели със
спомени, а вторите с мечти.
Наслука!

Инженер магистър Николай Тодоров
Ваймаранер развъдник „Yanina Villa” FCI
15/2010 BG
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СЕМИНАР ЗА ПОЛАГАНЕ И
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КЪРВАВА
ДИРЯ С МЛАД ВАЙМАРАНЕР

Редакцията се извинява на автора и читателите за допуснатата
грешка с дублирането на един и същ материал в предния брой.
Публикуваме разказа на г-н Иванов за семинара на тема полагане и
проследяване на кървава диря с млад ваймаранер.
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авторът с Рожен

снимка: Интернет

Казвам се Николай Иванов и от около
година съм собственик на куче от
породата ваймаранер. Кучето се казва
Рожен и е от развъдника „Янина Вила“
на Николай Тодоров. Предварително
проучих подробно характеристиките
за породата. Бях приятно изненадан
от интелекта и вродените качества,
които притежават представителите
й. Изключително атлетични, красиви,
енергични, издръжливи, с добро обоняние
и ловен инстинкт.
Породата ваймаранер все още не е
много популярна у нас. Заради красивия
външен вид мнозина ги приемат повече
като домашни любимци, а не като
ловни кучета.
Като новобранец в редиците на национален
клуб „Ваймаранер - България“ участвах за първи
път в организирана
та шеста национална клубна изложба на породата, която се проведе в началото на юни в природен парк Витоша, а домакин беше поляната на
горски дом „Ветровала“. Там се запознах с други
собственици на кучета, обменихме опит и идеи
за отглеждането и развитието на породата.
През първия ден се проведе изложба, на която
бяха излъчени шампионите на клуба за 2022 г. в
различните категории. Всички кучета показаха завидни качества и умения. Конкуренцията
беше силна и оспорвана. Със сигурност не е било
лесно на журито да определи победителите.
Тук трябва да благодарим на развъдниците за
добре свършената работа за развитието на
породата.
В рамките на изложба се проведе семинар на
тема полагане и проследяване на кървава диря
с млад ваймаранер. Лектор беше зооинженер
Стефан Гелимачев, който е професионалист с
дългогодишен практичен опит. Чухме изключително полезна лекция, съчетана с практически
упражнения както за кучето, така и за водача.
Беше предоставена достатъчно подробна информация, за да подготвим кучетата за реалните условия. Показано ни бе как, къде и при какви
условия трябва да бъдат проведени следващите тренировки, как кучето да не се влияе от

дразнители в заобикалящата го среда.
По време на семинара инж. Гелимачев ни запозна с предварителната подготовка за
проследяването на кървави дири на убито
или ранено животно, с необходимата екипировка и ловни принадлежности, с подхода,
който трябва да имаме към кучето по време
на тренировките и разнообразието на терените, където да бъдат проведени тренировките. Беше ни обяснено колко е важно да
не се тръгне веднага по следата, а да се изчака поне 12-24 ч. след раняването.
За практическата част на семинара предварително бяха подготвени няколко трасета
с диря, по които младите кучета да проследят следата в реални условия. За повечето
кучета това бе първото проследяване, но
всички се справиха много добре и успяха да
намерят „прасето“ на края на дирята.
В практическата демонстрация за първи
път участваше и моето куче Рожен. За моя
голяма радост то се справи и намери чучелото на дивото прасе.
Като член на национален клуб „Ваймаранер България“ изказвам своята благодарност към
екипа на организаторите, към Петър Петров, председател на клуба, и лектора зооинженер Стефан Гелимачев за чудесната организация, лекция и демонстрации.
Доволен съм от срещата и с удоволствие
ще се включа при следващи инициативи на
клуба.
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ПЪРВИЯТ

Снимка:Албена Люцканова

ИЗЛЕТ

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ НЯКОИ ГРЕШКИ?
От д-р Светлин НИКОЛОВ
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В навечерието на настъпващия
ловен сезон всеки собственик на
младо куче тръпне в очакване
на първия съвместен излет. В
съзнанието на всеки ловец изплуват
картини от перфектния лов с
четирикракия му помощник. Ловът
на пъдпъдък, както всички други, има
своя неповторим чар. Красивите
гледки, разкриващи се пред нас в
полето на зазоряване, страстта,
с която кучето обхожда терена в
търсене на най-малката кокошева
птица, моментът на стойката,
изстрел и завършек с безупречен
апорт - това е перфектната
ситуация в този лов, до която
иска да достигне всеки. Често
обаче очакванията се разминават
с реалността, особено когато
ловуваме с младо куче.

Често водачът прави много грешки по време
на този така чакан първи излет. Тези грешки
се запечатват в психиката на кучето и то
изработва негативен поведенчески модел.
Затова е добре да нямаме високи очаквания
и същевременно да сме подготвени добре за
първия сблъсък с действителността.

Грешка номер едно
Първата и може би най-често срещана грешка
е при първия истински излет на кучето да се
ловува в група с други ловци и кучета в терен
с висока концентрация на дивеч. В 90% от случаите резултатът е отрицателен. В такава
ситуация целият излет е съпроводен с плеяда
от грешки. Събирането на повече от трима
души и три кучета на едно място е, меко казано, излишно. При такъв вид, образно казано,
„групов лов“ се създават предпоставки за злополуки. За съжаление съм виждал доста кучета
с пробити от съчми уши (и не само) заради
нетърпеливостта и небрежността на някои
колеги.

Снимка: Виктор Василев
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Снимка: Албена Люцканова

ВРЕМЕ ЗА КИНОЛОГИЯ

Колкото и да е работено с младото куче преди
първия излет, такова събиране за него често е
пагубно. Обикновено в такава редица се стреля по всеки пъдпъдък, който се вдигне, без значение дали е от стойка или не. Стрелят по 4-5
души едновременно и това въздейства изключително отрицателно на младите кучета. (В
предния брой на „БГ ЛОВЕЦЪ“ беше описано
подробно как да се въведе положителна връзка към изстрела у кучешката психика.) Често
след такава канонада от гърмежи младото
куче се стряска и с подвита опашка бяга в краката на своя стопанин. Оттам се прави грешен извод, че то има страх от изстрел и се
започва поредица от неправилни заключения.

го провокира да не претърсва систематично.

Грешка номер три
Тя се проявява, когато някое от кучетата
маркира и останалите не са отработили
секундирането. Тогава и те се опитват да
влязат в мирисната зона, което пък от своя
страна провокира откривателя да форсира
дивеча. По този начин не може да се достигне до изстрел от стойка, защото марките са
краткотрайни и не позволяват на ловеца да
стигне до кучето.

Грешка номер четири
Грешка номер две
Втората основна грешка при такива групови
начинания идва от струпването на няколко
кучета с различен опит на едно място. Често в резултат на високия първоначален адреналин от създалата се ситуация кучетата
почват да се надбягват и се състезават кое
първо ще открие дивеча. Това е изключително
вредно поведение за едно младо куче, защото
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Тя се допуска след изстрела при търсенето
на убития или ранен дивеч. Когато групата
се състои от няколко кучета, те се впускат
в търсене и идва момент, когато започват
да си пречат едно на друго. Ако младото куче
в такава ситуация първо стигне до дивеча и
тръгне да го апортира, често бива предизвикано към придъвкване и бягане надалеч от останалите кучета. Стига се и до изяждане на

Снимка: Интернет

дивеча поради провокация от
другите от групата.

След такъв провален излет
стопаните на млади кучета
обикновено биват разочаровани. Често обаче проблемът
не е в кучетата, а в техните собственици, които на са
подбрали правилно средата
за този толкова важен първи
лов. Ако кучетата са опитни
и са ловували в група и друг
път, не е проблем да се правят такива излети, но за младо куче те са изключително
вредни.
За да се спестят всички гореописани отрицателни преживявания, първият истински ловен излет трябва да е
самостоятелен. За да работи добре кучето е необходи-

мо и водачът да е спокоен. Трябва да се подбере терен, в който
има дивеч, но концентрацията му да не е прекалено висока. При
първоначалното пускане на младото куче е хубаво да го оставим то да се натича и да се освободи от излишъка на енергия.
Добре е във всеки един момент да разчитаме поведението му
и да се съобразяваме с него, за да може всичко това да му остави
положителен спомен.
Ловувайки с младо куче за първи път, не трябва да се стреля
по всяка птица, която се вдига. Редно е изстрелите да бъдат
само от стойка, за да затвърждаваме този елемент. При реали-
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зацията на дивеча трябва само да насочваме кучето, но да го оставим то
само да го открие, макар и да сме видели къде точно пада. Това създава сигурност у животното и затвърждава
качествата му на откривател.
При последвалия апорт трябва само
да хвалим кучето, за да разбере то, че
това е правилният завършек на упражнението. Дори и да се стигне до
нараняване на дивеча или изяждането му, не трябва да бъдем прекалено
строги. При младите кучета това се
случва често, особено с дребен дивеч
като пъдпъдъка.
Като цяло при първите ни излети с
младото куче, трябва да се заредим с
много търпение и да не прибързваме.
С повторение на правилно отработени ситуации ще създадем увереност
у кучето и ще го подготвим за наш
пълноценен ловен другар за в бъдеще.
Много важно е да не прекаляваме с физическото и психическо натоварване
на животното, за да оставим искрата у него разпалена..
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Снимка: Adam Simandel

ВРЕМЕ ЗА КИНОЛОГИЯ

www.lovec.bg . 7/2022 . Български Ловецъ

93

ЧЕТИРИНОГИ ЛОВНИ ПОМОЩНИЦИ

Снимка:Албена Люцканова

ДА ОТКРИЕШ СЕЗОНА

От Красимир Партовски

94

Казвам се Алфа vom PARTOVSKY и
преди две зими първа родих се, но
нека подред да разкажа какво стана
и как открих къде се крие Сезона.
В една ноемврийска вечер си рекох: давай да
излизам, че много тясно ми стана тук вече и
взех, че изтърколих се…. Огледах се - тъмно,
студено, нищо не виждам, а и нещо грапаво
взе да ме облизва и с все сила почнах да викам. Около мен настана едно суетене - давай,
носи я, към родилното бързо, че тук от студ
ще измръзне… Сгуших се в топка космата,
тази миризма ми е много позната. О, това е
моята майка! Постоплих се, хапнах и съм заспала. Събуждам се рязко, къде съм, к‘во става
и пак започвам да викам.
- Не бой се! – мама Бея до мен се размърда - Баща ти живее в чужбина, но няма
страшно, защото сме едно голямо и
задружно семейство. Имаш си братя,
сестри, Атила отвън е и Краси е тука.
Той е нашият ловен другар и собственик на развъдника.
И така, минават си дните, растем и играем
безгрижно с братята и сестрите ми, а стане ли време за похапванеq ръмжа и не им давам, никакво доближаване…
После започнаха някакви хора да идват, оглеждат ни, гушкат ни и хайде в колите. Дойдоха и мене да искат. Краси отказа – Алфа не
може, им вика. Алфа остава си тука, тя ни е
първородната и тамазлъкът.
Добре ми е, живот си живея и ден не скучая.
Играя си, крия се, грабвам каквото ми падне
– обувка, чорап или пръчка и дим да ме няма, е,
който може нека ме хване. Една сутрин, както си тичам в градината, едно врабче падна
в тревата. Гледам, още не му е набола и перушината… и тъкмо да го глътна, Краси извика:
„Алфа, тук веднага, видях те; крачетата му
ти стърчат от устата!“ Е, няма как, дадох
го, че той гали, ама и наказва…
- Стига вече с белите, момиче! – Джесика към мен приближи се; тя е немска овчарка и главната майка. – Тук всички са
шампиони и от доценти нагоре. Хайде,
стегни се! Другата седмица заминаваш на училище и там, хитрушо, ще се
научиш на послушание! А и още малко
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ЧЕТИРИНОГИ ЛОВНИ ПОМОЩНИЦИ
Взех си изпитите с отличен и за кратка ваканция вкъщи си идвам.
„Браво, Алфа - Краси ме
хвали, - още малко до финала остана!“
Гледам: Атила и мама не
се излежават, а интензивно тренират. Тичат,
плуват, форма подържат,
с дълги разходки калории
горят, лека диета с риба
и пилешко, мазно не щат
да ядат, а в петък го карат на гладно. След тренировка пийват вода и
само за кратко полягат
на хладно. Пълна програма - обезпаразитяване
вътрешно, външно (бълхи, кърлежи, комари - нямат никакъв шанс тези
гадове); после ресане с
четка и рибно масло и косъмът лъскав е; витамини – и от тях чак пращят
от енергия. „Дали малко
не съм напълняла?“, поглежда мама Атила. Мама
е яка мадама, пърха с мигли и му намига.
„Не си напълняла, ела насам все пак да погледна…“,
Атила ѝ вика и към гората на бегом я повежда.
Тук на друго май намирисва… А, ето ги връщат
се, мама малко му е нещо
сърдита. Ухапала го е ама
нищо, нали го обича!
Алфа в очакване на ловния сезон.

остана и започва Сезона.
- Дайте насам да го почвам Сезона! - смея се аз, а си мисля:
това кокал, чорап, обувка ли, що е?
Не ми се размина, Краси и мен изпрати на училище и вече три месеца здраво тренирам – учения, патици, зайци, пушки гърмят… Нашият учител е строг: „Алфичка, не предъвквай, седни, апорта тук
донеси!“ Тичай, плувай, долу легни… Ех, къде си мое мило детство
безгрижно!
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Краси пушката взе да
приготвя, нов екип, патрони. И той е във форма, само да се покаже
Сезона, и ще го уцели…
а после ще го ядем ли?
Атила и мама по главите
почесва. Готови сме, им
вика, чакаме само Сезона
да дойде. Искам и аз Сезона да чакам, от коя ли

страна ще се покаже?
- Не може сега, мойто момиче - строго Краси отсича. - Ти догодина, а сега
здраво тренирай, учи се, за да заслужиш място в наш`та дружина.
Приготвят се те да откриват Сезона без
мен, а аз се връщам в училище още да тренирам, защото имам изпити за доцент да
взимам. И тук всички за Сезона говорят.
Ловен бил, а дали това не му е фамилията?
Търпение нямаме да видим какво е. Къде ли
е този Сезон, скрил ли се е или някой като
кокал го е заровил? Не се предавам, ще го
намеря! Вече от седмици претърсвам навсякъде, следвам разни странни следи, душих в шаварите, гмурках се в язовирите,
но само яребици, патици, пъдпъдъци, фазани, лисици и зайци изскачат. Треньорът
подвиква ми: „Алфа, хайде, къде се замисли,
на стойка, момиче, апорта тук донеси ми!
Къде се разсейваш, изпитите утре започват, нямаме време!“
Всичките изпити с отличен взех ги, коми-

сията каза: „Дългомигла красавице, много перспективна си!“ И така, гордо с диплома у дома пристига Алфа доцентката.
- Заслужи си мястото в наш`та дружина Краси от гордост сияе. - За награда утре с
нас на ловния излет ще дойдеш, защото все
още сме във Сезона.
О, значи са го намерили! През нощта не спах от
вълнение. Цяла година тренирам, тук съм, Сезоне,
ей сега се втурвам и те откривам!
С Атила и мама Бея ловуваме в полето, водата,
гората, където ни води носът. Претърсваме,
следваме, гоним, на стойка стоим и щом гръмне
с пушката, улова носим на Краси, нашия приятел
незаменим.
Сега вече знам – това е Сезонът за лов и щом с
верни другари е той споделен, нито един миг от
него не ще е загубен. И както Атила обича да казва: „Ето това е живота, човече“ !
ПП: Забравих да кажа, но май ще ставам кака,
Алфа vom PARTOVSKY откривателката на Ловни Сезони
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СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ

ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО

Двойката царски орли в спасителния
център на „Зелени балкани“ в гр. Стара
Загора стана приемно семейство на диво
младо пиле от същия вид.
Преди време екипът на центъра спаси младо царско
орле при традиционното маркиране на представители на вида у нас. Първоначално то бе настанено в
реанимацията, а впоследствие за него бе осигурена
специално адаптирана малка клетка във волиерата на
двойката царски орли. Седмици наред пилето имаше
зрителен контакт с възрастните птици, а храната
му се спускаше от ниша, без то да вижда хора.
Преди броени дни клетката на малкото без отворена
към голямата волиера на възрастните и то направи
първия си смел скок към свободата – до близката кацалка!
Методът, който използват специалистите в спасителния център, помага на младите птици да копират
поведението на възрастните, като това ги прави
максимално адаптирани към живота в дивото. Този
метод се използва от екипа вече години наред и дава
много добри резултати при дивите сирачета, постъпващи в центъра.
Бел. ред.: Ако намерите нуждаещо се от помощ диво
животно, обадете се на специалистите от спасителния център!
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