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Oт Мир Богоев

Шведските бързомери ACRO P1 и ACRO C1
са суперкомпактни, но стопроцентово 

ефективни  

Aimpoint 
с нови 

свръхлеки 
прицели

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР



След 4 години конструиране, 
изпитания и съгласуване с ловци, 
полицаи, военни и състезатели по 
стрелба, през 2018-та безспорният 
лидер при бързомерите „Aimpoint“ 
представи свръхкомпактния прицел 
ACRO P1. Той е първият прибор на 
компанията, специално разработен 
за пистолети и револвери.

Преди него намаляването на 
размерите при колиматорни-
те оптични прицели (даунсай-
зинг - от англ.) започна пак от 
„Aimpoint“ през 2007 г. Процесът 
е същият както при съвременните 
автомобили – снижава се рязко тегло-
то за по-голяма ефективност. Както 
знаем, при колите моторите с кубатура 
под 1000 кубика изведнъж започнаха да вадят 
по 100, 140 и дори по 160 конски сили.

Така през 2007 г. се появи първият малък 
прицел Aimpoint Micro H-1. Той можеше да се 
ползва на болтова или автоматична кара-
бина (без магнум калибрите), на гладкоцевна 
пушка, револвер и дори на лък. Масата му бе 
само 84 грама, дължината - 62 мм, а широ-
чината - 41 мм. Корпусът бе алумини-
ев, с интегриран бърз монтаж тип 
Weaver.  Батерията издържаше 
феноменалните 50 000 часа или 
5 години.

Процесът на даунсайзинг 
(намаляване на размери-
те) обаче продължи и 
през 2015 г. с Aimpoint 
Micro H-2. Той се появи, 
след като в компани-
ята внимателно бяха 
взети предвид препоръ-
ките на ловци и стрелци 
от целия свят. В резултат 
шведите стигнаха до реше-
ние да подсилят корпуса и да 
защитят по-добре бутоните за 
настройване от удари в клони и 
шубраци. Инженерите обаче вкараха 
и нови лещи за обектива, с по-добри по-
крития и по-висок трансфер на светли-
ната за по-ярък образ. Резултатът бе, че 
Micro H-2 надскочи равнището на компакт-

ните прицели и постигна представяне, като 
на дългите бързомери. Масата бе увеличена 
- 93 г, при дължина 68 и ширина 41 мм.

През 2018 г. обаче шведите извадиха нов и 
вече свръхкомпактен прицел ACRO P1. Назва-
нието „ACRO“ всъщност е съкращение от 
Advanced Compact Reflex Optic, както е име-
то на проекта. Новият бързомер тежи само 
60 г, дълъг е 47 мм и е широк едва 30 мм. Това е 
първият прицел на „Aimpoint“, конструиран 
само за късо оръжие – пистолети и револве-
ри. Тестовете, на които е бил подложен, са 
по военно безкомпромисни, защото мъни-
кът ще се монтира и върху стотици хиляди 

служебни армейски и полицейски оръжия.

Най-важно е да се подчертае, че 
свръхкомпактният ACRO P1 е 

единственият в света при-
цел с подобни размери, с кой-
то действително са изстре-

ляни 20 000 патрона от 
сериозния калибър .40 

S&W и е продължил да 
работи перфект-

но.
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Уредът е конструиран около напълно затво-
рен оптичен канал, което го предпазва от 
влиянието на влага, прах и кал, които пре-
чат на работата при откритите малки 
бързомери. Електрониката му е капсулована, 
а корпусът и бутоните за настройка са хер-
метизирани и издържат на 25 метра пота-
пяне във вода.

Всичко това дава основание на президента 
на „Aimpoint“ Ленард Люнгфелт да изтъкне, 
че „революционният бързомер ACRO P1 е 
най-малкият от затворен тип в света и по-
ставя нови стандарти за рефлексните при-
цели за късо оръжие. От продуктите с този 
размер само той е комплексно тестван на 
удар, вибрации, резки температурни проме-
ни и други въздействия на околната среда.“

Корпусът на мъника е изрязан от алуминий, а 
сглобяването е ръчно в Швеция. Прицелът се 
монтира върху пистолетния блок и се движи 
с него. Възможен е и монтаж с „Пикатини“ или 
„Уивър“ база, но в повечето случаи се предла-
гат и пластини за приспособяване към кон-
кретни модели пистолети: „Glock MOS“, „HK 
SFP9“, „CZ P-10 C OR“, „Beretta APX“, „Sig Sauer 
P320/M17“, „Sig Sauer X-Five“, „CZ Shadow 2 QR“, 
„Walther QR Match“ и „FNX-45 Tactical“.

А сега и основните данни за ACRO P1:

 Рефлексен колиматорен прицел със закри-
та оптична система и LED подсветка, из-
цяло свободен от паралакс.

 Увеличение 1х, което означава ширина на 
зрителното поле като с човешки поглед.

 Базов размер на Red Dot - 3,5 МОА. Това оз-
начава действителен диаметър на чер-
вената точка върху целта – 2,62 см на раз-
стояние 25 м, 5,25 см на 50 м и 10,50 см на 
100 метра.

 Осигурена е и съвместимост с уреди за 
нощно виждане, с 4 опции за настройка на 
яркостта на Red Dot в този режим.

 Дневни настройки – 6, плюс една много ярка.

 Издръжливост на батерията около 15 000 
часа или 1,5 години при дневен режим, а 
при ползване с прибор за нощно виждане 
– 6 до 8 години работа.

 Настройване с 1 клик – 17 мм на 100 м или 
общо елевация и странично до 1 метър на 
100 м дистанция. Всички настройки мо-

гат да се правят и с ръкавици.

 Работа при температури от -45 до +71 
градуса Целзий, както и при термошок в 
този обхват.

Развитието на прицелите от серията 
ACRO продължи с представянето на най-но-
вия бързомер Aimpoint ACRO C1 тази пролет 
на изложението в Нюрнберг. Той обаче ще 
бъде в продажба от лятото на 2019 г.

С какво „новакът“ се отличава от предшест-
веника си ACRO P1? Преди всичко с възмож-
ността да бъде монтиран не само на пис-
толети и револвери, но и върху почти всяко 
огнестрелно леко оръжие. За ловците тук е 
важно веднага да се каже, че новият свръх-
компактен и нископрофилен прицел ACRO 
C1 пасва съвършено и върху ловни болтови и 
полуавтоматични карабини, надцевки и дри-
линги. Може да се монтира и върху бойни и 
спортни автоматични оръжия, стига да не 
са в магнум калибри. В последния случай про-
изводителят все пак допуска използване на 
прицела, но със специален монтаж, направен 
изцяло от стомана. Така огромното предим-
ство на ACRO C1 спрямо ACRO P1 е именно 
в много по-широкия спектър на монтажи и 
оръжия, с които може да се използва.

Иначе принципът на действие и основните 
параметри са идентични с тези на ACRO P1. 
Това важи и за масата и размерите на уреда, 
които и при новия ACRO C1 са следните: 60 г 
тегло, 47 мм дължина и 30 мм ширина. Съвмес-
тимостта с уред за нощно виждане остава, 
както и степените за дневни и нощни на-
стройки на яркостта на червената точ-
ка. Увеличението е също 1х, а базовият 
размер на Red Dot пак е 3,5 
МОА, с действителен ди-
аметър на червената 
точка върху целта – 
2,62 см на дистанция 
25 м, 5,25 см на 50 м 
и 10,5 см на 100 ме-
тра.

А сега да погле-
днем и проме-
ните. При новия 
ACRO C1 хермети-
зацията издържа до 
5 метра по-
т а п я н е 

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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във вода, а не до 25 метра. Втората важна 
разлика е в температурния режим на гаран-
тирана функционалност, която е от -30 до 
+60 градуса Целзий, а не от -45 до +71 градуса, 
както е при ACRO P1. Независимо от това и 
новият прицел Aimpoint ACRO C1 е издържал 
успешно сериозния тест с действително 
изстреляни 20 000 патрона от калибър .40 
S&W.

Всичко посочено дотук прави последния 
свръхкомпактен шведски прицел доказан 
уред за лов при всякакво време. Той е херме-
тичен, не се влияе от прах, дъжд, сняг, кал и 
пясък. Работата му е гарантирана и в студ, 
и в пек, а точността в стрелбата идва от 
липсата на паралакс в оптиката и от пре-
цизната електроника.

Възможността за ползване с късо и дълго 
оръжие прави от този мъник идеалното до-
пълнение към револверите и пистолетите, 
но и към почти всички ловни пушки, което 
отваря пътя към превръщането на Aimpoint 
ACRO C1 в поредния световен бестселър на 
шведската компания.

Тук е мястото да се каже, че колиматорните 
рефлексни оптични прицели са онези, в кои-

то червената точка - Red Dot, се наслагва 
директно върху изображението на целта. 
Технологията на „Aimpoint“ е оптично-елек-
тронна. При нея в задната част на прице-
ла се генерира безвреден за очите 
червен лъч от малък светодиод 
с батерия. Лъчът отива към 
обектива, отразява се от 
него и се връща към окуля-
ра. Така стрелецът виж-
да отражението като 
червена точка направо 
върху изображението на 
целта в оптиката. За 
разлика от лазерния це-
леуказател тук никакъв 
лъч не излиза от уреда 
и не попада върху ди-
веча. Поради това по-
следният не може да 
го види и да се подпла-
ши.

Най-важното за бързо-
мерите на „Aimpoint“ 
е, че те единствени 
в света са наисти-
на без паралакс и то 

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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независимо от разстоянието. Това е по-
стигнато не с една, а с комбинация от две 
патентовани лещи в обектива с особен оп-
тичен профил, и гарантира, че отразеният 
от обектива лъч, който прави червената 
точка върху образа на целта, остава вина-
ги успореден с оптичната ос на уреда. При 
всички други бързомери с 1 леща на обектива 
винаги има ъглово разминаване между отра-
зения лъч и оптичната ос на уреда, което 
води до грешка в прицелването с около 30 
см на дистанция от 45 метра. Именно тук 
е разликата между чистото отстрелване 
на място с „Aimpoint“ и честото раняване 
на дивеча при стрелба с прицел, който има 
паралакс.

Нещо повече, елиминирането на паралакса 
при прицелите „Aimpoint“  позволява неза-
бавно хващане на целта, без нужда от усилия 
за центроване на червената точка в уре-
да. В лова това означава, че дори червената 
точка да е в периферията на зрителното 
поле в прицела от „Aimpoint“, щом е върху 
нужното място по изображението на диве-
ча, куршумът отива точно там. По този на-
чин се осигуряват две огромни предимства 
за ловеца - изключително бърза стрелба без 
загуба на време за центриране на точката 
в окуляра и сигурно попадение всеки път. 
Шведските прицели позволяват такава бър-
зина и точност, каквито за други подобни 
уреди са непостижими. Или, направо казано, 
щом с „Aimpoint“ точката е върху дивеча, 
там отива и куршумът.

Най-голямото предимство на бързомерите 
спрямо другите видове оптически прицели 
е тъкмо скоростта на прицелване, откъде-
то идва названието им. С тях прицелването 

става с две отворени очи – неза-
бавно, щом целта се види в окуля-
ра. Липсата или съвсем малкото 
увеличение пък прави зрителното 
им поле практически неограничено. 
Като прибавим и факта, че бързо-
мерите са в пъти по-леки от тра-
диционните ловни оптики, става 
ясно защо са така харесвани и тър-
сенето им от ловците расте.

В заключение може да се каже, че 
дори „дребосъците“ на „Aimpoint“ 
са прицели с невероятна надежд-
ност. Качеството на образа в тях 

е забележително, а прихващането на цел-
та с две очи и червена точка е възможно 
най-бързото и интуитивното прицелване. 
Те са леки, настройват се лесно дори с ръка-
вица и са безотказни при всеки лов. Тяхното 
най-добро приложение е в лова на прасета на 
гонка, където именно  бързината на прицел-
ване по бягащия дивеч е от ключово значе-
ние за успеха.

„Нищо освен най-доброто!” – това е фир-
мената философия в „Aimpoint“ и качество-
то на продукцията напълно я доказва. До-
сега компанията е продала над два милиона 
прицела. От тях половината са в ловците 
и стрелците, а другите са на оперативна 
служба в армиите на САЩ, Франция, Дания, 
Швеция, Италия и Финландия, като и в спе-
циални части и тайни служби навред по све-
та. Безкомпромисно шведско качество, от-
където и да го погледнеш. 
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От Роберт АТАНАСОВ

оптики

ОПТИЧЕСКИТЕ 
ПРИЦЕЛИ    

              „КАЛЕС“
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За никого вече не е тайна, 
че „Сваровски груп“ придоби 
компанията „Калес“. 
Вероятно ще се учудите 
обаче, че това не е станало 
наскоро, а преди повече от 
30 години. Признавам 
си, лично за мен това 
бе новост.

Допреди няколко години 
двете компании работеха 
едва ли не като конкурен-
ти, но вече имат общ план 
за разделение на сектори-
те в пазара. „Сваровски” запазват 
влиянието си във високия ценови 
клас на ловните прицели, докато 
„Калес“ ще произвеждат висо-
кокачествени ловни прицели на 
средни цени и спортно-такти-
чески във високия ценови клас.

На стегнатата презентация, коя-
то Алекс Белексис, представител на 
двете фирми „Калес“ и „Сваровски оптикс“ 
за Източна Европа, проведе на полигона в 
Сливница, присъстваха 35 души. Най-голям 
интерес към продуктите имаше от стра-
на на състезатели по прецизна и динамична 
стрелба. Този интерес е напълно оправдан, 
защото два от най-значимите технически 
показатели -  чист и ясен образ и надеждна 
повтаряемост на механиката на ключовете 
за корекция, се съчетават именно в оптиче-
ските прицели на „Калес“.

Както вече споменахме, компанията се е 
съсредоточила в две направления: ловни 

прицели в средния ценови клас, 
запазвайки отлична оптическа 
яснота, и спортно-тактически 
прицели във високия ценови 
клас, разбира се, с безкомпромис-
но качество на изображението, 
оптимална светлопроводимост 

и голям прозорец за от-
стояние на зеницата от 
окуляра. Последната ха-
рактеристика е изключи-
телно важна за ловците, 
както и за динамичните 
стрелци. Защо?

При повечето прицели, 
които имат голяма стъпка на 

вариото - шест и над шест 
пъти, това се компенсира от 
доста фиксирана позиция на 
отстоянието от окуляра на 
прицела до зеницата. Ако стре-
лецът мръдне главата си санти-

метър-два напред или назад, част 
от изображението се скрива или за-

тъмнява. Голямата стъпка на вариото 
има безспорни предимства, но и недостатъ-
ка, че винаги е за сметка на нещо друго. Ето 
защо „Калес“ предпочитат да запазят тен-
денцията вариото да е с увеличение 4 до 5 
пъти и само в някои модели то е 6 пъти. По 
този начин производителят гарантира на 
своите клиенти, че те ще могат да прихва-
щат целта си по-бързо и чисто.

Поради същата тази причина снайперисти-
те от австрийските алпийски части пред-
почитат добре доказания модел с увеличение 
от 6 до 24 пъти, вместо по-новия на почти 
същата цена, който е с увеличение от 5 до 25 
пъти. Дори и най-добрите конструктори не 
могат да пренебрегнат физичните закони 
на оптиката.

За различните видове стрелба са предвиде-
ни разнообразни скали във всеки един от мо-
делите. Някои стрелци предпочитат да не 
използват корекционните барабани и да ком-
пенсират хоризонталното и вертикалното 
отклонение изцяло по скала. Други предпочи-
тат да навъртят необходимите кликове и 
да стрелят с центъра. Трети компенсират 
само вертикално спада на куршума и използ-
ват скалата за ветрова поправка. Никой от 
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тези начини не е грешен или изцяло верен. 
Всичко е въпрос на предпочитание и личен 
комфорт за стрелеца.

Независимо от кой тип стрелци сте, бъде-
те сигурни, че „Калес“ предлагат подходящо 
решение за Вас. Вече споменах два от ем-
блематичните модели за прецизна стрелба: 
единият е с увеличение от 6 до 24 пъти, а 
другият - от 5 до 25 пъти. Те безспорно са и 
най-търсените.

Моят личен фаворит е компактният прицел 
с увеличение от 3,5 до 18 пъти с предна леща 
50 мм. Централната му тръба е с диаметър 

34 мм, което е нова концепция сред такти-
ческите прицели. Скалата е в първа фокална 
равнина, което позволява при различно уве-
личение пропорциите ѝ да отговарят и да 
са верни. Както при този прицел, така и при 
останалите спортно-тактически от сери-
ята “К”, може да се избира дали да са в мили-
радиани (1 см = 1 клик на 100 метра), или в ъгло-
ви минути /МОА/.

Конструкторите са намерили интересно 
решение на един често срещан проблем. По-
вечето ловци и динамични стрелци носят 
оръжието си, борейки се с времето. Поня-
кога корекционният барабан се трие в дре-

оптики
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хите и екипировката, при което 
се измества без стрелецът да го 
забележи и това праща попаде-
нието другаде. „Калес“ са напра-
вили лагеруваща капачка, която 
при допир се върти свободно, но 
не влияе на корекцията. За да се 
премести ключът, трябва да се 
захване странично, което няма 
как да стане случайно.

Присъстващите на тази презен-
тация имаха възможност да се 
запознаят отблизо с различните 
модели оптически прицели, как-
то и да пробват новия бинокъл 
с интегриран лазерен далекомер, 
отчитащ до 1500 метра. След 
семинара, на който се разясниха 
отделните нововъведения и раз-
личните гами продукти, се даде 
възможност на присъстващи-
те да тестват качеството на 
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прицелите, като стрелят с карабина на различни дистанции до 530 метра. Повечето от 
стрелците останаха очаровани от стрелбата с прицела 5-25х50 мм.

Цялата “К” серия на прицелите е оборудвана със системата “Зироу стоп”, която позволява 
бързо връщане на първоначалната настройка, без да се допусне грешка дори при липса на 
видимост.

Както казах в началото, тази серия прицели е в относително висок ценови клас, но всички 
знаем, че качеството и удобството имат съответната стойност..  

оптики
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Цели и задачи на курса:

1. Запознаване с принципа на действие както на 
огнестрелното оръжие, така и на оптичните 
мерни прибори.

2. Запознаване с мерните единици, в които ра-
ботят оптичните мерни прибори MOA – MIL.

3. Теоретични и практически задачи за работа с 
оптичните мерни прибори.

4. Запознаване с факторите, влияещи върху 
точността и полета на куршума.

5. Запознаване с основни техники на стрелба, 
подобряващи точността на далечни разсто-
яния.

КУРС ЗА СТРЕЛБА НА ДАЛЕЧНИ 
РАЗСТОЯНИЯ ЗА ЛОВНИ И СПОРТНИ ЦЕЛИ

Курсът се състои 
от две части - 
теоретична и 
практична - в 

рамките на един 
ден. В него може да 

вземе участие всеки, 
който има законно 

притежавано дълго 
нарезно оръжие 
в калибър не по-

малък от .223 Rem. и 
оптика с увеличение 

не по-малко от X6.

СПОРТНА СТРЕЛБА

СТРЕЛКОВИ 
СПОРТЕН КЛУБ 

„БОРИС ДРАНГОВ“-НСО
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6. Придобиване на умения за са-
мостоятелна прострелка на 
оръжието.

7. Работа с корекционна табли-
ца (измерване на скоростта на 
куршума през цевта на оръжи-
ето, от което ще бъде из-
стрелван, и вкарване на данни 
за пропадането му в таблица.)

8. Стрелба от алтернативни 
позиции и в стресови ситуа-
ции и дифицит от време.

Курсът е еднодневен 
и гарантира, че след 
завършването му:

1. Безпроблемно ще можете да по-
разявате мишена на разстояние 
300 метра.

2. Ще правите самостоятелна 
прострелка на оръжието си.

3. Ще работите с корекционна 
таблица, която ще ви бъде из-
готвена само за оръжието и бое-
припасите, които използвате.

4. СТРЕЛКОВИ СПОРТЕН КЛУБ „БО-
РИС ДРАНГОВ“-НСО ще ви издаде 
диплом за завършено 1 ниво на 
КУРС ЗА СТРЕЛБА НА ДАЛЕЧНИ 
РАЗСТОЯНИЯ ЗА ЛОВНИ И СПОРТ-
НИ ЦЕЛИ.

Какво нужно оборудване 
трябва да имате за 
изпълнение на задачите?

1. Дълго нарезно оръжие в калибър не по-ма-
лък от .223 Rem.

2. Монтиран оптичен прицел, който да при-
тежава увелечение X6 или по-голямо.

3. 60 броя боеприпаси от съответния кали-
бър на оръжието, с което сте. ЗАДЪЛЖИ-
ТЕЛНО Е те да са от една марка и модел, как-
то и да имат еднаква скорост и грамаж на 
куршума.

4. Двунога с чупеща глава и торбичка за зад-
на опора. Ако не притежавате такива, от 
курса ще ви бъдат осигурени.

5. Средства за защита на слуха и зрението. 
Ако не притежавате такива лични, от курса 
ще ви бъдат осигурени.

6. Тетрадка или тефтер за записване по вре-
ме на теоретичната част.

ЦЕНА НА КУРСА - 250 лв., в 
която влиза:

1. Такса за ползване на стрелбището за це-
лия ден.

2. Работа с квалифицирани инструктори.

3. Осигурен обяд и напитки. Обядът ще се 
проведе в почивката между теорията и 
практиката.

Телефон за контакти: 0882 887194.
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ОТГОВОР:
Здравейте, колега!

По отношение на първия Ви въпрос, за бенчрест се използват много калибри, но домини-
ращи са тези с диаметър на куршума 6 и 6.5 мм.

На втория Ви въпрос бих отговорил, че .308 „Уинчестър“ е най-универсалният. От друга 
страна .243 „Уинчестър“ е с голям потенциал и за лов, и за прецизна стрелба на дистанции 
до 1000 метра.

Много харесвам и калибрите .270 (6,8 мм), но ако трябва да поставя междинен калибър, то 
по-скоро бих избрал някой от 6.5 мм като .260 „Ремингтън“, 6,5х55 или 6,5 „Крийдмор“. Едно 
от най-големите предимства на 6,5-милиметровите куршуми е, че те имат доста ви-
сок балистичен коефициент и това позволява да запазят по-дълго началната си скорост, 
както и да се влияят по-малко от вятъра. При това поради ниското им тегло откатът 
е относително слаб и позволява продължителни тренировки, които да не натоварват 
стрелеца.

Успех! 

ВЪПРОС: 
„Здравейте, уважаема редакция!

Имам два въпроса.

Първо, кой калибър се използва за бенчрест?

Второ, ако разполагахте с .223 и 9,3х62, какъв 
калибър между тях бихте избрали: .243, .308 или 
.270?

Благодаря предварително за отговора:

А. Донбал“

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
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МЛАД ЛОВЕЦ

Вълнуващо премина срещата, на 
която се връчиха част от награ-
дите във връзка приключилия 
наскоро конкурс „Ловец на годи-
ната“ за ловен сезон 2018/2019. На 
нея присъстваха някои от на-
градените участници, предста-
вители на фирма „АйЕсДи-Бъл-
гария“ ЕООД и екип на списание 
„Български ЛОВЕЦЪ“.

Благодарим още веднъж на „АйЕ-
сДи-България“ за предоставе-
ните награди и любезното съ-
действие по организацията на 
срещата!

Благодарим на всички участници 
в конкурса за разказаните случ-
ки! Пожелаваме им да държат 
здраво перото и сух барута!

До нови срещи! 

КОНКУРС „ЛОВЕЦЪ НА ГОДИНАТА“
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Oт Роберт Атанасов

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
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Развиделяваше се. Слънцето още 
не беше изгряло, но предметите 
придобиваха очертания, а релефът 
на саваната изплуваше постепенно 
от тъмнината. Привидната 
тишина създаваше измамно 
усещане за отсъствие на животни, 
но аз бях наясно, че такива има 
много наоколо.

Започнах да се взирам в опит да открия нещо. 
Опитвах се да направя подходящите на-
стройки на фотоапарата, така че да пресъз-
дам колкото може по-истински гледката.

За краткото време, през което отклоних вни-
манието си, усетих, че съм пропуснал да огле-
дам добре терена вдясно зад мен. Дочух бързи-
те стъпки миг преди гепардът да се блъсне 
в мен. Изненада ме! Притисна се силно към 
крака ми. Някак естествено ми дойде да го 
притисна и аз към себе си. Хванах го за врата 
зад ухото и го размачках. Той започна да мърка 
гърлено и се притисна още по-силно към мен. 
Пристигна толкова безшумно, че едва сега 
разбрах защо са толкова успешни ловци.

В голямото заграждение имаше седем гепар-
да. Имах желание да направя снимки на живот-
ните. Очаквах, че няма да ме допуснат близо и 
бях настроен да ги преследвам с фотоапара-
та. Мъжкият не ми остави никакво време да 
осмисля това, което се случи. Направо потър-
си близък контакт с мен.

Развидели се достатъчно, за да мога да сни-
мам, и аз изгарях от желание да използвам мо-

мента, докато гепардът е до мен. Не знаех 
кога ще реши да потъне отново в храста-
лаците. Престанах да го мачкам и се опитах 
да се отделя от него, за да мога да го засне-
ма в цял ръст. Почти веднага той ме захапа 
за китката, без да ме нарани, но достатъчно 
здраво, за да ми покаже, че не ме пуска. Трябва-
ше да продължа с масажа. Това и направих.

В този момент три женски гепарда, приведе-
ни ниско над тревата, започнаха да ни добли-
жават. Мъжкият ги видя и се спусна срещу им 
застрашително. Беше доста по-едър от тях, 
макар и по-млад. Женските отстъпиха и едва 
тогава осъзнах, че имам възможност да напра-
вя снимка. Докато вдигна фотоапарата обаче, 
мъжкият отново се залепи за мен. Поведение-
то му бе повече като на куче, отколкото на див 
представител на вида котки. Замислих се дали 
така лекомислено бих се промъкнал самичък в 
двор със седем големи кучета, които не ме по-
знават? Определено не. Не изпитвах никакъв 
страх, пък и всичко се случи толкова бързо, че 
не ми остана и време да мисля за това. Сега от-
ново бях „назначен“ за масажист.  Приклекнах, а 
гепардът се отпусна до мен на малкото хълм-
че, докато продължавах да го мачкам. Нямаше 
как да използвам големия професионален фото-
апарат и затова го оставих да виси на врата 
ми. С лявата ръка извадих внимателно от де-
сния джоб на панталона телефона и започнах 
да снимам видео. Дори и за широкия обектив на 
телефона кадърът бе твърде близък.

Реших да оставя гепарда на хълмчето, а аз 
да сляза по-надолу, за да го снимам на фона на 
изсветляващото небе. Две крачки по-късно 
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той отново ме настигна и ме захапа отзад за 
бедрото, като допълнително ме придърпа с 
лапа в опит да ме спъне. Не ме пускаше. Сти-
снах го леко за врата, но когато отдръпнах 
ръката си, той я захапа и беше на път да скъ-
са новия ми суичър на „Харкила“. Скарах му се и 
той смутено извърна глава настрани. Използ-
вах момента да го снимам пак. Гледаше винов-
но и аз почувствах, че съм го обидил с такъв 
рязък тон. В знак на помирение зарязах снима-
нето и седнах до него, за да продължа със СПА 
процедурите. Той веднага се разнежи и облиза 
дланта ми приятелски.

В този идиличен момент чух, че някой вика 
името ми. Явно се бях увлякъл и времето за 
тръгване към ловните полета бе наближило.

Слънцето тъкмо изгряваше. Потупах гепарда 
по плешката: “Трябва да тръгвам.” Той ме разбра 
и не ме последва към изхода на заграждението.
…

Предишния ден имахме успех в лова на орикс, 
но също така и ранена зебра, която днес 
трябваше да търсим. Исках да помогна на 
тракерите (следотърсачите), пък и от друга 
страна исках да се убедя, че се стараят зара-
ди моя клиент. В Африка раненото живот-
но се заплаща сто процента. От финансова 
гледна точка за концесионера и следотърса-
чите е все едно дали ще намерят животно-
то или не. От друга страна професионалната 
етика на местните ловци не позволява да не 
направят всичко по силите си, за да открият 
ранено животно.

Качихме се на пикапа и след около половин 
час бързо каране през саваната стигнахме 
до мястото, което маркирахме предния ден. 
Щом слязохме от джипа, отбелязах позиция-

та на джипиеса-часовник от „Гармин“ и вклю-
чих на режим карта.

Работя с GPS устройства още от 1996 година. 
Тогава те все още не бяха разпространени масо-
во, а и нямаше подробни карти за тях. Сега тези 
устройства са много по-качествени и с доста 
допълнителни полезни функции. В един GPS ча-
совник „Garmin“ имах десетки приложения. Ос-
вен локация и карта получавах биометрични 
данни за сърдечната ми дейност, надморската 
височина, атмосферното налягане, информа-
ция за изгрев, залез, лунни фази, метеорологична 
обстановка и дори предсказване на най-благо-
приятните часове за лов. Последната функция е 
научно обоснована и е базирана на лунната фаза 
и положението на слънцето. С практически на-
блюдения съм установил, че прогнозата за ак-
тивността на животните и рибите е вярна 
деветдесет и девет процента.

Нашата малка експедиция пое по следата и 
скоро потънахме в буша.  Вървяхме около пет 
часа и само благодарение на моя часовник ус-
пях да придобия представа, че сме измина-
ли тринадесет километра с много странна 
траектория, която донякъде наподобяваше 
латинската беква “F”.  Този дълъг преход и 
липсата на достатъчно кръв ни наведоха на 
извода, че зебрата е ранена ниско в стомаха и 
няма да можем да я открием. След обяд тър-
сенето продължи, но отново без резултат.
…

Ловът на орикс бе много интересен. Отчас-
ти причината за този емоционален лов бе 
допускането на грешка от страна на един 
от тракерите. Цял ден се опитвахме да из-
дебнем някой трофеен представител, но жи-
вотните не ни допускаха близо и при най-мал-
кото подозрение побягваха.

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
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При поредното провалено издебване, докато се 
качвахме в открития пикап, единият тракер 
изпусна трите кръвоследника, които ни праве-
ха компания. Опитите да ги спрем не бяха резул-
татни. С лай те се спуснаха по следата и под-
гониха стадото орикси. Тези антилопи могат 
да бъдат много опасни. Ако усетят непосред-
ствена близка заплаха, вместо да побягнат, те 
нападат. Собственикът на кучетата бе наясно 
с този факт и изглеждаше доста притеснен. 
Ослуша се откъде идва лаенето и бързо подкара 
проходимия автомобил през саваната…

Не след дълго забелязахме, че трите кучета са 
обградили един едър орикс. Антилопата се оп-
итваше да промуши нападателите си с дълги-
те си близо метър остри и прави рога. Кръво-
следниците ловко отклоняваха нападенията, 
поддържайки безопасна дистанция. Слязохме 
от колата, но щом наближихме мястото на 
битката, те ни забелязаха и станаха по-смели. 
Точно в такива моменти, затваряйки обкръже-
нието, кучетата стават жертва на своята 
смелост. Алекс го знаеше и затова при първа-
та пряка видимост каза на ловеца да стреля. 
Като човек с богат ловен опит Тодор реагира 
бързо и точно. Куршумът попадна точно над 
крака на орикса, в средата на плешката. Въпре-
ки перфектното попадение антилопата про-
дължи да се отбранява. След малко залитна и се 
строполи. За щастие никое от кучетата не бе 
пострадало, а трофеят бе отличен.
…

Рано сутринта на другия ден се случи нещо 
много необичайно. Пътят, който извеждаше 
извън територията на концесията към глав-
ното шосе, бе ограден с висока два метра и 
половина ограда отляво и ниска около метър 
и половина ограда отдясно, които оформяха 

права ивица с ширина около двадесет метра. 
По този път често срещахме различни жи-
вотни, които преодоляваха оградата с под-
скок или провирайки се между телта.

Същия ден пред колата ни се оказаха три мла-
ди орикса. Щом ги доближихме, вместо да се 
проврат обратно през оградата, те побягна-
ха пред джипа. Карахме с около шестдесет-се-
демдесет километра в час и те препускаха 
пред нас няколко километра. В един момент 
започнаха да се уморяват и шофьорът нама-
ли скоростта. От своя страна антилопите 
също започнаха да тичат по-бавно. Когато 
доближихме портала, който преграждаше 
пътя на младите антилопи, ние се движехме 
с около тридесет километра в час. Живот-
ните можеха да минат през рядко разположе-
ните телове на оградата, но умората и па-
никата, която ги беше обзела, ги накараха да 
предприемат нещо драстично.
Първият орис успя да премине сравнително 
безпрепятствено. Вторият се блъсна с гър-
ди и повали петнадесет метра от заграж-
дението. Вместо да се възползва от ситуа-
цията, третата антилопа реши да атакува 
високата ограда отляво. С къса засилка тя се 
блъсна в нея с такава сила, че един от метал-
ните прътове, поддържащи съоръжението, 
се сгъна. Ударът прозвуча сякаш е връхлетяла 
кола. Вследствие на това ориксът отхврък-
на и се строполи по средата на пътя. Започна 
да рита във въздуха, но след малко притихна. 
Очаквах да се съвземе, но се оказа, че си е счу-
пил врата, а единият му рог се е прекършил в 
основата на черепа. Силният удар уби това 
животно на място. Ние останахме поразени 
от видяното… 

Следва…
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За верността на кучетата към 
човека е говорено и писано много. 
По този повод искам и аз да разкажа 
за два случая, които трайно са се 
запечатали в съзнанието ми.

Имаше един Иван, който дълги години беше 
селски пастир. Самотник. Като всеки пастир 
и той имаше около себе си кучета. Едното 
от тях беше дребна кучка, барак. Случва се 
обаче така, че Иван пада в двора, пред прага 
на къщата си, удря си главата и там умира. 
Съседи го намират на третия ден, а кучка-
та лежи до него и го пази. Приятелите му  го 
погребват, както е редът.

После идва за мен необяснимото. Кучката на-
мира гроба и лежи там в продължение на 5-6 

месеца и още толкова обикаля наоколо. Нямам 
обяснение каква е тази силна привързаност 
на животното към човека. Трудно обяснимо е 
също, че при тази ситуация кучето не се при-
върза към другиго. Не замени стопанина си с 
друг. После изчезна безследно. Дали силната 
привързаност го погуби или просто се махна 
от селото, не знам. Може би, преселвайки се в 
Отвъдното, се е надявало отново да бъдат 
заедно със стопанина си, и това не знам.

Втори случай. Мой приятел имаше две куче-
та, териер и мелез. По време на лов за лисици 
става беля. Колега стреля по лисица, убива я, 
но убива и териера. Мелезът е бил също там 
и присъства на случката. След седмица прия-
телят ми каза, че той скъсал синджира и из-
чезнал. Започнахме да го търсим. Намерихме 
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го ударен от кола близо до мястото, където 
беше станала белята с териера, на около три 
километра от селото. При разговора с коле-
гата стигнахме до извода, че кучето е тръг-
нало да търси другаря си точно на същото 
място, където за последно са били заедно.

Отново загадка. Как е възможно това? Тол-
кова силно ли се привързват тези животни? 
Мислим си, че такава дълбока привързаност 
е възможна само при хората, но изглежда не е 
точно така. Не знам.

Ако някой има отговор, моля да го сподели. Ще 
му бъда благодарен!

Наслука, колеги!

ЗЛАТЕН АЛТЪН ЗА КУЧЕ
Дядо Къню от село Могила, Шуменско, 
бил страстен авджия във времето, 
когато можело да се ловува всеки 
ден. Имал и добро куче, но то 
остаряло и не можел повече да го 
ползва.

Научил дядо Къню, че се продават две хуба-
ви кучета в Нови пазар и хайде там. Намерил 
човека, видял кучетата и попитал кое какво 
гони. „Едното гони заек, другото пък – лиси-
ца”, му отговорил стопанинът. „Е, аз ще взема 
това, дето гони лисица. Кажи ми колко стру-
ва?”. „Един златен алтън е цената!”, му от-
върнал продавачът.

За един златен алтън тогава се е продавал 
добър вол, но няма накъде, дава дядо Къню ал-
тъна, връзва кучето и хайде в Могила. Нови-
ната, че старецът е заплатил златен алтън 
за едно куче веднага се разчула из селото. Той 
обаче въобще не се интересувал от хорските 
приказки, а нямал търпение да отиде с куче-
то на лов, за да види все пак как работи. А ку-
чето наистина било много добро.

След няколко дни дядо Къню взема копоя и 
тюфека и отиват на „Елемето”. Качва се на 
любимото си място, където обичал да вар-
ди, пуснал кучето, заредил тюфека и зачакал. 
Пушката му била стара – тъпкач. Не след дъл-
го кучето намира лисица и започва да я върти. 
Минава тя покрай дядо Къню, той се мери, 
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цъка, обаче пушката му не хванала. Втори път 
идва лисицата – пак същото: старият ловец 
цъква, но пушката отново не хваща. Ядосал се 
дядо Къню, хваща я за борията и гневно я запо-
китва из ямача надолу. Едва когато се удря в 
някакъв дънер, пушката му изгърмяла...

Ядосан, дядо Къню на мига хваща пътя към 
Нови пазар – бил чул, че там се продава пуш-
ка с две цеви с куроци. До Нови пазар са се-
дем-осем километра. Намира той човека, спа-
заряват пушката и - обратно. Като стига до 
„Имамма чешма”, решил да пробва пушката – 
слага голям камък отпред и гръмва. Камъкът 
побелял от джепането. 

Тогава се връща отново на пусията си и чува, 
че кучето идва с последни сили, гонейки лиси-
цата. Хитрушата му минава на чалъм, той я 
гръмва и я простира. Сетне връзва копоя, взе-
ма убитата лисица и новата си пушка и бавно 
тръгва към селото.

Минавайки край „Лааналъците” (зеленчуко-
вите градини), зевзеците, които са били по 
градините, му викнали: „Ай, Къне, сега си баш 
авджия: кучето ти е куче, пушката ти – пуш-
ка, че и лисица носиш!”

Това е историята за дядо Къню, неговата 
пушка и кучето му. Разказа ми я Димитър 
Атанасов от с. Могила, Шуменско.

ДЯВОЛЪТ ОТ „МАНДРИТЕ“
Октомври 2001 година. Вторият 
излет за диви свине на дружината 
от с. Марково, Шуменско. 

Сутринта на сборния пункт Ротния (така се 
обръщаме към председателя на дружината 
Радослав Радев) проведе инструктажа, раз-
предели хората и кучкарите и пожела „Наслу-
ка!”. Никола Янков, ръководителят на едната 
група, поведе хората си - Пламен, Илиян, Сашо, 
Исмет с кучетата, Росен, Венко, Христо и 
Троян, за местността „Дълбоката“. На мен 
се падна да ловувам с другата група в мест-
ността „Мандрите“. На откриването на се-
зона пак бяхме в този район и от вдигнати-
те два пъти прасета успях да отстрелям 
хубав глиган.

Момчетата Веско, Божидар, Вълчо, Росен, 
Харфан, Радослав, бай Стойчо, дядо Митю 
тръгнаха към пусиите с надежда, че пак ще 

намерят прасета и ще имаме успешен излет. 
Трябваше да изчакам около тридесет мину-
ти и тогава да пусна кучетата да проверят 
района. При нас не ловуваме с викачи, а само с 
кучета, обучени за лов на диви свине, защото 
в района има доста елени – дано да ги има и 
занапред! Ако кучетата не са добре обучени, 
веднага тръгват по друг дивеч и ловът се 
проваля.

Занимавам се с кучета от 1970 г. и винаги съм 
имал добри „свинари”. През този сезон стана 
така, че останах с две млади – едното за тре-
ти ловен сезон, а другото за втори. Водачът 
им, бяла каракачанска кучка, умря от старост. 
Виждах, че младоците добре са възприели уро-
ците на водачката си, но все пак имах извест-
ни съмнения, въпреки че още на първия излет 
доказаха, че са си научили добре урока.

От няколко години в района се движеше огро-
мен глиган, който не можех да засека. Същото 
беше и в съседните дружинки на селата Мо-
гила и Кюлевча, където глиганът обикаляше. 
Нарочно преди това прегледахме калищата, 
заличавахме следите му, които бяха големи 
като на елен, но на другия ден пак беше ми-
навал и изчезнал незнайно накъде. Както в 
цялата страна, така и при нас, тогава беше 
страшна суша. За да хванат следа, кучетата 
трябваше да бъдат много добри. Наблюдавал 
съм ги как душат тръните, земята, само и 
само да могат да доловят иначе силната ми-
ризма на прасетата при влажно време.

Минутите изтекоха и аз трябваше да тръг-
вам. Пуснах помощниците и полека-лека, от 
място на място проверявах района. Никъде 
нищо. Кучетата като че бяха онемели.

Наближаваше 11:00 часът. Слънцето беше 
вече напекло. Оставаше да проверя една мла-
да акациева гора, която беше обрасла с шип-
ка, черен трън, глог и меча къпина. Да преми-
неш през нея беше изключително трудно и на 
кучетата не им се влизаше вътре. Дрехите 
ставаха на парцали, а ръцете и лицето ти 
като че котка ги е драла. Но... кучкарска ори-
сия, трябваше и това да се провери, а слън-
цето се беше издигнало и пече ли пече, време 
„само за лов”.

Поизморен, изпотен, отчаян за успешен из-
лет, предприех обиколка на мястото. Не се 
чуваше кучешки лай и в съседните полета. 
Вече бях почти към края на гората, когато 

СТАРИТЕ ЛОВЦИ РАЗКАЗВАТ
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Арап изненадващо залая на място, но много 
настървено. Веднага се включи и Баро, но и 
него така да лае, с толкова дебел глас, не го 
бях чувал. За този излет бях взел да пробвам 
и един пинчер, който се присъедини към ос-
таналите кучета и нададе глас, но се върна 
бързо.

Опитах се да вляза в шубраците, но беше не-
възможно. Гъсти черни тръни и къпини. Проб-
вах от няколко места – не става. Кучетата 
лаят, ще съборят гората. Часът е бил точно 
11:20, както после ми казаха колегите. Реших да 
извикам, за да тръгне нанякъде това прасе, но 
резултат нямаше. То си стоеше в тръните 
и не мърдаше. Стрелях във въздуха, извиках, и 
едва тогава животното се раздвижи. Измина 
около сто метра и пак спря. Чувам го как из-
буча на кучетата, но те още по-настървено 
почнаха да го облайват. Викам си: „Янаки, или 
прасето тебе, или ти него. Влизай!“. Тръгнах 
полека-лека от къпина на шипка, от шипка на 
глог и така наближих кучетата на десети-
на метра. Пинчерът отново започна да лае. 
Спрях и започнах да се взирам в къпините, за-
щото едното куче лае отляво, другото от-
дясно, а пинчерът от моята страна и той се 
спуска и се връща.

Колко съм стоял така, не зная, молех се само 
прасето да мръдне, за да мога да преценя къде 
е главата му и къде - задницата. В един мо-
мент то се опита да удари Баро и се бялнаха 
зъбите му. Това беше фаталната му грешка. 
Стрелях мигновено само веднъж с българско 
бренеке и гиганът рухна на място, като че ли 
допреди секунди не беше господарят на го-
рите в района. Веднага заредих и изчаках да 
не последва атака. 
След няколко мину-
ти наближих към 
кучетата, които 
го давеха настър-
вено. Като видях 
огромното туло-
вище със страш-
ните зъби, остри 
като бръснач, 
тръпки ме поби-
ха. Стрелях още 
веднъж за сигур-
ност. Всичко това 
е траяло около 
двайсет и пет ми-

нути, а на мен ми се стори цяла вечност.

За да мога да обработя прасето, се наложи 
да сека с ножа къпини и тръни. Едва успях да 
го обърна. Всички от групата през цялото 
време са чували кучетата и изстрелите и с 
нетърпение са очаквали да ги извикам. След 
сигнала започнаха да пристигат един по един. 
Извадиха ракия да си промия ръцете и лицето 
заради драскотините. Подготвихме просека, 
за да изтеглим животното до пътя.

През това време дойде най-възрастният ло-
вец от групата, бай Стойчо, който, след като 
видя прасето, ме поздрави и каза:

- Янаки, такъв глиган в този район пад-
на преди около петнайсет години. От-
стреля го Христо Миланов.

Христо също беше на лов, но с другата група.

Изтеглихме глигана до пътя, където Радо-
слав беше докарал „жигулата“. Да го натова-
рим в нея беше абсурд – щеше да я смачка. 
Извадихме въже, вързахме главата високо от-
зад на теглича, за да запазим глигите, и така 
близо пет километра го влачихме до сборния 
пункт. Какво последва, на всички им е ясно. По-
черпката беше солидна, направихме и снимки 
за спомен.

Трофеят, с който обогатих колекцията си, 
беше чудесен – здрави, симетрични, идеално 
оцветени, дебели и дълги 24 сантиметра гли-
ги. Дано и в бъдеще дружината от с. Марково, 
Шуменско, има често такава слука, защото с 
труда и усилията, които полага за опазване 
на дивеча, я заслужава.

Наслука, момчета! 
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МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЦЕЛОГОДИШНО ЗА СПИСАНИЕ 
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МЛАД ЛОВЕЦ

С огромна почит над 200 души преклониха гла-
ва в едноминутно мълчание пред паметта на 
Ласкин при започването на мероприятието, 
а емоционалното и прочувствено слово на 
Стоян Серев разплака голяма част от при-
състващите. На събитието присъстваха 
Александра Сърчаджиева с тяхната дъщеря, 
Андрей Слабаков и неговата съпруга, фронт-
менът на група „Черно фередже“ Фънки, ав-
торът на герба на Република България - из-
вестният скулптор Георги Чапкънов, агент 
Тенев, едрият индустриалец Емил Йончев, ТВ 
кулинарът Ути Бъчваров, бившият водещ в 
„Хоби ТВ“ Иван Иванов и много други предста-
вители на културния и артистичен свят на 
страната.

Ловците от ЛРД в с. Карабунар, 
чийто председател е Страхил 
Серев, организираха невероятно 
мероприятие на рождения ден 
(10 март) на артиста и ловеца 
Иван Ласкин, който на тази дата 
щеше да навърши 49 години. Ос-
новните инициатори на съби-
тието бяха председателят на 
ЛРС „Марица 1999“ (Септември) 
Стоян Серев, председателят на 
ЛРС „Сокол 1893“ (Пазарджик) Евге-
ни Абаджиев, ТВ водещия Петър 
Бъчваров-Ути и др. 

От Спас СПАСОВ

С ПОЧИТ КЪМ 
ИВАН ЛАСКИН

В ПАМЕТ НА...

Събитието започна в 11:00 часа и завърши в 
ранните часове на нощта, като през цяло-
то време съратниците на Ласкин се връщаха 
в спомените си към множество интересни 
случки с него от ловния му път и живота. 

Кадри от филма „Васко да Гама от село Рупча“
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ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА

ВЪЛЦИ
От Милко СТОЙНЕВ
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Едва ли има запален ловец, който да 
не трепва при произнасянето на 
думата „вълк”. Това животно винаги 
е предизвиквало особени чувства 
сред ловните среди и ненапразно се 
смята за най-престижния и може би 
най-трудния за добиване трофей по 
нашите земи.

Както някои колеги обичат да 
се шегуват, ловците се делят 
на два типа – такива, които са 
отстреляли вълк, и всички останали.

За голямо мое удоволствие аз съм от първа-
та категория. През скромния ми ловен стаж 
съм имал сравнително добро количество 
срещи с вълци, но в по-голяма част от тях 
животните са излизали победители. Все пак 
през годините успях да отстрелям два вълка 
по време на групов лов на дива свиня.

На първата ми среща с този хищник той ми 
излезе на пусията в гръб като призрак. Чух 
само леко изшумоляване, обърнах се внима-
телно настрани и го видях да седи зад една 
шипка. Само главата и вратът му бяха на чис-

то. В момента, в който прикладвах, вълкът 
побягна с голяма скорост. Първият ми из-
стрел с бренеке не го улучи, а вторият оти-
де при първия - на ма…ната си.

След тази случка имах още няколко срещи с 
вълци по време на варда, но разстоянията 
бяха големи за тогавашните ми стрелкови 
умения и въпреки че тези пропуски оставиха 
горчив вкус в устата, не бяха така парещи 
като първия.

През последния ловен излет на сезон 2007 
имах среща с наистина огромно животно от 
този вид. Разставих всички пусии и след като 
застанах на моята позиция, така ме боляха 
краката, че нямаше никаква възможност да 
изкарам предстоящата гонка прав. Напук на 
всички правила седнах на самото вървище и 
зачаках.

След около тридесет-четиридесет минути 
от лявата ми страна се чуха шумни стъпки 
в снега. Обърнах се по посока на шума и видях 
високо, сивкаво животно да се движи по вър-
вището. В първия момент помислих, че е едра 
сърна, но само след секунда осъзнах, че към мен 
идва може би най-едрият вълк в западните 
покрайнини на България. Даже и за миг не загу-



бих самообладание, останах спокоен. Дори за 
тези кратки секунди успях да определя посо-
ката на вятъра и да разбера, че за да ме на-
души, вълкът трябва да се приближи на пет 
метра от мен.

Когато хищникът се скри от погледа ми зад 
едни борчета, веднага прикладвах. Щом се 
показа отново, вече го водех, а той си се дви-
жеше съвсем бавно в характерния за порода-
та тръс. Мислех да го стрелям щом подми-
не едни по-гъсти тръни, но… Нямаше как да 
ме надуши, наистина, но затова пък ме видя. 
Както си припкаше, се закова зад гъсталака 
и впери поглед право в мен. Точно в този мо-
мент всяка трезва мисъл напусна главата ми. 
Сърцето ми се качи в гърлото, а показалецът 
се премести от спусъка на бренекето върху 
този на 13/00 (незнайно защо реших, че сачми-
те ще се справят по-добре с гъсталака и чел-
но стоящия вълк).

Стрелях. Животното направи огромен скок 
по посока на дерето. Изпратих го с бренеке-

то като войвода, без да мога да повярвам как-
ва глупост сътворих. Отидох на мястото, 
където му гърмях, с надеждата поне една съч-
ма да се е забила в гърдите му, но борчетата 
бяха обрали всичко. Ходих по дирята за всеки 
случай, но само за да потвърдя некадърния ми 
изстрел.

21 ноември 2009 г. Седях на пусията и не се 
чувствах особено комфортно, защото поч-
ти цялата нощ я изкарах на шумно парти 
в столична дискотека. Меракът за лов ме 
държа настрана от алкохолните напитки, 
но ми се спеше адски. Слънцето печеше до-
волно и допълнително усложняваше будува-
нето ми.

От съседната пусия се гръмна и това доня-
къде ме върна към действителността. По 
телефона получих информация, че колегата 
е стрелял по вълк, но животното заминало. 
Мина известно време и апаратът отново за-
вибрира. Един от гоначите ми каза, че едно от 
кучетата лае по прасе някъде във високото; 

ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА
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ако мога да отида и да се опитам да отстре-
лям прасето. Съобщих по телефона на съсед-
ните пусии, че се изнасям над тях за проверка. 
Запътих се натам, където би трябвало да лае 
кучето, но нищо не чувах освен пищене в уши-
те от среднощното мероприятие.

Изминах известно разстояние и чак тогава 
чух кучешкия лай. Никога не мога да го сбър-
кам - кучето лаеше прасе, което се движеше 
бавно в обратна на гонката посока. Съобщих 
за това на гоначите и те прецениха, че няма 
да могат да направят нищо. Тогава ударих 
един здрав спринт няколкостотин метра и 
с туптящо сърце и изплезен език заобиколих 
и застанах срещу бавно приближаващия лай.

Когато данданията приближи на около сто-
тина метра от мен, басовият и спокоен лай 
на кучето премина в нещо смесено между ла-
ене и квичене. Това означаваше, че дивечът е 
агресивен и го подгонва щом то стане по-на-
хално. Веднага в съзнанието ми изникна обра-
зът на голям, кален, зъбат и сърдит глиган.

Кучешкият лай наближи съвсем, но аз не чувах 
характерното чупене на съчки и сърдитото 

сумтене на глигана. Тогава между боровете 
се мярна фигурата на животно. Вълк! Отна-
чало не схванах какво се случва, но след секун-
да се убедих напълно, че кучето лае по вълк. 
Хищникът беше видимо ранен в задния крак 
и не се придвижваше особено бързо. Когато 
се приближи на около трийсетина метра, му 
пуснах едни тринайсет нули. Той се сгромоля-
са с квичене и се скри от погледа ми поради 
особеностите на терена. Затичах се напред 
и видях, че животното е паднало в плитко-
то дере и прави немощни опити да се изпра-
ви. Последва моментална и нахална атака от 
страна на гончето, която вече не ми даваше 
възможност да стрелям, защото риска да 
уцеля и него беше голям. Седях с насочена към 
вълка пушка и следях всяко негово движение. 
След малко той издъхна и аз пристъпих до 
него. Не беше нещо огромно, но аз се радвах 
като малко дете. След няколко поредни про-
пуска първият ми вълк беше факт.

После се установи, че колегата беше ранил 
вълка в задния ляв крак и той, бягайки, явно се 
беше натресъл на кучето. То от своя страна 
беше предприело смело преследване на око-
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ло петдесетина метра зад ранения хищник. 
Вълкът се оказа кораво животно, което, за съ-
жаление, не намери края си по най-достойния 
начин, но това е ловът, невинаги става така, 
както трябва да стане.

Първият за сезона сняг. За час-два натрупа 
около пет сантиметра. Времето беше дос-
та гадно. Снежната покривка имаше само по 
откритите части на терена. В самата гора 
нямаше сняг, защото листата по дърветата 
не бяха окапали и го задържаха. Шумът от па-
дането на капките вода беше отвратителен 
и много щеше да затрудни определянето на 
местоположението на дивеча. Единственото 
спасение беше яко впрягане на зрението.

Седях може би около четиридесет-петдесет 
минути на пусията, когато колегата на пред-
ния пост тресна една пушка и започна да вика 
нещо, което не можех да разбера. Аз така или 
иначе вече се бях наточил и тръпнех в очак-

ване да се появи дивеча. След малко животно-
то вече беше в полезрението ми. Това беше 
един главест вълк, който се беше напържил 
със сто километра в час. Щом наближи на око-
ло четиридесетина метра от мен, аз при-
кладвах и го водих още петнайсетина метра, 
чакайки го се покаже на подходяща пролука. 
Пуснах му едни тринайсет нули, докато той 
беше в скок. Животното се преметна като 
заек и започна да квичи като малко кученце, 
да се хапе по задницата и да подскача като 
риба на сухо. Пуснах му още една цев, но то 
се изправи на предницата си, а аз бях успял 
да презаредя само един патрон. Стрелях по 
него трети път през тръните. Вълкът пак 
се свлече и отново започна да квичи и да се 
хапе, а аз тичах надолу към него и се опитвах 
в паниката си да намеря патроните из джо-
бовете.

Бях доближил на десетина метра, когато 
хищникът ме видя и се изправи. Куцукайки, 
той се спусна в папратите точно когато 

ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА



49 www.lovec.bg . 5/2019 . Български Ловецъ

затварях пушката и така не можах да го 
стрелям за пореден път. Тръгнах по следа-
та, по която в началото имаше кръв и на 
снега се следеше добре. На около петде-
сет метра от мястото, на което стре-
лях, вълкът беше влезнал в борова гора. Там 
снегът не беше успял да забели земята и аз 
загубих следата.

Пристигна едно момче с младо гонче. Гон-
чето беше единственото куче, което 
имаше шанс да тръгне по вълча следа по-
ради простата причина, че никога не се бе 
сблъсквало с такова животно. Кутрето 
пое с неохота по следата и не се делеше на 
повече от двайсет и пет-трийсет метра 
от нас. Така се вървяхме известно време, 
без да сме сигурни дали кучето е по вълча-
та следа или по някаква друга. Когато ми-
нахме през малко заснежено петно, ясно се 
видя дирята и как хищникът беше спирал 
за почивка, оставяйки на мястото малка 
локва кръв.

Движехме се из гъсталака около трий-
сет-четиридесет минути и вече мислех 
да се отказваме, когато изведнъж куче-
то излая един път. Тогава забелязах Вълчо 
да стои на седем-осем метра пред него и 
двамата да се гледат влюбено. Бях на една 
линия с тях и стрелбата ми неминуемо 
щеше да засегне гончето. Когато се опи-
тах да намеря по-подходящ ъгъл за изстре-
ла, вълкът се изнесе с висящ заден крак и 
окървавена задна половина на тялото. 
Най-лошото беше, че кучето най-накрая 
видя с кого си има работа и отказа да го 
последва. То мина зад водача си и започна 
да пролайва с подвита опашка. Полутахме 
се още половин час из борчетата, но кут-
рето не щеше и да чуе за вълци и така не 
можах да разбера накъде точно се изнесе 
хищника. После организирахме още едно 
претърсване, но отново безрезултатно. 
Без съмнение вълкът е умрял от раните 
си, но, за съжаление, без да мога да оползот-
воря трофея.

…

Гонката започна в 9:15 и още щом пуснах 
кучетата, врявата започна. Лаят се разна-
сяше навсякъде, пращяха яко клони. Екшън 
голям!

Беше изминал около час от началото на 
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гонката. Моя милост беше стигнала до по-
ловината от разстоянието до пусиите и ре-
ших да си почина малко. Опрях се на един дебел 
дъб и се заслушах за кучешки лай. От пусии-
те се чу едно добре премерено, мераклийско 
дубле, което ме наведе на мисълта, че вече 
трябва да има убит дивеч

Тъкмо се гласях да потеглям, когато чух шум 
от бягащо животно от лявата ми страна. 
Обърнах се по посока на шума, отключих пуш-
ката и се приготвих. Мярнах сивкавия силует 
на сърна. След като животното ме наближи, 
разбрах, че това е едър вълк и моментално го 
поведох (в тези години ловувах с гладкоцевно 
оръжие по време на групов лов за диво прасе).

Когато вълкът се изравни с моята позиция, му 
пуснах едни тринайсет нули от около трий-
сет и пет метра и той се загуби от погледа 
ми. Направих голяма крачка встрани (по-скоро 
скок) и зърнах една опашка да се развява наля-
во-надясно. Затичах се към мястото и видях 
животното да лежи на едната си страна, но 
все още животът не го беше напуснал изцяло. 

Тогава си спомних как преди два месеца в по-
добна ситуация ми избяга надупчен в краката 
вълк, затова моментално пуснах едно бренеке 
в гръдния кош на хищника от около седем-ос-
ем метра. Така вторият ми отстрелян вълк 
беше факт. 

Радостта ми беше неописуема. Беше въз-
растна и едра женска -прекрасно животно. 
Влаченето беше немислимо - щях да съси-
пя кожата, затова с известно усилие успях 
да метна вълчицата на раменете си и така 
довърших гонката. За голям мой късмет, до-
като я носех, имах късмета да отстрелям 
и едно прасе, което кучетата бяха спрели в 
една студена локва. Това е ден, който винаги 
ще помня.

След описаните случки се опитах на някол-
ко пъти да отстрелям вълк на стървилище, 
но там нямах късмет въпреки няколкото из-
ключително трудни и самостоятелни варди, 
които направих. Останах си само с десетки-
те снимки от фотокапаните.  

ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА
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преди да ги оставим да почиват
За последно

От Любомир Атанасов

ЛОВ ПО СВЕТАХИЩНИЧАРИ
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С моя приятел Тодор Герасимов се 
запознахме сравнително скоро, преди 
има-няма година. Повод за нашето 
запознанство беше негова публикувана 
снимка в социалните мрежи с 
отстрелян шилар на благороден 
елен, под която коментарите от 
колегите бяха впечатляващо злобни и 
завистливи. Като обиграна интернет-
нинджа влязох силово и ги разхвърлях 
наляво-надясно, а няколко месеца по-
късно с Тошко пиехме бира в къщата на 
наш общ приятел ловец.

Скоро стана дума, че той има село в Северна 
България в близост до Видин, което е напад-
нато от чакали. Честно казано, Видинският 
край е един от малкото, в които не бях лову-
вал, и затова приех на второ място, на пър-
во място исках да уважа поканата на Тошко. 
С чакалска популация няма кой да ме уплаши, 
защото съм бил на места, на които тези 
хищници наистина влизат по дворовете, 
след като си ги уплашил с изстрел, и рядко 
се засичат по-малко от два накуп.

Пътят мина леко, тъй като и двамата бя-
хме абсолютно невзискателни към музика-
та, но същевременно имахме сходен вкус. 
Първоначално тръгнахме културно с класи-
чески рок, а след прохода Петрохан превклю-
чихме на бясно сръбско.
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ЛОВ ПО СВЕТА

В къщата в селото ни посрещна Барабата – 
изключително забавен човек със завидни кули-
нарни умения, който ни беше приготвил пе-
чено диво прасе с картофи и зеленчуци. След 
обяда починахме, пихме по една бира и излязо-
хме на разходка с джипа да видим какво става 
из района. Набелязахме места за варда и ня-
колко часа по-късно, точно преди стъмване, 
се намирахме на първата позиция.

Със звуковата примамка успях да извикам два 
чакала, които обаче приближаваха едва-ед-
ва, а аз не ги виждах заради изпречилата се 
дига. Тошо беше изправен и ги наблюдаваше. 
В това време един язовец дойде на седем ме-
тра от мен и без абсолютно никакво допъл-
нително осветление, дори без подсветка на 
оптиката, успях да му изпратя един куршум 
централно. Добре че му беше бяла главата, 
иначе изобщо нямаше да се справя с тая за-
дача.

Сменихме мястото няколко пъти и успях да 
отстрелям още 3 чакала, един язовец и една 

лисица и да изпусна по едно от тях. Сетих 
се да предложа и на домакина ми да стреля, 
тъй като ми стана неудобно. Той стреля два 
пъти по една лисица, но и в двата случая жи-
вотното беше в движение на по-далечна дис-
танция и не успяхме да я приберем.

Прибрахме се и заспахме веднага, тъй като 
сутринта трябваше да се приберем в София 
по-навреме.

Няма да крия, че първоначално смятах, че Тош-
ко е далеч от лова, но няколко дни по-късно се 
убедих, че за възрастта си е много напред с 
материала. Познава си отлично района. Има 
поне по една ловна история от всяка нива и 
деренце и най-важното - знае приблизително 
къде, какво и колко има, въпреки че не е на те-
рена постоянно.

С този разказ искам да изкажа благодарност-
та си към Тодор за поканата и гостоприем-
ството и се надявам в близко бъдеще пак да 
направим някой незабравим лов.

Наслука! 

ХИЩНИЧАРИ



55 www.lovec.bg . 5/2019 . Български Ловецъ



56 Български Ловецъ . 5/2019 . www.lovec.bgБългарски Ловецъ . 2/2019 . www.lovec.bg

От Кънчо ЕНЧЕВ

ПЕРО ОТ 
ФАЗАНКА

РАЗКАЗ
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Корените ми и сега са край Дунава. 
Във водата, тревата и горите 
там. За рибата и за мокрите мрежи, 
за рибарите с кокалести пръсти 
и изсушени от вятъра лица ще 
замълча, но за момчешките мечти 
ще кажа.

Всички по реката бяхме рибарчета и то запа-
лени рибарчета. И ако големите понякога не 
ни вземеха за риба с тях, щото сме били мал-
ки, то винаги имаше плач и той винаги бива-
ше искрен.

Но истински голямата ни мечта беше да 
станем ловци и то непременно от прерия-
та. Там прерия, разбира се, нямаше, но таки-
ва бяха книгите, които четяхме, и изкачени 
по дигите на Дунава, равнината пред нас от 
ниви и зеленчукови градини ние си я припозна-
вахме за прерия. Кон имаше само един от нас, 
по-точно казано, конят беше на дядо му, но 
всички в замяна имахме лъкове. Правехме си ги 
сами от клоните на върбите. Колко уцелва-
хме с тях… и за това ще замълча.

В по-късно време, след много години ходене 
на лов по тези места, ударих един бял фазан. 
Дали е било късмет или чиста случайност, не 
знам, но беше досущ бял, даже и ноктите на 
краката му светеха бели. Такава птица, раз-
бира се, е рядкост и трябваше да я препари-
рам, но не го направих, а и не знаех как става. 
Занесох го на жената, която първа направи 
от мене мъж, а аз от нея - жена. Какво е на-
правила тя с него, също не знам, но споме-
на отпосле, че ловците в тяхното село 
казали, че такава птица по тамош-
ните места няма...

Колко  фазани съм убил покрай 
Дунава къде законно, къде не - 
и за това ще замълча. Но от 
дете смятам, че съм в грях 
към тях и отдавна вече 
като ги срещна, гледам ги 
само като божия красота.

…

Десетина години станаха 
вече, откакто се заселих в 
една корийка сред полето 
под Мадарските скали. Мяс-

тото харесах заради тишината и старата 
каменна чешма в ниското. Било е някогашна 
фазанария на ловната дружинка, но със социа-
лизма си беше отишла и тя. Чуваха се само 
единични крясъци на някой мъжки фазан, но на 
отсрещния баир.

След като възстанових едно-друго по по-
стройката, направих и  хранилка за фазани 
до чешмата. И започнах да слагам там зърно, 
за да привлека този красавец. На южния скат 
на дерето поставих кошерите с пчели, на 
покрива направих соларна система за елек-
трически ток, под ореха изкопах кладенец за 
вода и мястото стана донякъде романтич-
но. След известно постоянство привлякох и 
фазаните на хранилката и ми беше наистина 
забавно да ги гледам как прелитат над полян-
ката, а по-късно и да се разхождат по нея...

Пролетта тази година напираше щедро и 
грижите ми бяха повече към пчелите. Лешни-
ците наоколо бързо нацъфтяха и в топлите 
часове на деня крилатите работнички идва-
ха с напълнени кошнички на крачетата с жълт 
цветен прашец. По цял ден шетах край тях, 
като използвах размекнатата пръст да сме-
ня старите дървени колове, върху които сто-
яха кошерите. Работата беше общо взето 
приятна, а удоволствието идваше най-вече 
от тишината и плахото пропяване на пър-
вите синигери в дерето. За малките бели ко-
кичета, надничащи под храстите, и за тях 
ще замълча...
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Мястото беше глухо и нарядко тропотът на 
преминаващия под скалите влак разваляше 
хармонията. Всеки шум правеше впечатле-
ние и говореше какво точно се случва наоколо.

В ранната утрин първи се обаждаше мъж-
кият фазан. Започваше с отривистото си 
крякане, а после тупаше силно с крила на по-
ляната и всякак се правеше на мъж. След него 
плахо, като видение, безшумно отнякъде из-
лизаше фазанката - много мъничка, даже мал-
ко некрасива спрямо кавалера си - и отиваше 
първа на хранилката. Кълвеше бързо и неспо-
койно и веднага пак се скриваше в храстите. 
Правеше го два пъти на ден - сутрин рано и 
вечер преди здрач.

По обяд, когато беше най-топло и пчелите 
„играеха” край прелката на кошера, фазанката 
обикаляше ту в горния, ту в долния край на 
корийката, ама по-често в горния, и тихо си 
клокаше. Тя нямаше още пиленца, но така се 
„заклочват” всички от семейството Кокоши, 
преди да почнат да снасят яйца и легнат в 
гнездото да ги мътят. Това клокане аз го при-
емах за майчина песен. А стана и по-редовно, и 
дойде съвсем наблизо до чешмата.

Започнах да слагам по-често и повече на хра-
нилката, най-вече жито или слънчоглед. По-
някога отдолу ставаше „блъсканица” от 
надошлите сойки и селски врабчета, но стар-
шинството винаги се спазваше. Много чес-
то, докато всички ядяха заедно, фазанката 
изневиделица клъвваше по гърба някое селско 
врабче и всички наоколо се разхвърчаваха, а тя 
оставаше сама да си довърши.

Царевица не слагах, защото с нея събирах 
язовците. Беше рисковано те да се навър-

тат около хранилката - можеше да посегнат 
и на яйцата в гнездото, което си беше напра-
во на земята и доста оскъдно, от десетина 
кръстосани сухи клечици. Морях усърдно и ли-
сиците, които шетаха из корията, и особено 
дивите котки, защото ги смятах за по-опас-
ни. Те дебнеха и нападаха фазаните както на 
земята, така и по клоните на дърветата, къ-
дето се качваха нощем да спят.

Често се случваше да оставя някоя започна-
та работа и да тичам да нося храна на фазан-
ката. А когато закъснявах и почти в сумрак 
доближавах хранилката и чувах в храстите 
припряно изтичване и шумолене, все си ми-
слех, че е от нея и че тя ме е чакала.

Една сутрин пред хранилката, точно на пътя 
ми, видях на земята голямо перо от фазанка-
та. Възможно най-дългото и най-красивото, 
сложено като цвете на пътеката, с дръжка-
та към мен - да посегнеш и да го вземеш. И аз 
посегнах и го вземах, усетих го даже като ври-
чане... Прибрах се в стаята, сложих го на писа-
лищната маса като подарък, по средата и из-
правено, и започнах още повече да нося  храна 
на хранилката.

Няколко дни поред фазанката не се появи. 
Стана ми неспокойно и даже си помислих за 
най-лошото, когато на следващото утро 
клокането отново се чу и край нея вече щъка-
ха като орехчета малки пиленца. Беше излязла 
да ми ги покаже... после с тихата си песен пак 
ги скри в тревата.

В същото това време мъжкият дотолкова 
беше горд от всичко и така безстрашен, че 
следобедите, когато палех мотора на косач-
ката и вдигах невероятен шум, той излизаше 

от храстите, минаваше 
спокойно покрай чешма-
та, през чесъна, който бях 

РАЗКАЗ
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засял, и невъзмутимо стигаше до зърното. 
Щом свършвах с косенето и гасях косачката, 
оня се обаждаше от отсрещния овраг и ся-
каш ми викаше: „Аз съм тука господар!“. Коко-
ша му работа.

Една вечер задуха и бързо заваля. Първо при-
тъмня, после загърмя и дъждът стана леден. 
Стоях до прага на ниската мазичка и гледах 
стихията навън. Бях седнал на трикракото 
столче, останало от баща ми, и мачках шап-
ката си в ръце. Бурята вкарваше дъжда въ-
тре. Аз пуснах шапката на прага и дръпнах 
столчето по-назад. Свирепа беше нощта.

Когато посегнах за шапката, изтръпнах: при-
тиснато, до нея стоеше едно едва оперено 
мъничко фазанче, а отвън, на прага, премръз-
нало имаше още едно. Посегнах с шепа, хванах 
първото и го притиснах с ръка към вълнена-
та си куртка. С шапката захлупих другото 
отвън и, свити в дланите ми, двете мирува-
ха уплашени и тихи. Видели бяха животинки-
те предела към смъртта и у никое от тях в 
момента го нямаше дивият страх от чове-

ка. Седяха плахи в ръцете ми, духах им топло 
с уста, а те още повече се гушеха. Изненад-
ващо пред вратата видях трето фазанче 
под дъжда. По-далеч от прага, но пак наблизо. 
Беше малко по-оперено и, личеше му, по-сме-
ло. Понечих да хвана и него, но то отскочи 
от протегнатата ми ръка и се скри някъде 
в тревата...

Стоях така с двете фазанчета, а те се на-
тискаха в куртката ми като в гнездо и не 
помръдваха. И тогава на два метра от мен, 
в тъмното на мазичката, видях фазанката. 
Седеше в ъгъла със спуснати крила, а  отдо-
лу, изпод пуха, се показваха другите ѝ малки. 
Кога беше дошла тази гостенка, дали преди 
дъжда или в бурята, аз не знам, но тя бе наме-
рила спасение за малките си тука, при чове-
ка. Никога не бях я виждал толкова отблизо. С 
мокрите си пера изглеждаше още по-дребна. 
Очичките ѝ бяха черни и неспокойни, а отдо-
лу, измежду перата на крилете, няколко малки 
главички с много малки очички оглеждаха с лю-
бопитство всичко наоколо.
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Коленичих пред тази прекрасна картина и 
пуснах от дланта си двете фазанчета. С кра-
чета като пружини те се затичаха към ъгъла 
при майка си. Намери се място и за тях под 
топлата перушина и тутакси оттам се по-
казаха още две малки главички, обърнати към 
мен. Тайнство някакво ставаше... Отдръп-
нах се леко назад, излязох на студа и затворих 
вратата след себе си, за да остане топлото 
вътре.  Куртката ми веднага прогизна от 
дъжда. Бурята не спираше. Потърсих с очи 
онова, третото фазанче, но в тъмнината 
нищо не видях. Качих се в стаята, загледах се 
в перото от фазанката и зачаках да премине 
нощта.

Сутринта, когато слънцето вече протяга-
ше първите си лъчи към тревите, видях от-
пред мъртво онова фазанче. Скрих изстуде-
ното дребно телце и отворих вратата на 
мазичката. По тясната пътечка светлина 
малките първи излязоха навън и мигом се на-
тикаха в тревата. След тях излезе и майка им 
и с повелително клокане ги заведе в храсти-
те. Махнах с ръка за „Чао!”, но не видях някой 
да се обърне.

Лятото почти премина и в едно горещо плад-
не неочаквано за мен на полянка стана някак 
шумно. От храстите изведнъж изхвърча фа-
занката, но не отвесно, а ниско над тревата. 
След нея като по команда се затичаха рожби-
те ѝ и тутакси във въздуха запърпаха цяла ду-
зина малки криле. Литваха има-няма десетина 
метра и уморено падаха в тревата, но пак се 
затичваха и пак литваха десетина метра и 
така до края на полянката. Там стоеше май-
ка им, която след няколко притичвания на-
пред-назад и други някакви наставления по-
велително ги вкара в храстите.

Беше урок по летене, може би първи и недо-
там успешен, но за пред приятел. 

Тел.: 0887 87 83 72 www.mpoint.bg

50 лв.

цени от

Трофейна поставка за глиги
Два размера
Иновативна система за поставяне
Материал - липа/елша и кожа

официален дистрибутор

Тел.: 0887 87 83 72 www.mpoint.bg

50 лв.

цени от

Трофейна поставка за глиги
Два размера
Иновативна система за поставяне
Материал - липа/елша и кожа

официален дистрибутор

РАЗКАЗ



61 www.lovec.bg . 5/2019 . Български Ловецъ



62 Български Ловецъ . 5/2019 . www.lovec.bg

От Георги РАНГЕЛОВ

СТАРИТЕ ЛОВЦИ РАЗКАЗВАТ

ЛЮБОВНИЯТ 
ЗОВ НА ГЛУХАРА

С писателя Емилиян Станев се 
бяхме сприятелили в Клуба на 
младите офицери, на който имах 
честта да бъда председател. Той 
никога не ми отказваше да сподели 
творчеството си с воините от 
столичния гарнизон. Често се 
отбиваше в барчето на Театъра 
на въоръжените сили и заедно с 
актьорите, мнозина от които 
бяха запалени ловци и рибари, 
се надлъгвахме за ловните си 
преживелици.

Една вечер знаменитият писател ме изнена-
да още на втората водка „Столичная“ и весе-
ло каза:

- Младо, знам, че отскоро си се сдобил с 
ловен билет. Разгеле, за шести май съм 
поканен на лов за глухари от директора 
на горското стопанство Ангел Сариев 

от село Стойките. Това ще е подарък за 
рождения и имения ти ден на Гергьовден.

Сърцето ми се разтуптя лудо от неописуема 
радост.

Речено – сторено. Родопа, планината на Ор-
фей, ни очакваше. Потеглихме по козите пъ-
теки ден преди празника на Свети Георги. 
Писателят проявяваше по-невъздържано ра-
достта си от тоя живот сред природата. Тя 
събуждаше у него желанието му да вика, да пее, 
да свири с уста. Предстоящият лов вълнува-
ше кръвта му. Той вълнуваше и моето сърце, 
но по-умерено - все пак за първи път щях да 
гоня глухари. Страх ме бе да не се проваля.

При местността „Кехаята“ ни настигна ве-
стоносец с жилесто, бързоного муле. Викаха 
директора на стопанството по неотложна 
работа в Смолян. Ангел Сариев ни показа раз-
решения за лов боров масив и изчезна заедно с 
мулетаря.

Останахме сами с писателя, който познава-
ше местността, тъй като многократно бе 
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ловувал тъдява. След уморително катерене 
стигнахме привечер близо до боровата гора, 
където бяха токовищата на дивите петли. 
Седяхме и пушехме. Нощта спускаше кади-
фената си пелерина и меко ни приспиваше. В 
краката ни тлееше прегорял огън. През но-
щта въздухът по тия високи места ставаше 
студен и моят спътник се повдигна колкото 
да хвърли още един наръч сухи борови клонки 
върху жаравата. Загледа се в лумналите пла-
мъци и каза замислен:

    • Това е оргията на материята…

Сетне внезапно, което бе в характера му – 
бързо да сменя настроението си – запя люби-
мата си песен „Млад юнак си кон извожда на 
железните врата“. Прехласнах се по звучната 
мелодия. Щом изкара песента, той изтегна 
отново тялото си с глава и рамене подпрени 
удобно на един повален от бурите дънер и се 
изкиска насреща ми за пореден път.

- Защо се смееш? – попитах ядосано аз.

- Не се коси, офицерчето ми, ама ти ми 
мязаш малко на тези красавци, петли-
те, които призори ще се надуват любов-
но и ще си докарат белята. За жалост, 
само когато изпадат в любовна лудост 
и пеят глупавата си песен, можеш да ги 
доближиш и застреляш.

- Какво общо има това с мен? – учудих се аз.

- Aми онази, засуканата, със знойните бе-
дра, видната столична актриса, дето 
се взира в светлите ти очи, е омъжена, 
бе, мискинин такъв! А съпругът й е не по-
лош стрелец от мене и тебе…

Направих се на глух, все едно че ми е безраз-
лично.

- Утре, преди зазоряване, ще чуеш в сум-
рака и други разгонени младоци като 
тебе, само че с пера – каза писателят и 
пак прихна неистово. – Петлите току-
ват и така издават своето присъст-
вие на женските. Подмамват ги демек. 
Познавам токовището, което е ей там, 
зад връх Руен. Миналата година ловува-
хме при него с колегата Никола Ланков. 
Аз ударих шесткилограмов петел, а той, 
горкият, нямаше слука. Жал да ти ста-
не. По-тежък глухар не е удрян от никого. 
Толкова месо и пера му дава природата, 
нито грам повече.

Погледнах го малко недоверчиво, но си замълчах.

Бяхме прекарали тежко изкачване. Приготви-
хме си легла от меки клони и ланска шума бли-
зо до огъня. Последвах примера на другаря си и 
се завих с офицерското си наметало. Пет ми-
нути след като се бях изтегнал, заспах. И още 
спях, когато бате Емилиян ме измъкна от за-
вивката. Обух ботушите си набързо.
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Първите отблясъци на слънцето пъплеха по 
планинските върхове, но при нас, в ниските 
склонове, бе още тъмно. Въздухът бе изпъл-
нен с дъх на гергьовски цветя, роса и всичко 
онова, което растеше наоколо, а белите ни 
дробове поемаха дълбоко кислород, пропит 
от свежия балсам на боровата смола.

- Зареждай „Симсона“ си с по-едри сачми – 
ще биеш отдалече! Близо няма да те до-
пусне красавецът.

Леко запристъпвахме към токовището. Га-
зехме между иглици и пъпки, по семена, диви яго-
ди, семенници на треви и жълъди – все обилна 
храна за глухарите. В ония далечни времена гор-
ските петли и кокошки изобилстваха в севе-
розападните гори на Родопа планина. В урвата 
наблизо имаше насекоми, охлюви и най-важното 
– дребни камъчета, които служеха за смилане на 
храната в стомасите на глухарите.

Движех се на крачка разстояние от писате-
ля, за да не го изгубя в тъмнината. Изведнъж 
той се закова на място, като вдигна пръст 
към устните си. За първи път чух за кратко 
легендарното „брусене“ на глухара. Сърцето 
ми се сви тревожно. Закопнях като дивак за 
първата си кървава жертва. Пещернякът у 
мен се надигаше. Движен от същия подтик, 
моят другар сякаш онемя и застина в мрака.

На около петстотин метра по-нататък 
върховете се доближаваха така, че проломът 
между тях бе тъмен и неогрян от слънцето. 
С пушки в пълна готовност, наострили уши, 
ние се заизкачвахме в безмълвието и мрака на 
гората към мястото, където чухме любовна-
та примамна песен на горските петли.

На близкото възвишение се мержелееше 
рядка борова гора. Пак чухме зова на глухаря. 
Кратко токуване и мълчание в мрака. Писа-
телят ми прошепна в ухото да се отдалеча 
от него поне на двеста метра и да започна 
издебването, както ме бе инструктирал. Не 
след дълго отново чух звук като чукане на две 
сухи пръчки една о друга, напомнящ изваж-
дането на тапа от бутилка. Местните ло-
вджии го наричат „плюкане“. По-нататък зву-
кът премина в тихо свистене, наподобяващо 
точене на коса с брус. Писателят му казваше 
„брусене“.

На следващото пеене направих две-три 
крачки към бора, където ми се струваше, 

че е дивият петел. Така се приближавах към 
него няколко пъти, като веднага замръзвах 
на място щом той спреше „брусенето“. Пов-
торих този кръшен танц в тъмнината, ори-
ентирайки се само по гласа на птицата. Така 
стигнах до крайния бор, а пеещият мъжкар 
започна да „бруси“ отново на около стотина 
и повече крачки в отсрещната ела с множе-
ство изсъхнали клони. Пак подходих по същия 
начин, за да скъся още повече разстоянието. 
Щом той спря, аз замръзнах на място.

Стори ми се, че нещо едро помръдна на дър-
вото. Не стрелях, защото можеше да се ока-
же свраче или катериче гнездо. А като си 
помислих как насмешливо ще ме оглежда писа-
телят и как ще рече: „Абе, така ли са те учи-
ли във Висшето военно училище – да хабиш 
патроните залудо?“, съвсем се отказах да 
натисна спусъка при следващото „брусене“, 
макар че дивата страст на ловния хазарт ме 
зовеше неистово. И добре направих.

Приближих се при следващото „токуване“ 
още няколко крачки към влюбения музикант. 
Слънцето тъкмо осветяваше върхарите на 
запад със златното си огледало и създава-
ше усещането, че ще изскочи оттам, дето 
залязва. Призивът на глухара започна. Той се 
надвикваше състезателно с другите ерге-
ни. Зърнах го в здрача, премерих се и стрелях. 
Изстрелът прекърши зова му за любов и пти-
цата с раздробена перушина полетя към зе-
мята, кършейки изсъхналите клонаци на дър-
вото. Тупна и се запремята…

Таях се в полутъмното на идващото утро. 
Чаках! Ослушвах се внимателно. Тишина. 
Отекна гърмеж някъде на около четиристо-
тин метра от мен и чух радостния вик на 
бате Емилиян.

- Излизай, младо-зелено! Стигат ни два 
петела, дълги по метър и тежки сигур по 
пет-шест кила.

Той доближи до мен, хванал за шиповете своя-
та жертва.

- А може твоят, като го гледам, да е дво-
ен – и пак се засмя шеговито. – Не може да 
е и грам повече от шест кила, природа-
та му го забранява, колкото и да се гои с 
червеи и горски малини.

Сърцето ми щеше да се пръсне, когато разма-
хах моя ловен трофей. Огледах го внимателно 

СТАРИТЕ ЛОВЦИ РАЗКАЗВАТ
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дали става за препариране. Имаше сиво-черна 
глава и шия, черен гръб със синкави, зигзаго-
ообразни линии и петънца. Гърдите му бяха 
черни с метален блясък. На гърлото си имаше 
„брада“ с остри перца.

- Великолепни екземпляри – рече писате-
лят, като постави отстреляния негов 
глухар до моя първи улов.

Щастието ми някак се пречупи, като си поми-
слих, че е малко недостойно да спреш любов-
ния зов на такъв гиздавец. Бате Емилиян ме 
погледна с разбиране и отсече:

- Така е отредил Бог. Всичко иде, за да си 
отиде. Смъртта е последната сметка 
на всичко.

Заслизахме към пролома, газейки майската 
трева, когато слънцето вече изгря и лъчите 
му заляха планината със злато и рубини. По 
едно време настроението на Станев взе да 
помръква. Той все поглеждаше моя красавец и 
нещо си мърмореше.

- Какво има? – попитах го учудено аз.

- Твоят мъжкар е някъде към шест кила. 
Лошо си го застрелял – рече суховато 
моят другар.

- Защо?

- Не можеш да го препарираш, почти си го из-
търбушил. Друг път се мери по-отдалече!

Стори ми се, че в гласа му се прокрадва нотка 

ловджийска завист. Всяка една човешка душа 
е необятна джунгла. Реших да смекча това по-
знато ми до болка явление, след като в съзна-
нието ми изплува произведението му „Антих-
рист“. Това бе величава творба. Помислих си: 
„Всеки умира, но не всеки живее. С творчест-
вото си Емилиян остава вечен.“

- Твоят улов е къде-къде по-ценен – отго-
ворих му аз.

- Защо? – попита с недоверие той.

- Ами… млад е, запазен е, има по-вкусно 
месо. Три кила, но свежа мръвка. Моят 
„глухчо“ си е направо жилав старец. За-
това в немощта си се остави така лес-
но да го застрелям.

Вървяхме ускорено към село Стойките, къде-
то ни чакаше „трошене“ на обредно гергьов-
ско агне и огнена ракия от диви круши в ком-
панията на нашия приятел Ангел Сариев. Над 
селото склонът бе наметнат с пъстър шал 
от бели и розови цветчета. Ивица разцъфте-
ли вишневи дръвчета ограждаше кокетната 
къщурка на нашия домакин.

Гергьовден е! Празник храмов, празник свят. 
Сякаш всичко беше застинало в унес, поко-
рено на тайнството на пролетта, и просла-
вяше Свети Георги Победоносец. Светията, 
чието име носех с гордост, ми донесе най-го-
лемия дар – ловната слука в най-трудния лов, 
този на глухара.  
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От Първан Киров
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НЕСПОЛУКАНЕСПОЛУКА
„Чукане, плюкане, брусене. Чукане, 
плюкане, брусене” – като заклинание 
си повтаряше Рашо, следвайки 
ловния водач по тясната планинска 
пътека. Беше притеснен, което 
ясно си личеше по бледото му лице 
и напрегнатия поглед. За пръв 
път отиваше на лов за глухари и 
се чувстваше несигурен. Дълго се 
беше готвил за него, получи много 
съвети от опитни ловци, но въпреки 
това нервите му бяха изопнати. 
А не трябваше, при положение, че 
знаеше: при този лов психиката 
и концентрацията бяха от 
първостепенно значение.

Калоян, ловният водач, пристъпваше бързо, 
прескачайки ловко опадалите листа и клонки 
по пътеката. На гърба си носеше войнишка 

раница, а пред гърдите му висеше бинокъл. 
На рамото си бе преметнал дълга карабина, 
по чийто приклад личаха множество драс-
котини, а на кръста му стърчеше дръжка на 
пистолет. Камуфлажното му облекло, про-
търкано и износено от употреба, още пове-
че свидетелстваше за натрупания му ловен 
опит. От цялата му едра фигура лъхаше спо-
койствие и увереност. 

Рашо гледаше да не изостава и да не вдига 
излишен шум. С едната си ръка стискаше ре-
мъка на двуцевката, а с другата от време на 
време несъзнателно докосваше основата на 
брадичката си. Беше препасал патрондаш, от 
единия край на който се подаваше канията на 
дълъг нож. Той забиваше здраво кубинките си 
по стръмнината, задъхваше се, а в съзнанието 
му продължаваха да изникват трите харак-
терни звука, издавани от мъжкия петел.

По едно време Калоян спря, обърна се назад и 
поглеждайки към спътника си, леко се усмихна. 

РАЗКАЗ



67 www.lovec.bg . 5/2019 . Български Ловецъ

С
н

и
м

ка
 1 

- И
зт

оч
н

и
к:

 H
u

n
ti

n
g

.ru

После вдигна бинокъла и внимателно огледа 
околността. След кратко мълчание той рече:

- Ей тази рътлина пред нас е връх Голям 
Чал. На билото му има гъста борова 
гора, където се намира най-голямото 
токовище в района. Зрелите петли 
токуват в средата на участъка, зато-
ва ще трябва предпазливо да се придви-
жим навътре. Чуем ли глухар, ще се опи-
таме да го издебнем и при мой знак ще 
притичаш напред, за да можеш да стре-
ляш. Нека сега да починем, че после няма 
да имаме време за отдих.

Ловците поседнаха на една полянка. Замъл-
чаха, заслушани в шумовете на планината, 
омайвани от песните на птиците и крясъци-
те на орлите. 

- Калояне, разкажи ми нещо повече за глу-
харите – каза Рашо и отпи няколко глът-
ки вода от манерката си. - Какво трябва 
да зная, за да се сдобия с трофей?

Ловният водач присви вежди, замисли се и зажу-
мявайки по навик с едното си око, отвърна:

- Петелът започва представлението 
със звук, наподобяващ чукането на две 
пръчки една в друга, който зачестява 
и завършва с плюкане – все едно отва-
ряш коркова тапа от бутилка. Финал-
ният акорд е брусенето – струва ти се, 
че чуваш как дядо ти точи косата на 
село. Той трае много кратко. Запомни 
едно - каквото и да правиш, го правиш 
само и единствено тогава. Спре ли да 
бруси, спираш да шаваш и ти. За глуха-
ри се ходи рано сутрин, но понеже нямаш 
опит, решихме да пробваме първо с при-
вечерен излет. Хайде да тръгваме, че ни 
чака още път.    

След лекцията двамата мъже отново пре-
метнаха пушките и продължиха нагоре към 
върха. Из величествените родопски стръмни-
ни априлският ден напредваше полека, като 
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в приказка, и огненото слънчево кълбо плавно 
се спускаше над западните хребети. В края 
на пролетта времето беше тихо и топло, а 
надвечерният вятър едва-едва поклащаше 
клоните на дърветата. Въздухът, наситен с 
дъхавия аромат на смола, приятно гъделичка-
ше ноздрите и изпълваше гърдите им. 

Рашо плъзна поглед по околните върхове и се 
замисли за невероятната приспособимост 
на природата. Учудваше се как върху голите 
скали са се заселили хилави дръвчета и келя-
ви храсти. „Борбата за живот е в основата 
на всичко – разсъждаваше той. – Дори и върху 
гранитната снага на чукарите растенията 
съумяват да впият корени и да виреят.”

След известно време ловците стигнаха до 
токовището. То представляваше стара бо-
рова гора с гъст подлес от боровинкови гъс-
талаци. В уречения час, малко преди смрачава-
не, те бяха застанали зад една дебела борика 
и с готови за стрелба пушки трепетно оч-
акваха появата на глухарите. Скоро щеше да 
мръкне, вечерният воал бързо повиваше пла-
нината и Рашо все повече губеше търпение. 
Дали богинята на лова щеше да му се усмихне 
и той ще успее да зърне първия си петел или 
пък всичко оставаше за по-нататък… Никой 
не знаеше.

Изведнъж на стотина метра от тях се чу 
плясък на крила. Първо до ушите им достиг-
на методичното и на големи паузи почукване, 
което ставаше все по-често. След неговия 
край те ясно доловиха „изхвърчането на кор-
ковата тапа”. Щом глухарът „застърга”, Ка-
лоян направи два бързи скока напред. Рашо из-
чака повторението на този уникален сам по 
себе си театър и подскочи бързо след водача. 
Мускулите на краката и ръцете му бяха на-
прегнати до краен предел, имаше чувството, 
че главата му ще се пръсне. Знаеше, че само 
една-единствена грешка можеше да прокуди 
тази предпазлива и надарена с изключителен 
слух птица. Стъпваше леко и беше силно кон-
центриран, копирайки движенията на опит-
ния ловец.

На двайсетина метра от токуващия петел 
Калоян се спря и направи знак на спътника си 
да мине напред. При следващия цикъл на сво-
еобразната песен Рашо се озова до дървото 
с няколко големи подскока. Бавно вдигна глава 
и присви очи. На фона на червеникави отбля-
съци на залеза той съзря силуета на птицата 
между клоните. Да! Това беше той – неговият 
първи глухар, толкова желан и бленуван. 

Без да бърза, Рашо вдигна пушката и започ-
на да се прицелва. Наложи си да не трепери и 
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да не позволява ударите на сърцето да се 
предават на ръцете му. В дясната цев бе 
сложил патрон шест нули, а в лявата – осем 
нули; преди време беше приспособил мер-
ник на задната страна на цевите на успо-
редката си и се надяваше да уцели с първия 
изстрел. „Неподвижна цел – няма как да сгре-
ша – повтаряше си той. - Просто насочвам 
цевите и стрелям.”

В този момент глухарът още повече раз-
пери ветрилото на опашката си и издигна 
глава нагоре, а крилата му като че ли за-
стъргаха в дебелия клон. Едрото му тяло, 
изцяло обладано от желанието, се затресе 
в ритъма на любовта. Дълбокият, изконен 
нагон за продължаване на рода бе обладал 
всяка клетка в тялото на тази птица и я 
правеше глуха и сляпа за околния свят. Не 
беше ли така и с нас, хората - когато сме 
влюбени, ние се интересуваме само и един-
ствено от обекта на влечението ни и нищо 
друго не е в състояние да ни развълнува.

Миг преди да дръпне спусъка, Рашо дочу 
шум откъм храсталака встрани от него. 
Бавно свали пушката и извърна глава. Не 
след дълго крайните вейки на боровинки-
те едва доловимо се размърдаха и от тях 
се показа втора птица. Тя беше по-дребна 
от петела, с тънка шия и малка главичка. В 
припадащия здрач ловецът успя да различи 
светлите петна по крилата й и белите, 
подобни на ботушки препаски по краката 
й. „Женска! – досети се той и несъзнателно 
прехапа устни. – Явно все пак цялото усилие 
на мъжкаря не е останало напразно.”

Изпърво кокошката се спря и завъртя учу-
дено глава. След това направи няколко крач-
ки и се зае да рови из горската постилка. За-
нимаваше се с дреболии, правейки се, че не 
обръща внимание на петела. Въпреки това 
тя не го изпускаше от поглед, като съще-
временно не се отдалечаваше. Все едно 
дразнеше клокочещия мерак в гърдите му и 
го приканваше да слезе при нея.

Рашо стоеше като прикован, сякаш бе забра-
вил за какво е дошъл. Любовната игра между 
глухара и глухарката до такава степен пле-
ниха съзнанието му, че някак далеч останаха 
както дългите уговорки покрай организи-
рането на излета, така и парите, които бе 
платил за него. Сцената, която се разиграва-



ше пред очите му, струваше много повече от 
всичко това.

Внезапно мъжкарят шумно плесна с криле, из-
дигна се от дървото и стремглаво полетя 
към гъстака. Бе дошло времето да иде при 
женската и отдавайки се на природните си 
нужди, да посее семето, за което щяха да ид-
ват ловците през следващите години.

Закъснелият изстрел от двуцевката на Рашо 
тресна силно над самотната гора. Последва 
го втори, по-силен, който, сякаш подигра-
вайки се на наивността на ловеца, побърза 
да възвести пропуска му из цялата планина. 
Пукотът от карабината на Калоян оконча-
телно спусна завесата на несполуката над 
ловците. В друг ден той със сигурност щеше 
да уцели, но днес природата бе омаяла и него.

Двамата ловци се спогледаха и останаха не-
подвижно няколко минути. Омагьосани от 
сцената, на която бяха станали свидетели, 
те не смееха да мръднат. В първия момент 
вътрешно в себе си Рашо се ядоса на про-
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пуските и дори не се опита да запамети в 
съзнанието си това, що бе видял. Той се смръ-
щи и присви устни.

- Нищо, случва се! – успокоително му каза 
Калоян, като едва сдържаше напиращо-
то в гърдите му разочарование. – Утре 
ще те заведа на друго място, където 
също токуват много глухари. Нека сега 
да тръгваме към джипа, че съвсем при-
тъмня.

Рашо преметна двуцевката на рамо и мълча-
ливо го последва. Беше се успокоил. Ядът му 
постепенно чезнеше, а в душата му се наслаг-
ваха красивите впечатления от този вълну-
ващ излет. „Борбата е в основата на живота 
– замисли се отново той. – Особено при жи-
вотните. Ето глухарът, тази надарена с ог-
ромен усет птица, е способен да излъже лове-
ца, за да се измъкне от дулото на пушката и 
да оцелее. Преживявайки до следния ден, той 
щеше да осигури още един шанс за себе си и 
за неговото поколение.”  
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Спомен 
      ЗА ЛИСИЦАТА

От Любомир ХАЛАЧЕВ

БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИ„СПОМЕН ЗА ЛИСИЦАТА“
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Много пъти съм чувал от хора, 
които нищо не разбират от тази 
работа, да казват: „Вие, ловците, не 
пазите животните и не ги обичате! 
Вие само ги избивате!”. Понякога 
се ядосвам и започвам да споря. 
Друг път просто махвам с ръка и се 
връщам в спомените, които всеки 
ловец има, щом отива на лов не като 
в месарски магазин, а както се влиза 
в стая, където спи малко дете.

Природата е в едно и също време и майка, и 
дете. Затова всеки, който я познава, влиза в 
нейните зелени и тихи покои, стъпвайки на 
пръсти. А кой го знае това по-добре от лове-
ца?! Искам да кажа от добрия ловец, защото 
вече… хора всякакви. Има такива, дето си ку-
пуват пушки, защото болно ги привлича гър-
мът на древния китайски прах, други навли-
чат зелените дрехи и мъчат нещастните си 
сърца само и само да са по-близо до любимия 
началник, трети обичат да си разнообра-
зяват менюто с даровете на природата, а 
четвърти, за които си струва да говорим, 
стават ловци, защото обичат свежия пла-
нински въздух и тишината на гората, защо-
то изгревът в полето им дава наслаждение-
то, което други получават само при вида на 
задименото кафене.
…

Бяхме петима – Вальо, баща му, Савата, бай 
Иван и аз. Не бях ходил зимно време за лисици и 
затова тръгнах с голям мерак. Студът пукаше 
клоните на дърветата – петнадесет-шест-
надесет градуса под нулата. В шест часа бя-
хме пред къщата на бай Иван. Пъстрият бре-
тонски шпаньол Мери ни посрещна весело, 
махайки с късата си опашка. Бай Иван светна 
лампата да покаже, че ни е усетил и след пет 
минути ние вървяхме по снега нагоре, към Ба-
бата. Те са два хълма - Бабата и Тепето, които 
като две любопитни и рошави глави стърчат 
под белия юрган. Отдалеч върху Бабата се 
вижда гъстата черна гора. А отблизо всичко е 
още синкаво и сумрачно бяло. Отзад остават 
селските огради, гробищата, стреснатият 
сънен кучешки лай.

Мери мята уши по снега, пресните заешки 
„осморки” я карат възбудено да души, да се 
върти около храстите. Млада е още и глу-

пава – не знае, че заек тъй се не лови. Това е 
единствената хитрост на сивия дългоушко 
и тоя я владее както японецът умее ловко да 
пише йероглифи, като тайно се надява, че ни-
кой не разбира японското писмо. Е, има хора, 
дето четат и японски, и още много други 
неща като заешките дири например.

Спираме малко над селото. Бай Иван тихо раз-
пределя пусиите. Аз, Вальо и Савата остава-
ме да пазим подстъпите към хълма. Бай Иван 
и бащата на Вальо с кучето ще минат през 
старата зеленчукова градина, покрай горна-
та махала, и ще навлязат в гората срещу нас. 
Тъкмо е времето, когато лисиците се приби-
рат от нощен лов. Бързат те, преди да е про-
светнало да намерят спасителната тъмни-
на на своите лисичи дупки.

Вальо застава над една просека, Савата – до 
групичка дървета, която го скрива от поле-
то, а аз продължавам надолу.

Бавно, бавно – стъпките чупят коричката 
отгоре и потъват в пръхкавия бял сняг. По-
лека слизам към един овраг, който през есен-
та е бил пълен с червеникавите топчета на 
шипките, а сега стои като сивкаво-бяла гугла 
с дребни, червени капчици по нея. Вървя над 
оврага, като се старая по памет да намирам 
върха и да следвам билото. След петдесет ме-
тра се спускам надолу, изкачвам се от другата 
страна на оврага и ето ме на стотина метра 
от втората пусия, скрит под клонестия свод 
на стар дъб. Внимателно се прокрадвам на-
пред, за да имам поглед върху полето.

Отгоре селото изглежда като картина на 
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Брьогел. Небето избледнява, звездите вече 
изчезват, сякаш грижлив стопанин минава и 
загасва една по една стаите на празна къща. 
От последната къща на селото започва поле-
то, дето се свлича надолу и стига до дере, по 
което пролетно време тече вода. От това 
дере аз очаквам хитрата лисица да изпише 
японското си писмо, да протегне оранже-
во-кафявата си кожа, махайки с пухкавата си 
опашка.

Отварям пушката. Изваждам два специално 
направени патрона четири нули, които имат 
сигурен бой до осемдесет-сто метра, и с удо-
волствие разбирам, че те лягат в патронни-
ка леко, без натиск, досущ като фабрични. В 
сумрака на утрото медните им шапки меко 
светят. Щраквам ключа, свалям предпазите-
ля и поглеждам през прозорчето, което кло-
ните на дъба услужливо са ми оставили. Ся-
каш дете е допряло горещата си ръчичка до 
премръзналия от студа прозорец – така меж-
ду тънките, резбовани със студен снежец 
шарки на клоните просветва бялото поле.

Стоя скрит под купола на клоните и не смея 
да мръдна. Вятърът затихва, времето сякаш 
спира, за да си навие часовника. Тишината е 
пълна. Ако човек, непривикнал и незнаещ, по-
падне изведнъж от градската суетня и сума-
тоха в един такъв миг, той може и да полудее 

или поне ще се запита: „Жив ли съм или съну-
вам своя вечен сън?...“

Двайсетина минути на този студ те карат 
да размърдаш крака. Очите ми са свикнали със 
сумрака, пък и започнало е вече да просветва. 
Леко помръдвам с рамене, взирам се през про-
зорчето към полето и през сивкавата мрежа 
на идващия ден намирам подмятащата се 
фигура на Мери. Казвам „намирам”, защото 
тутакси отново я губя от погледа си, но сега 
съзирам двете черни фигурки на бай Иван и 
бащата на Вальо. Бавно, сякаш търсейки брод 
през пълноводна река, те се приближават към 
нас. Ето, вече са близо до дерето. Спират, съ-
вещават се няколко минути. Бай Иван запалва 
цигара, разделят се и тръгват да обхождат 
непревзимаемите храсталаци, стърчащи от 
двете му страни. Димната струйка, сякаш 
панделка, завързана за бай Иван, тръгва надо-
лу. Мери се колебае няколко секунди, след това 
разравя снега след него. 

Решавам, че е крайно време да се покажа малко 
по-навън. Качвам се на издатина, която е по-
лускрита от дърветата пред мене. Опитвам 
се да стопля дясната си ръка. И точно тогава 
виждам - ето я лисицата! Кой казва, че не е краси-
ва? Тя спира за секунда, оглежда се – явно е почув-
ствала, че Мери идва, но все още не е изплашена. 
Но веднага се понася с едри скокове нагоре, през 

БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИ„СПОМЕН ЗА ЛИСИЦАТА“
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нивата към стръмния хълм. Гледам красивите, 
гъвкави движения на тялото ѝ и не знам дали да 
не остана още и да се наслаждавам на гледката, 
която ще трае само секунди. Иска ми се докрай 
да натисна услужливата преса на паметта си и 
да запечатам момента от срещата, за да мога 
след това да го връщам и да му се любувам, до-
като съм жив. От друга страна, какво е целият 
този ловен миг, ако му махнеш най-страстна-
та, най-заразителната част – момента, когато 
ти и твоята пушка ставате едно цяло в жела-
нието си да победите животното.

И докато си мисля така, а това са пет-десет 
секунди, лисицата изведнъж рязко извива и се 
насочва към мене. Не смея да мръдна. Толкова 
близо изглежда ловното щастие, че дори не 
искам да мисля, въпреки че сърцето ми тупти 
със страшна сила и наум си казвам: „Ах, ето 
те и тебе! Ето, най-сетне, най-сетне!”. 

Изчаквам да се приближи трийсетина ме-
тра. Вече виждам широко отворената 
уста, висящия език, острите зъби и топче-
тата мускули, мятащи се под пухкавия ко-
жух. Мигновено вдигам пушката и стрелям 
с дясната цев. Тихото, мрачно утро уплаше-
но казва: „Кха!” – и това е всичко. Дори не усе-

щам ритането на приклада. Силният сноп 
сачми завърта огнената лисица в кървавия 
си танц, снегът се вдига на малки облачета. 
Лисицата се превърта и се скрива под бяло-
то покривало.

Взирам се напрегнато. Дали природата, упла-
шена и тъжна, се опита да скрие своето чедо 
или просто това беше момент на моето 
въображение, не знам. Спомням си, че стоях 
така, виждайки отново и отново кратката 
среща с тази прекрасна горска твар, държах 
пушката в отпуснатата си ръка, а някъде 
отдалече чувах гласовете на другите ловци: 
„Удари я! Удари я!”. В този миг аз не ги разби-
рах, но усещах, че с мен става нещо необик-
новено, сякаш в последния бяг на лисицата и 
нейното мигновено изчезване под снега бях 
прозрял една съкровена тайна – тайната да 
общуваш с природата.

Ето, това е! Дори сега, трийсет години 
по-късно, в едно горещо лято усещам под кра-
ката си твърдите корички на замръзналата 
земя и леко, сякаш с оранжево-кафяво крило, се 
мярва споменът за лисицата. А пък аз я хва-
щам за опашката, дърпам я назад и тя завина-
ги остава при мене. 
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Датата бързо бе уточнена. Наш 
колега ловец се прибираше от 
Германия и решихме, че това ме-
роприятие е идеален повод да се 
видим и да поразпуснем с малко 
стрелба от забързаното ежедне-
вие. 

На 6 април 2019 г. се събрахме не-
голяма група ентусиасти и лю-
бители на стрелбата и след 
сутрешното кафе се заехме с 
обезопасяване и подготовка на 
терена за стрелба, както и на пи-
рамидата за оръжията. Имахме 
налични няколко кашона панички, 
доволно количество патрони, ме-
ханична хвъргалка, както и ръчна 
такава. Наши гости и приятели 
ловци донесоха и автоматична 

От Крум РАНГЕЛОВ

Бяхме на бригада за ежегодното разчистване на горските пътища в 
ловния ни район – землището на с. Бохова в любимия Трънски край. По време 
на импровизирания банкет след бригадата дружно се зароди идеята да 
организираме една приятелска сбирка на дружинката и наши колеги и 
приятели, съчетана със стрелба по панички. Срещата нямаше състезателен 
характер (макар и да си спретнахме лек, неангажиращ турнир), а по-скоро 
имаше за цел сплотяване на колектива, както и тренировка в една по-весела 
атмосфера сред приятели.

СТРЕЛБА ПО ПАНИЧКИ
с приятели

РЕПОРТАЖ
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електрическа машинка 
за панички, която набър-
зо бе свързана към акуму-
латора на един от джи-
повете. Подготовката 
беше на ниво. Настрое-
нието - също! Проведо-
хме един бърз инстру-
ктаж и преминахме към 
съществената част на 
мероприятието. 

Сред веселба, шеги и за-
качки стрелбата върве-
ше гладко и емоционално. 
Постреляхме доста; пър-
воначално малко по-лошо, 
но бързо всички влязохме 
в ритъм, резултатите 
се подобриха чувстви-
телно и счупените па-
нички се множаха с всеки 
последващ изстрел. Тряб-
ваше ни малко време, за 
да „падне ръждата“ и все-
ки да започне да стреля 
по-точно и уверено. Заба-
влявахме се доста. 

След като свършихме и 
резервното кашонче с 
патрони, усмивките ви-
димо се забелязваха по 

лицата на всички. Всеки беше доволен от организацията и изпъл-
нението и дружно взехме решение, че задължително ще правим 
такива сбирки и занапред. Последвалият банкет също не беше за 
изпускане!

Благодаря на всички приятели, присъствали и участвали на това 
чудесно мероприятие. Момичета и момчета, без вас нямаше да 
бъде същото!

До нови срещи и пазете барута сух!

Ловът несподелен с приятели, е чиста загуба на време.
инж. Крум Рангелов
04/2019г.

с приятели



78 Български Ловецъ . 5/2019 . www.lovec.bg

Георги Чалъков (вдясно на снимката) е нови-
ят носител на наградата „Хриле и копита” в 
категория „Природа, лов и риболов” на 44-та 
Национална изложба на карикатурата от-
крита на Шипка 6 на 1 април.

НАГРАДА

ОТЛИЧНИК
Организаторите на наградата - бизнесме-
нът инж. Борислав Константинов и авто-
рът на „Български ЛОВЕЦЪ” Любо Николов 
(вляво на снимката), му връчиха рог на елен 
лопатар, диплом и 500 лв. 
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ПРЕЖИВЯНО

ИЗПУСНАТИ                  

       МИГОВЕ
От Соня Андонова
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Наскоро проведохме годишното 
отчетно събрание на дружината 
ни. Шофирах по пътя към селото и 
си мислех как ще мине събранието, 
какви въпроси имахме за обсъждане, 
какви мероприятия трябваше да 
направим.

По едно време отбих от главния път и свих за 
селото. От двете страни на пътя се показа-
ха дървета. Оттук-натам имаше само гора, 
състояща се от много борове, бук и габър. От 
габъра идваше и името на селото - Габра.

Наслаждавах се на тази горска красота и в ми-
слите си се върнах назад към отминалия ло-
вен сезон. Имахме хубава слука, много паднали 
прасета, но и доста изпуснати. Най-много от 
мен. Имахме добра популация на диви прасета, 
но малко колеги излизаха на лов и по тази при-
чина рядко пълнехме разрешителното за лов. 
И гости идваха рядко. Повечето от ловците, 
които ни гостуваха, бяха доведени от мен.

Веднъж поканих един колега на лов. Той беше 
интересна личност - млад човек с много благ 
характер. Беше пастор. Още когато прис-
тигна сутринта на сборния пункт, с лекота 
спечели симпатиите на колегите ми. Раз-
пределихме се кой къде ще върви на пусии и 
аз, пасторът и още един колега отидохме на 
Ганина дупка. Качихме се в джипа на госта ми. 
Автомобилът беше по-скоро цивилен, откол-
кото ловен, но колегата каза, че много добре 
се справя с горските пътища.

И така, тръгнахме към пусиите по един нов 
горски път, направен от едни „добри“ хора, 
които режеха дърветата. Да, но те бяха заб-
равили да отрежат един пън до земята и тъй 
като имаше сняг, не го видяхме и по едно вре-
ме джипът подскочи и всички ударихме глави 
в тавана. Слязохме и прегледахме поражения-
та. Те не бяха големи и ние оставихме джипа 
на пътя, после щяхме да му мислим. Продължи-
хме пеша.

Застанахме по пусиите. Мина гонката, куче-
тата лаеха надалеч, но прасета не се показа-
ха и тримата тръгнахме обратно към джипа. 
Изпразнихме пушките, оставихме ги в колата 
и застанахме на пътя да даваме указания на 
пастора как да обърне сред дърветата  джи-
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па. И както си стояхме с колегата на пътя, 
гледаме как през гората тича огромен глиган. 
Той дори не спря на пътя, а го прескочи - цели 
три метра! - и продължи да бяг. През това 
време ние стояхме и го гледахме. Ех, да беше 
пушката в ръцете ми….

Със същия колега имаме и друг подобен слу-
чай, но преди това бих искала да кажа няколко 
думи за самия него. Той е ловец от много го-
дини и дълго е ходил гонач. Познава отлично 
гората, даже на някои пусии ходи сам, защото 
само той знае къде ще минат прасетата. 
Един ден му казах, че отивам с него в тайния 
район. Колегата се съгласи, като ми каза, че 
имало място за още една пусия.

И така, отиваме в района, минаваме през 
едни гъсти смрики, слизаме до едно дере и се 
разпределяме. Покатерих се на едно високо 
място - трябваше ми видимост за карабина-
та. Стояхме така около един час. През това 
време минаха кучетата, гонейки две сърни. 
Минаха гоначите, после пак кучета, които 
този път гонеха заек, но не и прасета.

Колегата ми свирна да слизам, че гонката е 
приключила. Събрахме се на дерето и тръг-
нахме към смриките да излизаме. Тръгнах пър-
ва, а карабината беше на предпазител и на 
рамо. Имахме доста път до сборния пункт и 
не се знаеше дали няма пак да изскочи някой 
глиган. Така и стана. На два метра пред нас 
от едно празно място между две смрики из-
лезе и застана прекрасен представител на 
дивите прасета. Много бързо успях да сваля 
карабината от рамото, но прецених, че гли-
ганът няма да ме чака да го взема на мушка, 
колкото и да беше стъписан. Затова стре-
лях от бедро. В следващия миг прасето из-
чезна. Сякаш потъна вдън земя. Обикаляхме 
с колегата, търсихме кръв по земята. Ходи-
хме около сто метра наляво, нагоре и надолу 
- нищо. През седмицата едни други „добри“ 
хора, които „ловуват“ самостоятелно, го на-
мерили на двеста метра от мястото, къде-
то го стрелях.

Един хубав ноемврийски ден решихме да ми-
нем през район, който рядко посещавахме, 
само минавахме покрай него на път за друг, 
където ловувахме. Този ден го заградихме - не 
целия, а само една борова горичка. Бяхме малко 

хора, затова заграждахме малки райони. Оста-
вих по дължината на горичката трима коле-
ги. На първия от тях казах да бъде готов за 
стрелба, защото беше новобранец на първи 
излет, а новобранците винаги имат слука. Аз 
застанах в края на гората.

Не след дълго кучетата залаяха яростно. За-
станах неподвижно, здраво стиснала пушка-
та в ръце и вперила поглед в гората отпред. 
Лаят приближаваше. Всеки миг трябваше 
да излезе животно…. Толкова бях съсредото-
чена, че изобщо не усетих, че всъщност ку-
четата лаят зад гърба ми. Разбрах го едва 
когато видях как от дясната ми страна из-
скочи прасе и със скок влезе в гората. Дори 
не можах да вдигна пушката. Не беше чест-
но. Аз го очаквах отпред, а то ми изскача 
зад гърба. Пред мен в гората имаше и други 
кучета и аз се надявах да го върнат, но не 
стана така. Изпуснах си момента, но почти 
веднага след това се чуха два изстрела. Зна-
ех, че е излязло на новобранеца. Така и беше 
станало. 

ПРЕЖИВЯНО
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КУЧЕ-КРОКОДИЛ 
или ЗАЩО ХАПЯТ 

КУЧЕТАТА?

КИНОЛОГИЯ

От Анна АПСО
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Кучетата хапят по две причини:

 1. Те нямат ръце и всичко правят със зъби.

Искат да играят? Тогава ще носят играчката 
в зъбите си. Искат да привлекат вашето вни-
мание? Тогава ще ви дърпат с лапа или зъби.

Няма проблем, ако кучето иска да играе с вас 
и ви хапе. Проблемът е в това колко силно го 
прави. Малките кученца още нямат предста-
ва за силата на своята захапка и учат това 
по время на играта. Ако кутрето ви е захапа-
ло по-силно, веднага казвате „НЕ!“ и спирате 
играта. Като то се успокои, му предлагате 
отново да поиграете за няколко (1-3) минути. 
След успешна игра можете да му дадете ня-
каква награда за дъвчене.

В случай че то отново ви ухапе по-силно, от-
колкото вие искате, спрете играта и не му 
обръщайте повече внимание.

 2. Кучетата хапят от страх (болка) или агре-
сия (опит да наложат своето). Ако причината 
е агресия, в момента, когато кучето хапе, ние 
проявяваме своето превъзходство светкавич-
но, като го притискаме към земята (по гръб 
или както дойде) и го държим така, докато то 
не „признае“, че ни се подчинява. Това обаче по-
мага само при първия му опит да ви ухапе.

Важно!

Преди да решите, че вашето кучето е аг-
ресивно, трябва да направите следното: 
първо, да проверите здравословното му със-
тояние – може да е болно или да има нарушен 
хормонален баланс; и второ, да се консулти-
рате с опитен етолог или кучешки треньор.

В повечето случаи самите стопани правят 
от кучетата си деспоти.

Има няколко типа агресия, но ако се окаже, че ку-
чето не е болно, във всички случаи проблемът с 
подобно поведение идва от неизяснени отно-
шения човек-куче и неправилно възпитание.

Как да направим кучето деспот?

Решили сте да си вземете кученце. Присти-
гате там, откъде сте избрали да го вземете 
(развъдник, собственик на майката и др.) и - о! 
- един дребосък бяга към вас, гледа ви, опитва 
се да привлече вашето внимание към себе си. 
„Сладур!“ – казвате вие и решавате, че това 
е любов от пръв поглед. Не, това беше избор. 
Няма да е преувеличено, ако кажа дори, че е 
битка, която спечели кучето. То избра вас, а 

не вие него. Вие току-що се съгласихте с не-
говия избор.

След това тази мила муцунка още към края на 
първата седмица ще си извоюва всички права 
на водач на глутницата - да спи където поис-
ка, да яде каквото поиска. Разбира се, стопани-
нът му (вие) със своите милувки и усмивки по-
ощрява такова негово поведение. Това обаче 
не е най-страшното. Доста кучета са истин-
ски крале и кралици в „своите“ семейства и не 
пречи на никой, ако трикилограмовият пеки-
нез „влачи“ след себе си стопанин с ръст ме-
тър и осемдесет или яде от неговата чиния.

По-страшно става, когато човек вземе куче за 
охрана, нещо от рода на ротвайлер, немска ов-
чарка или дори мелез. Какво толкова е страш-
ното тук, ще попитате. Това, че този човек 
иска неговото куче да хапе. Да го защитава. 
Тук е налице тънък психологически момент - 
човекът ИСКА вътре в себе си кучето му да 
хапе. И във всяка една ситуация, когато него-
вото куче напада някого (дори и него), той го 
поощрява - не с думи, а с жестове, интонация, 
мимика. Кучето не разбира какво точно му каз-
ват – „целуни“ или „ухапи“, но то разбира от-
лично езика на тялото на своя стопанин.
…

Случи се така, че един ден разхождах кучето ми 
и то беше нападнато от друго куче. Защитих 
моето с една маневра и онова захапа блузата 
ми. Намерих веднага стопанката му и ѝ казах 
какво се е случило. Тя изказа съжаление: „Няма 
нищо, за първи път му е!”, след което погали 
своя питомец. Кучето беше видимо превъзбу-
дено и тя се опитваше да го успокои с галене.

След това мина друг човек и същото куче ско-
чи и върху него. Стопанката му отново започ-
на да го гали. Направих ѝ забележка, че това не 
е правилно. В същия този ден то нападнало и 
полицай. Хубаво, че не е разбрало, че може да 
хапе хора. Чист късмет. При такъв вид под-
крепа - галенето, въпросното куче разбра, че 
скачането върху хора е нещо, което стопан-
ката му очаква от него. Всичко се е получило 
ОК с него. Нещата са се разминали с глоба за 
стопанката плюс изискването, че отсега-на-
татък тя трябва да го разхожда само с на-
мордник и на повод.
…

Една „добра душа“ реши да помогне на стопа-
нина на едно хъски. Тази позната доближи до 
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човека, за да го поздрави, и в същото време се 
оказа, че наблизо има котка. „Добрата душа“ 
веднага пробва да провокира чуждото куче да 
подгони котката. Целта? Така кучето щяло 
да стане агресивно и ще знае как да хапе, т.е. 
ще пази своя стопанин. Единственото обаче, 
което ще научи това куче, е да гони котките, 
защото то така или иначе притежава ловен 
инстинкт.

Хората правят подобни грешки доста чес-
то. Има и такива, които сами влизат в роля 
на фигурант. Доста глупости се случват. За 
кучетата е много трудно да имат такива 
стопани: „От една страна той иска аз да пазя 
и да хапя, а от друга - да не пипам гостите!?“. 
При това когато кучето проявява признаци 
на агресия, стопанинът му се радва и то го 
вижда. Но когато напада, за да направи какво-
то искат от него, получава шамар… защото 
не разбира тънкостите на човешкото пове-
дение. Единственото, което разбира кучето, 
е: „Аз направих всичко както трябва, а ти, 
моят стопанин, който дори не си истински 
водач, нарушаваш правилата! Теб трябва да 
накажа!“. И така се стига дотам, че кучето 
напада стопанина си сериозно. Без шеги.

„Моето куче ме пази дори когато аз не искам! 
Суперкуче!” - има и такива стопани, които се 
радват на подобно поведение.

…

Понякога е много по-важно да се разбере какво 
се случва в главата на стопанина, отколкото 
в тая на кучето. То не греши, прави само това, 
което му позволяват и което искат от него.

По-горе разгледахме примера как с поощрение 
да направим от кучето деспот. А сега следва 
другата страна на медала - как да направим 
от деспота куче.

Първо трябва да разберете кой взема реше-
нията. Винаги решава водачът. Не трябва да 
се допуска това да става в открит конфликт 
с кучето. Най-добрите промени идват бавно 
и незабелязано. Ако вашият питомец вече е 
утвърдил позицията си на „Аз, водачът“, той 
ще се бори за нея със своите кучешки мето-
ди. Но ние можем да го надхитрим. 
…

Упражнение „Гледане в очите“

Много е важно кучето да ви погледне в очите 
преди да му дадете да се храни. Така то ще 

знае откъде идва храната. Щом иска да яде, 
трябва да ви погледне. При това вие не сте 
плячка или автомат за хранене и точно вие 
решавате кога да спрете тази игра.

Кучето иска да излезе през вратата? Не от-
варяйте, докато то не ви погледне.

Иска да играе с други кучета? Изчакайте да ви 
погледне и чак тогава го пуснете да поиграе. 
Дори да си мисли, че сега то ви командва, вие 
правите голяма крачка напред - всеки един 
член от глутницата поглежда водача си, за 
да получи от него позволение да предприе-
ме каквото и да било.

По този начин вашето куче вече бавно пре-
минава от „Аз, водачът, правя каквото си 
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искам“ до „Когато аз искам нещо, трябва да 
го поискам от теб“. 
…

Обща дресировка

Когато започвате да обучавате вашето куче 
на „Седни!“, „Легни!“, то се учи да се подчиня-
ва на вашата воля. Дори да мисли: „Аз сега 
сядам, а той/тя ми дава хапка“, неговата 
склонност да се налага се превръща във ваш 
съюзник в обучението. Кучето иска да ви под-
чини (за да получи награда), а за да ви подчини, 
трябва да изпълни ВАША команда.

Имам доминантно куче; сама по себе си поро-
дата му е много доминантна. Неговият баща 
и баба също са такива. Родната му сестра 

ухапа съдията в ринга по време на състеза-
ние, а беше истинско ангелче. При това поро-
дата е независима и умна.

Когато разбрах, че имам доминантно куче, не 
знаех какво да предприема. Притисках го към 
пода, прилагах всички стандартни процедури 
- „Седни!“, „Легни!“. Резултатът беше горе-до-
лу такъв: „Ти тук покрещи още малко, а аз 
ще поспя.“ С две думи - кръгла нула! „Ти искаш 
нещо от мен ли? Идвай и го направи! Аз ще 
почакам.“ Бях напълно отчаяна.

Сега той ме гледа в очите щастлив. Иска 
нещо от мен - аз го правя. По време на цяла-
та разходка или игра аз му давам награди щом 
поиска. Преди да направи нещо, ме поглежда 
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- какво аз мисля за това и дали то е хубаво за 
него. Той трябва да се сети какво води до мо-
ето „правилно“ поведение - да му дам лаком-
ство, играчка. Така е научил и изпълнява вече 
над 30 команди. Той си мисли, че управлява мен, 
но как стоят нещата на практика? 

 Тали и Рая – случай от моята практика

Тали: „Когато Рая беше на 8-9 месеца, тя се оп-
итваше да ми се налага. Представяш ли си ме 
- 45 кила, висока 160 см, да се боря с куче, което, 
като се изправи, е почти колкото мен и поне 
5 пъти по-силно? Опитите ѝ за доминиране 
се изразяваха в непрестанно скачане по мен и 
хапане. Опитваше се да ме събори на земята, 
да ме повали и да се призная за победена и при-
низена в йерархията.

Наред с тези опити за превъзходство над 
мен тя получаваше и пристъпи, които се из-
разяваха в агресия, но не само към мен, а и към 
заобикалящите ни същества. Сякаш се пре-
връщаше в друго куче, обземаше я някаква лу-
дост и започваше да тича наоколо, да скача и 
„гризва“ всеки, който се намираше около нас. 
Стигала съм до ръба на нервна криза. Идвало 

ми е да я отвържа от повода и да я пусна да 
ходи където иска, да прави каквото ще, без 
да ме е интересувало дали ще се върне или не. 
Както и да е, справихме се и с двата проблема 
благодарение на твоите съвети и помощ.

Сега Рая отново се опитва да ми се налага, но 
не толко рязко както първия път. Вече знам 
как адекватно и бързо да реагирам на ситу-
ацията и поведението ѝ. Опитите ѝ да до-
минира преминаха само за няколко дни, а не за 
повече от месец, както беше първия път.“
…

Сега за въпросното упражнение „ГЛЕДАНЕ В 
ОЧИТЕ“. То помага да заздравиш връзката с ку-
чето или да тръгнеш да създаваш такава, ако 
нея още я няма. Кучето започва да разбира, че 
ти не си някакво извънземно, което постоянно 
се налага да тегли и дърпа след себе си, не си и 
пришълец, който постоянно му забранява разни 
„хубави и приятни“ неща и редовно му се кара.

Упражнението с гледането в очите помага 
да изградите връзка помежду си. Ти се изди-
гаш в очите на кучето, затвърдяваш стату-
та си на Номер едно. Всеки знае, че то няма 
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да стане робот, не може да ходи постоянно 
до теб като залепено (това умеят най-вече 
служебните кучета), но ти НЕ го спираш да 
тича свободно и да си прави кефа, а го УЧИШ 
НА ЕЛЕМЕНТАРНО ПОСЛУШАНИЕ. За твое удо-
волствие и негова безопасност и добро.

Това упражнение е само началото на един хубав 
съвместен живот с твоя питомец. Чрез него 
и двамата се научавате да стигате до спора-
зумение и разбирателство - кучето трябва 
да те погледне в очите, ако иска нещо. Когато 
го направи, ти си доволен, че те ЗАБЕЛЯЗВА и 
УВАЖАВА, позволяваш му каквото иска (стига 
да не е опасно и вредно) и – воала! - така се гра-
ди връзката между него и теб.

Бързам да кажа, че противно на някои мнения, 
по този начин ти не пречупваш кучето, а го 
учиш на елементарно послушание (извинявам 
се, че се повтарям). Когато те гледа в очите, 
то не ти се моли. Не трябва да изпитваш съ-
жаление и да мислиш, че го принуждаваш да 
ти се моли. То просто показва уважението 
си към теб. Не иска позволение, иска съгласие, 
иска твоята преценка. Само тогава ще уважи 
решението ти, каквото и да е то, защото 
ти си водачът на глутницата, ти си The Big 
Boss, ти си Номер едно.

Какво ти пречи да опиташ това? Няма да на-
вреди в никакъв случай, може само да помогнe. 
А може би просто си се заинатил и не искаш 
дори да пробваш? Песимизмът обаче не води 
до нищо добро, без опити нищо не се получава, 
без борба няма победа. Правете упражнение-
то всеки ден в продължение на две седмици. 
Ще видиш, че ще има резултат. В началото 
може да е минимален, но ще има. Учи кучето на 
послушание, занимавай се с него, нека в очите 
му личи, че до него има човешко присъствие, а 
не да бъде с празен, пуст поглед.

Правило: кучето не е длъжно да бъде твой 
приятел, но ти, Човеко, си задължен да ста-
неш негов приятел. То има нужда от някой, 
на когото може да се довери, има нужда от 
приятел, който ще го учи как да живее в 
този свят и при това да живее чудесно.

Има още една много полезна команда - „Вкъ-
щи!“. Изключително важно е от ранна въз-
раст кучето да се научи да намира своя дом. 
Този навик е много полезен, ако то се изплаши 
и побегне нанякъде или пък се загуби.

Първи етап

Може да тренирате командата под формата 
на игра с малкото кученце. Отваряте вход-
ната врата, излизате през нея и хвърляте 
някоя желана играчка вътре в къщата, като 
казвате „Вкъщи!“. Щом кученцето се втурне 
вътре, давате награда и целувка. Ако се стра-
хувате, че мъникът може да побегне на улица-
та, сложете му каишка и го дръжте на повод. 
Бъдете сигурни, че няколко добри опита ще 
дадат резултат след 2-3 игри и то в рамките 
на 2-3 дни.

След това усложнете играта. Излезте без да 
вземете играчка, играйте за кратко време с 
кученцето навън пред входната врата и то-
гава му кажете „Вкъщи!“. Ако то е разбрало и 
хукне вътре, заслужава много награди. 

След това преминавате към следващо усложне-
ние. Отдалечавате се от входната врата, сли-
зате един етаж по-долу или по-горе, после 2-3 
етажа и т.н.. По един-два опита са достатъчни.

Втори етап

След разходката с кучето около входа казвате 
„Вкъщи!“ и му давате възможна свобода то да 
ви заведе у дома. Стигна ли само дотам? Зна-
ете - следват награди и целувки.

По този начин разходка след разходка вие по-
давате тази команда все по-далеч и по-далеч 
от дома. Отначало на 5 метра от входа, след 
това - на 7-10 метра, на 15-20 и т.н.. Не е за-
дължително разходката да свършва с тази 
команда. Можете да вземете още награди от 
вкъщи и после да продължите разходката.

Трети етап

Куче вече знае пътя от мястото за разходки 
до вкъщи. Идва време да смените познатия 
му маршрут. Разходете се до ново и близ-
ко място. То хем ще е там за първи път, хем 
лесно би могло да се ориентира и да открие 
неща, които са му познати. Дайте му команда 
„Вкъщи!“. Ако то се справи със задачата, от-
лично. Ако не, вие ще му помагате, докато за-
почне да се справя.

И така, вече имате нова игра-гатанка – смяна 
на местата, по-отдалечени разходки. Така ку-
чето ще опознае отлично района около дома 
и ще знае как да се прибере само, ако това се 
наложи.

Късмет! 



90 Български Ловецъ . 5/2019 . www.lovec.bg

 ХРЪТКАТА     
             Тазъй
Древните традиции на лова със 
соколи и хрътки в Туркмения

От Кръстина ДЕНЧЕВА

ВИЗИТКА НА ПОРОДА
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Има народи, при които от дълбока 
древност незаменим помощник 
на ловеца е кучето от местната 
порода. Арабската хрътка салуки 
е верен приятел на бедуина; 
киргизкият беркутчи е съпровождан 
от своята хрътка тайган; 
туркменският ловец с ловна птица е 
със своята хрътка тазъй.

Всеки, който е виждал Туркмения, може да я 
опише с пет думи: древни традиции и трай-
ни познания. Ловът и отглеждането на хрът-
ки е част от миналото и настоящето на 
туркмените. Те са и хранителите на позна-
нието за древното изкуство на лова със со-
коли и хрътки. Този лов е съвършеният дует, 
съчетание между дивата по природа хищна 
птица и домашното ловно куче - хрътката 
тазъй. Външният вид на тазъй е вплетен в 
орнаментите на хилядолетните туркмен-
ски килими и в произведенията на класиците, 
като разкриват дълбоките корени на съюза 
между човека и кучето.

Хрътките тазъй са сред най-древните по-
роди кучета. Те спадат към източната група 
хрътки, които са безпогрешно приспособени 
към номадския начин на живот на народите 
в Централна Азия. Туркменските племена са 
известни с уменията си в подбирането на 
забележителни породи домашни животни. Те 
са създатели и пазители на една от най-раз-
кошните породи коне ахал текин, които но-
сят изключително древни генетични кръвни 
линии.

Със същото внимание и уважение туркмени-
те се отнасят към доведените по техните 
земи кучета още по време на завоевателни-
те походи през второто хилядолетие пр. н. е. 
Внимателният подбор, обучение и трениров-
ки, както и добре обмисленото привнасяне 
на кръв от други ловни породи, дава възмож-
ност на туркмените да създадат своя мест-
на порода, която носи иранското име тазъй. 
Способността на тези кучета да издържат в 
суровите климатични условия на арабските 
степи и да работят в нажежените пясъчни 
пустини е основната разлика в сравнение с 
арабските хрътки. Още от онези древни вре-
мена тазъй са национална гордост за племе-
ната и народите, които в продължение на хи-
лядолетия са култивирали и облагородявали 
тази порода. Било е въпрос на чест собстве-
никът на тазъй да знае за нейния произход до 
16 поколения назад и да може да разкаже това 
на всеки, който проявява интерес.

В продължение на векове тези забележителни 
кучета са пазени и отглеждани с много любов 
и внимание като най-скъпото, което може да 
притежава човек. Те единствени имали мяс-
то в дома на собственика, получавали най-до-
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брото парче месо от масата, 
имали си специални възглавни-
ци и лежанки. С цел да ги пред-
пазят от суровите условия на 
пустините и резките тем-
пературни разлики им шиели 
богато украсени с бисери чу-
лове. А за да не се преуморят 
по време на преходите преди 
лов с коне, кучетата често 
били настанявани на коня на 
собственика си в специална 
кошница, закрепена зад езда-
ча. Звучи като истинска ази-
атска приказка, нали? Но е безспорен факт, 
че и днес туркмените се отнасят към тези 
хрътки с обич и почит, равни единствено на 
тази към конете ахал текин.

Туркменската тазъй е сред най-грациозните 
и съразмерни породи кучета в света. Изящ-
ното й тяло е украсено с дълга като на лебед 
шия. Но изяществото съвсем не означава сла-
бост. По-скоро представете си съвършено 
полирана пружина от закалена стомана, го-
това за лов. Тазъй е гладкокосместа, с много 
редки косъмчета между пръстите, има от-
носително леко и едва забележимо провисва-

не на опашката; главата е суха, с висящи уши. 
Срещат се екземпляри с по-масивно устрой-
ство на лицевата част, при което ушите са 
къси. Има много гъвкав гръб. Очите са големи, 
изпъкнали, блестящи, живи и изразителни, с 
поразително добро зрение. Ушите й са мно-
го дълги, триъгълни, поставени сравнително 
високо - като на сетер. Имат дълга, тънка, 
копринена козинка. И днес при подбора на из-
дръжливи и бързоноги кучета туркмените се 
придържат към опита на своите предци, кои-
то са придавали голямо значение на телосло-
жението, обонянието, цвета - черно или пя-
съчно; често срещана е бялата маска.

В добавка към предимствата в лова, харак-
терни като цяло за всички породи хрътки 
тип борзой, тазъй имат и някои важни особе-
ности. Те например държат рекорда за про-
дължителност на преследването при бяг на 
максимална скорост. Разстояния от 10-15 км 
не са проблем за тях, а резултатът винаги 
е блестящ - плячката, вече уморена от пре-
следването, на практика няма никакви въз-
можности да избяга от великолепния бегач 
тазъй.

Освен прословутото си остро зрение поро-
дата има забележително обоняние, благода-
рение на което представителите ѝ са без-
погрешни преследвачи по следа и с лекота 
намират зверчетата, притаили се в храс-
тите. Тазъй работи безгрешно и в пресечена 
местност. Всъщност чувства се прекрасно 
и в горите. Макар по скорост на кратки раз-
стояния да отстъпват на руските борзои, 
като издръжливост в продължителен бяг та-
зъй са ненадминати.

Традиционният дивеч за лов със соколи в Тур-
кменистан е пустинният заек талай. Прак-

ВИЗИТКА НА ПОРОДА



93 www.lovec.bg . 5/2019 . Български Ловецъ



94 Български Ловецъ . 5/2019 

тически е невъзможно това зверче да бъде 
уловено сред бодливите храсти без тазъй. 
Затова още от 6-месечна възраст четирино-
гият помощник започва да усвоява навиците 
на лова в тандем с ловна птица. При правилно 
отглеждане хрътката може да служи на сто-
панина си в лова осем-девет години. Като 
цяло средната продължителност на живота 
на тазъй е тринадесет години. В горещите 
летни дни я поят с камилско мляко, което 
помага за подобряването на скоростните ѝ 
качества. За защита от зимните студове ѝ 
шият попона - чул. По време на лов хрътката 
е хранена малко сутрин, а вечер ѝ дават въз-
можност да се наяде до насита с варено месо, 
което е и основната ѝ храна през цялата го-
дина.

Когато хрътката е пъргава, хората казват: „Со-
колът помага на кучето в улавянето на дивеча.” 
Това е впечатляваща гледка, която отстрани 
изглежда така: пикирайки 
отгоре, ловната птица за 
части от секундата съба-
ря пъргаво изплъзващия се 
заек, което е достатъчно 
за бързоногата тазъй. Со-
колът стъпва върху улове-
ния от кучето и още жив 
талай. Такъв е ловът на со-
кола и хрътката до първи-
те слънчеви дни.

При пускането на птица-
та сред пясъците често 
ловецът я губи от поглед. 
Само по следите на своя 
тазъй стопанинът може 
да намери пернатия ловец 
с уловената плячка. Поява-

та на сочна трева за xpaнa 
обаче прави заека талай 
трудноуловим обект даже и 
за пъргавите кyчета, зато-
ва хрътката намира скрилия 
се зад пясъчните дюни дъл-
гоух, като се ориентира по 
полета на крилатия си парт-
ньор. Една изключителна лов-
на симбиоза в най-добрите 
традиции на дивата Приро-
да. Щастие е, че човекът не е 
успял да я разруши.

Както споменахме и по-горе, 
обонянието е силно развито при хрътката 
тазъй. Даже при бяг на голяма скорост щом 
усети миризма, кучето рязко спира и започва 
да души. А ако ловецът наближи бързо място-
то, на което тазъй се е „заковала”, ще може да 
види пресни следи.

Освен скоростните качества също толкова 
важна за туркменската хрътка е гъвкавост-
та на движенията при пъргави скокове. За-
щото сред пясъчните дюни заекът талай се 
чувства като риба в океан и хрътката тряб-
ва да умее „да плува” също толкова добре, кое-
то в дълбоките пясъци е истинско изкуство.

Сред туркменските соколари съществува 
изразът „като сляпа тазъй“. Така наричат не 
само все още необучената за лов хрътка, но 
и работно куче, останало без своя партньор. 
Работейки заедно за дълъг период от време, 
кучето и ловната птица стават надежден 
екип, в който двамата разчитат един на друг 
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безрезервно. Понякога такъв съюз се наруша-
ва от гибелта или отлитането на сокола. 
Тогава самотната хрътка в началото се ус-
тремява след заека, като от време на време 
за миг поглежда към небето в търсене на кри-
латия си приятел. Често се случва кучето да 
изпуска дивеча, който преследва, сякаш гони 
„на сляпо“. Тогава на помощ трябва да дойде 
ловецът.

През изминалите две-три десетилетия в 
Туркменистан древната традиция за лов с 
хрътки и хищни птици преживява нов раз-
цвет и е показател за материално благопо-
лучие и духовно възраждане на страната. 
Съчетанието между заможност и необходи-
мите според традициите морални качества 
е главното условие за появата на нови при-
върженици на древното общуване с дивата 
природа. А. Ейбердиев, председател на На-
ционалното общество на соколарите на Тур-
кмения, казва: „Древната културата на лова с 
хищни пернати е живата памет на нашите 
предци, които в продължение на хилядолетия 
са спазвали духовно-нравствените условия за 
мирно съществуване с околния свят.“ 
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НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРАЗНИК 
В НАРОДНИЯ КАЛЕНДАР

от Мариана Мандичева

Разговорът ни с Ангел Гоев, доцент, доктор по 
история, етнограф, продължава и в този брой 
на сп. „Български ЛОВЕЦЪ” с намерението да 
открием тайните на онези сили, за които се 
вярва, че правят човека щастлив и успешен, и 
обратно, на онези, които рушат доброто.

ГЕРГЬОВДЕН

Разказано от Ангел Гоев специално за 
читателите на списание „Български ЛОВЕЦЪ“
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Гергьовден е най-големият 
празник в нашия календар. 
Народът в своето творчество 
го е казал: „Голям ден Великден 
и йощ по-голям Гергьовден”. 
Това е така, защото Гергьовден 
бележи началото на лятото, 
началото на годишния живот.

В миналото народът е разпределял времето 
на годината в два дяла – лято и зима или то-
пло и студено. Лятото започва от Гергьовден 
с разлистването на природата и появата на 
нов живот и привършва на Димитровден. За-
това се казва от Гергьовден до Димитровден 
и от Димитровден до Гергьовден.

В Габровско, Тревненско, Дряновско се е изпъл-
нявал много интересен обред за прогонване 
на старата година, който прилагали до сре-
дата на XIX век, само че отдавна забравен. Ер-
ген или някое младо момче се е маскирало като 
старец. Обличали го в парцаливи дрехи, почер-
няло си лицето със сажди и преминавало през 
цялото село. Виждайки го, всички стопани го 
гонели от къщата си, което значи, че прогон-
ват старата година - изчистват всичко ми-
нало и лошо, за да дойде новото и доброто.

Навръх Гергьовден, рано сутринта преди из-
грев слънце, нашите предци са изпълнявали 
редица обреди. От тях най-големият е обре-
дът, свързан с гергьовската роса.

Гергьовският дъжд символизира 
оплождането
Завали ли гергьовски дъжд, се е вярвало, че 
точно тогава Великият Бог Небе-Баща и Ве-
ликата Богиня Майка-Земя влизат в брачен 
съюз, като небесната вода се смята за опло-
дителното семе, което носи живот и плодо-
родие. Затова се вярва, че гергьовският дъжд 
предвещава богата реколта и добра година.

Отново с идеята за плодовитост е било сил-
но разпространено обредното къпане в сут-
решната роса. Жените в детеродна възраст 
рано сутрин излизали извън селището, стига-
ли росни ливади, събличали се голи-голенички 
или по бели ризи и се търкаляли по гергьов-
ската роса, за да са здрави и плодовити през 

цялата година. Сигурен съм, че се досещате, 
че гергьовската роса и тук играе ролята на 
оплодителното семе.

Момите и младите булки берели специални 
гергьовски билки и от тях си сплитали гер-
гьовски венчета, с които се закичвали. 

Стопанките също излизали, но те влачели 
престилката след себе си по росната тре-
ва, така че да се напои добре с росата. С тази 
вода после замесвали обредния гергьовски 
хляб, от който всички в семейството ядат, а 
с парчета от него се захранват домашните 
животни. Стопанинът оставял или по-скоро 
захранвал с хляба нивите, градините и лозя-
та, като се вярвало, че тази плодовитост 
ще прихване всичко.

Гергьовските люлки –                     
знак на любов
Интересни са гергьовските люлки, които 
се връзват на живо дърво. Дървото в никой 
случай не бива да е изсъхнало и всеки трябва 
да се залюлее на люлката, особено момите и 
ергените. Любовен знак е, ако момък залюлее 
мома - това означава, че двамата ще се взе-
мат през годината. И пак на живо дърво за-
дължително на Гергьовден се закачва кантар, 
на който всеки трябва да се претегли. Ако 
човекът е наддал, се смята за добър признак, 
но ако е отслабнал, е лош знак – смятало се е, 
че той ще боледува през годината.

Животните минават под 
Гергьовски венец, пасат гергьовска 
трева и роса
На Гергьовден преди изгрев слънце стопани-
нът изкарва животните и по-точно стадо-
то овце да се напасат, защото било много ва-
жно слънцето да ги огрее с пълни стомаси, за 
да е пълна годината и плодовита. Също така 
всички овце е трябвало да погълнат от роса-
та и да се намокрят с нея, за да са плодовити 
през цялата година.

Много внимателно се гледа коя овца ще излезе 
първа, защото нейното агне в повечето слу-
чаи се принася в кръвна жертва. За гергьовско 
агне има и друга възможност – коли се първо-
то обагнено агънце през годината.

При изкарването животните задължително 
трябва да минат под гергьовски венец, спле-
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тен предварително от стопанката, който 
тя окачва над вратата на кошарата или на 
външната врата, за да е сигурно, че цялото 
стадо ще премине под него. Също така, преми-
навайки под венеца, се смята, че той изгражда 
магически защитен кръг около стадото.

Къщите, оборите, стопанските постройки, 
плодните дръвчета и хората на Гергьовден 
се окичват с гергьовска зеленина от пресни 
букови клонки, за да може живителната сила 
на природата да се всели у тях. В тази връзка 
и до днес е жив народният израз: „Пролетта 
се пукна и живот се букна.” 

Гергьовското агне
Рано сутринта на Гергьовден стопанинът 
коли гергьовското агне. То трябва да е мъжко. 
Преди да се заколи, се пали свещ. С нея се пра-
вят три кръста – първо на челото се прога-
ря козината под формата на кръст, после на 
гърба и над опашката. После свещта задъл-
жително се залепва на десния рог и чак тога-
ва се коли жертвеното агне.

Агнето се пълни с грухано жито
Гергьовското агне се пече без да се разчле-
нява, за да е цяла годината. Пълни се с груха-
но жито и с нарязаните дреболии. Прави се 
така, за да може както е пълно агнето, така 
годината, кошарите и хамбарите да са пъл-
ни. Груханото жито не е случайно. То е еро-
тичният, оплождащият елемент. Житото 

се груха в чутура – дълбок дървен цилиндри-
чен съд, в който се слага. Грухането става с 
желязно черясло, което се сваля от плуга, с 
който са орели земята (черяз, черясло). Черяс-
ло е старобългарска дума, означаваща тежък 
около 4-5 кг железен прът с остър ножовиден 
край, който  се поставя пред  лемежа на плу-
говете за предварително разпаряне на поч-
вения слой).  Грухането символизира половия 
акт между мъжа и жената, разбирани като 
символ на плодовитостта.

Гергьовският обреден хляб се 
нарича кошара.
Когато го замесва, стопанската прави топче-
та, като ги нарича за всички домашни живот-
ни, за всички посеви, свързани с плодородие-
то. От този хляб освен хората се захранват 
и животните. В градините, нивите, лозята 
- всичко, което ражда, както и до плодните 
дръвчета се заравя хапка за плодородие.

По Гергьовден излизат магьосници-
бродници.
Гергьовден е важен празник. Тогава много ма-
гьосници, наричани бродници, са се опитвали 
чрез магии да откраднат млякото на овцете 
и на животните, като се е вярвало, че мляко-
то от окраденото стадо може да бъде пре-
несено на някой друг или на този, който си е 
поръчал магията. Затова има много богата 
система при животните за предпазване от 
лоши наричания. Срещу открадване на мляко-
то стопанинът е слагал чесън в гергьовска-
та храна, а на Гергьовден изкарвал животни-
те на паша с глогова тояга, защото според 
вярванията глогът прогонва всякакво зло и 
всякаква магия.

И на Гергьовден обредните обичаи са здраво 
свързани с трите основополагащи принципа 
на живота – еротичното, тоест опложда-
нето, храната и сънят. Още от най-дълбока 
древност народът е осмислил значението 
на тези три принципа. На тях фолклорът е 
посветил цялото си творчество, особено в 
кратките жанрове пословици и поговорки. 
Една от тях, запазена и досега, гласи: „Мани го 
тоя! Само яде, спи и акълът му между краката 
стои.”  






