
w
w

w
.lo

ve
c.

b
g

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР
5-ТЕ ЛЮБИМИ 
КАЛИБЪРА

СНАЙПЕРОВА СТРЕЛБА
СНАЙПЕРСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
T-CLASS LITE SERIES  

КИНОЛОГИЯ
БЪЛГАРСКОТО ЛУДОГОРСКО 
ГОНЧЕ - НАКЪДЕ?
Мариана МандичеваЛюбомир АтанасовРоберт Атанасов

брой 230 • август 2021 • цена 6 лв.

ОТКРИВАНЕТО 
2021!















СКАЛА: КРЪСТ С ТОЧКА
30ММ ТУБУС

МНОГОСЛОЙНО 
ПОКРИТИЕ НА ЛЕЩИТЕ

ВОДОУСТОЙЧИВ,
УДАРОУСТОЙЧИВ,

УСТОЙЧИВ НА МЪГЛА

НИСКОПРОФИЛНИ,
ЗАТВОРЕНИ ТУРЕТИ

CITADEL 1-10x24 HDR

ИНОВАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА 10-КРАТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (SM13138)

CITADEL 1-6x24 HDR
Висококачествена оптика с многослойно покритие на лещите, съчетана с иновативните 
възможности за 10-кратно увеличение (SM13138HDR) от серията Citadel. Прицелът ще ви 
осигури изключителна гъвкавост при лов както на близки, така и на по-далечни разстояния. 
Ще подобрите и бързината на прицелване във вашата динамична цел благодарение на 
интензивно осветената червена точка. Тя привлича вниманието на окото веднага, дори при 
най-ярките условия на дневна светлина. Благодарение на нископрофилните, затворени 
турети няма да се притеснявате от нарушено периферно зрение, докато настройките на 
кликовете (диапазон 120 MOкликовете (диапазон 120 MOA - вертикала/хоризонтала) остават обезопасени.

customerservice@sellmarkeu.net

www.zarimex.eu
office@zarimex.eu

0883/ 31 44 88





В броя:
ИЗДАТЕЛ:

САФАРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
•••

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

Роберт Атанасов

e-mail: safaribulgaria@abv.bg
Мобилен: 0899 804248

•••

ЗАМЕСТНИК-РЕДАКТОР:

Любомир Атанасов
Мобилен: 0899 977225

СЪТРУДНИЦИ В БРОЯ:

Мариана Мандичева
Соня Андонова

полк. Георги Рангелов
Янаки Димитров
Пламен Христов

Първан Киров
Христофор Йонов

Йордан Панайотов
Анани Любенов

Кънчо Енчев 
Петър Петров

ПАРТНЬОРСКИ МЕДИИ:

Международна асоциация на 
ловните журналисти

www.bglov.com

Tелевизия „ЕВРОКОМ“

www.lovec.bg

ФИНАНСИ: 
„Картел“

Мобилен: 0889 601 328

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
Любомир Кантуров

Мобилен: 0888 305205

Използвани са снимки от личен 
архив на редакцията, както и 

на автори и сътрудници.

Фотографи:

Истилян Маринков

Албена Люцканова

Роберт Атанасов
Любомир Атанасов

ВАЖНО!

Очакваме вашите въпроси за рубриката 

„ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ“, 
които ще намерят отговор 

на страниците на списанието.

 Безплатните малки обяви се публикуват в 
сайта ни www.lovec.bg. 

Може да ги подавате там сами или да ги изпращате 
като кратък СМС на 0899 804245 или на 

имейла ни - bglovec@abv.bg.
   

14

22

50

46

42

32

14 STOEGER - ДОСТЪПНИТЕ ЛОВНИ 
ПОЛУАВТОМАТИ

22 5-ТЕ ЛЮБИМИ КАЛИБЪРА

30 СНАЙПЕРСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
T-CLASS LITE SERIES

32 СТРЕЛБА С ПРЕДНОПЪЛНЕЩИ 
(КАПСУЛНИ) РЕВОЛВЕРИ

42 ВСЕКИ УМИРА, НО НЕ ВСЕКИ 
ЖИВЕЕ

46 ВЪЛЧА СЛУКА

50 ПЪДПЪДЪКЪТ - НЕПРИЯТЕЛИ И 
ЗАПЛАХИ

56 СПАСЕНИЕ



Напомняме на всички читатели 
и колеги, които желаят да 
бъдат абонирани за списание 
Български ЛОВЕЦЪ, че 
абонаментът може да бъде 
направен към редакцията по 
всяко време на годината. За 
повече подробности и въпроси: 
0899 804245 
или bglovec@abv.bg.

60

9094

76
60 БЪЛГАРСКОТО ЛУДОГОРСКО ГОНЧЕ - 

НАКЪДЕ?

76 ДА СИ ПРИПОМНИМ: ГРИЖИ ЗА 
ЛОВНОТО КУЧЕ

82 КИНОЛОГИЯ: ИНСТИНКТЪТ

88 ЗДРАВЕ: КОТУРНИЗЪМ

90 СОКОЛАРСТВО: ГОЛЕМИЯТ ЯСТРЕБ – 
ЕФЕКТИВНА ПТИЦА В ОПИТНИ РЪЦЕ

94 ДИВА ФОТОГРАФИЯ: ТРИКОВЕ

НА КОРИЦАТА: 
Ерика с Attila 
vom PARTOVSKY

82



12 Български Ловецъ . 8/2021 . www.lovec.bg

НОВИНИ

Състезателката по спортна стрелба 
Антоанета Костадинова донесе пър-
ви медал за България на Олимпийските 
игри в Токио. Тя спечели сребърното от-
личие в стрелбата с въздушен писто-
лет на 10 метра. Нейното постижение 
е първо олимпийско отличие за България 
в спортната стрелба от 2004 г. насам, 
когато Мария Гроздева спечели злато 
на 25 м малокалибрен пистолет и бронз 
на 10 м пневматичен на Олимпийските 
игри в Атина.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА - 
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 
НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В 
ТОКИО

Това е третото участие на нашата 
състезателка на Олимпийски игри. Зла-
тен медал в дисциплината спечели 
състезателката от Русия Виталина 
Бацарашкина. Антоанета Костадино-
ва остана с по-малко от точка след нея 
- 239.4 срещу 240.3. Бронзовото отличие 
взе Дзян Рансин от Китай.
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На 8 юли Общото събрание на НЛРС-СЛРБ 
избра новите ръководни органи на органи-
зацията – председател на Управителния 
съвет, членове на Управителния съвет, 
председател и членове на Контролния съ-
вет.

Най-висок вот събра инж. Васил Василев, 
който получи гласовете на 216 от 272 деле-
гати. С доверието на 52 делегата се сдоби 
кандидатът за председател от ЛРС-Па-
зарджик Евгени Абаджиев. За третия кан-
дидат - адвокатът Георги Богданов, номи-
ниран от ЛРС-Разлог, останаха само 4 гласа.

Една от промените, които предложи инж. 
Василев след избирането си, бе да се намали 
броят на членовете на Управителния съ-
вет на организацията от 32 на 25 човека. В 
неговия състав влязоха:

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА НЛРС-СЛРБ

Ген. Венцислав Мутафчийски, член на ЛРС-София-Изток
Емил Ангелов – представител на МВР
Цвятко Александров – представител на БАБХ
Георги Стефанов - председател на БФРС
Алеко Динев - председател на ЛРС-София-юг
Сахак Сахакян - зам.-председател ЛРС-Бургас
Васил Дончев - председател на ЛРС-Кърджали
Георги Хаджиламбрев - председател на ЛРС-Асеновград
Валери Сарандев - председател на ЛРС-Гоце Делчев
Стоян Стоянов - председател на ЛРС-Шумен
Николай Ненчев - председател на ЛРС-Враца
Стоян Стоянов - председател на ЛРС-Ямбол
Светослав Георгиев - зам.-председател на ЛРС-София-запад
Стефан Димитров - председател на ЛРС-Стара Загора
Валентин Георгиев - председател на ЛРС-Плевен
Дечо Иванов - председател на ЛРС-Дулово
Искрен Йотов - член на ЛРС-Ловеч
Даниел Тошков - председател на ЛРС-Димитровград
Виктор Вучков - председател на ЛРС-Перник
Петър Вангелов - председател на ЛРС-Свиленград
Минко Акимов - председател на ЛРС-Троян
Илия Михайлов - председател на ЛРС-Добрич
Лазар Мурджев - член на ЛРС-Панагюрище
гл. ас. Стоян Стоянов

Инж. Васил Василев бла-
годари на делегатите за 
доверието и високия кре-
дит на доверие, който по-
лучава.

Редакционният екип на 
“Български ЛОВЕЦЪ” поже-
лава успехи на председа-
теля инж. Васил Василев 
в усилията му да запази 
единството на ловната 
организация и да отсто-
ява правата на ловците у 
нас. 
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От Мир Богоев

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР

 STOEGER - 
ДОСТЪПНИТЕ ЛОВНИ 
ПОЛУАВТОМАТИ
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Не е толкова известно, но марката 
„Stoeger“ не е турска, както 
често се мисли, а американска. 
Компанията е основана преди 
почти 100 години, през 1923-а, от 
Alexander Stoeger, австрийски 
имигрант в САЩ. Той отворил 
магазин в Ню Йорк сити и станал 
вносител на германските пушки 
„Mauser“ и пистолети „Luger“ за 
САЩ и Канада. От 1924 г. фирмата 
почнала да издава и оръжеен 
каталог за Щатите и Канада.

Именно в каталога през 1931 г. се е родил ре-
кламният слоган „Работен кон”, отнасящ 
се за пословичната здравина на карабината 
„Mauser М98“. Днешният слоган на „Stoeger“ 
пък е „Работи здраво като теб!“ Както виж-
дате, традицията е продължена.

През 1990 г. финландската група „Sako“ купува 
„Stoeger“ за дистрибутор на скандинавски-
те ловни карабини в САЩ. Самата „Sako“ пък 
е придобита от италианската „Beretta“ през 
2000 г. Така и „Stoeger“ става част от холдинга 
„Beretta“.

Универсалността, безпроблемната стрелба 
с различни патрони и надеждната механика 

с инерционния затвор Inertia Driven от „Benelli“ 
превръщат това оръжие наистина в „работен 
кон” в ловните излети. Фактът, че полуавтома-
тите „Stoeger“ са произведени в Турция не бива 
да смущава никого. За целта на производството 
„Beretta“ трябваше първо да придобие местния 
оръжеен производител „Vursan“. Юридически пог-
лъщането му от италианския холдинг приключи 
през 2002 година. После италианците бързо из-
градиха и оборудваха със свои машини и техноло-
гии най-модерния оръжеен завод край Истанбул. 
Там веднага бе преместено производството на 
пистолета „Beretta 8000“ на двойно по-ниска цена 
и поръчките му излетяха в небето. После в Тур-
ция тръгнаха полуавтоматите, двуцевките и 
помпите, които получиха първо признанието си 
в Щатите.

Днес заводът е оборудван с най-съвременни ком-
пютърно управлявани металорежещи комплекси 
и постига най-ниските толеранси при изработ-
ването на детайлите в турската оръжейна ин-
дустрия, а това е гаранция за надеждността на 
пушките „Stoeger“. 

Машините, стоманата и технологиите за об-
работка на затвора, цевите и шоковете са 
същите, с каквито се правят и ловните полу-
автомати „Benelli“ в Италия. Тези детайли са и 
хромирани за устойчивост срещу барутните га-
зове и могат да стрелят и със стоманени сачми. 
Оръжията покриват изискванията и на между-
народно сертифицираната система за качест-

От Мир Богоев
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во 9001:2000 TSEN ISO. Цялостното управление 
на завода обаче остава в италианската група 
„Beretta“, която практически гарантира и ка-
чеството на продукцията.

Ловните полуавтомати „Stoeger“ са отличен 
пример за ефективността на процесите на 
глобализация в днешния свят. Това ловно оръжие 
е турско, но само като място на производство. 
Или директно казано, то ви предлагат възмож-
ността да си купите оръжие с технологиите 
на „Benelli“, но на тройно по-ниска цена. Това е 
разумен избор при търсенето на „работен кон” 

в лова както в Щатите, така и в още 40 страни 
на света, в които се продават ловните полуав-
томати „Стожер“.

Модерният оръжеен завод в Турция демонстри-
ра огромно развитие с последния си ловен полу-
автомат „Stoeger 3000“. Той наследява предхож-
дащите го оръжия „Stoeger 2000“ и „Stoeger 3500“. 
Всички те разполагат с версии на прочутия 
бърз и надежден    инерционен затвор на „Benelli“ 
- Inertia Driven, които позволяват стрелба с раз-
лични патрони без никаква регулация. Цевите, 
шоковете и общата конструкция също са по 

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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италиански технологии. Съществената от-
лика е, че при „Benelli“ възвратната пружина е 
в приклада, докато при „Stoeger 3000“ е отпред 
върху тубосния пълнител.

Този ловен полуавтомат бе показан през 2014 
година, но само в началната си версия „Stoeger 
М3000“. Последваха и моделите „М3000 Wood“ 
с приклад от орех, „М3000 R“ със слъгова цев, 
„M3000 Compact“ и „M3020 Compact“, който обаче 
е в лекия 20-ти калибър. После дойдоха и вариан-
тите с камуфлажни приклади и спортната вер-
сия „Stoeger M3K 3“ – оръжие за динамична стрел-
ба IPSC.

Полуавтоматите „Stoeger М3000“ вземат само 
добрите решения от „Stoeger 2000“, но оти-
ват доста по-далеч от него в конструктивно 
и технологично отношение, особено като на-
деждност. Сега те имат нова заключваща глава 
на болта с два зъба, която действа по-бързо и 
по-сигурно. Продължението на цевта с отража-
теля е от закалена стомана, което повишава 
надеждността при изхвърлянето на празните 
гилзи. Шоковите втулки са три сменяеми, но и 

още две удължени се предлагат като опция, кое-
то дава истинска универсалност в лова. 

Новост са отворите за Weaver монтаж на оп-
тика или бързомер върху капака на затворната 
кутия, което пък е важно в лова на прасета на 
гонка.

Удължена е сглобката при монтажа на цевта 
към ресивъра, а възвратната пружина не е в 
приклада, а върху тубоса на пълнителя, което 
подобрява баланса на оръжието, а и се почиства 
по-лесно. 

По-ергономична е и полуложата. Сега всеки ло-
вен полуавтомат идва с комплект от пласти-
ни за корекция на монтажния ъгъл на приклада, 
за да може ловецът лесно да нагласи най-удоб-
ната за него позиция. Има и опция за приклад с 
пистолетна ръкохватка.

Започваме представянето със „Stoeger 3000 
Black Synthetic“ – определено най-популярната 
версия на модела.

Прикладът е полимерен с позитивна насеч-
ка тип диамант, която дава стабилен захват 
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дори с мокри ръце. Цевите са 61, 66 и 71 см, а об-
щата дължина е съответно 116, 121, 126 см. Сред-
ната маса е около 3,300 кг. Калибърът - 12/76, с 
пълнител за 4+1 патрона или с ограничител 2+1 
според закона.

Мерната планка е вентилирана с мушка от чер-
вен светлофибър.

Предпазителят е като на „Benelli“ – напречен 
отзад на спусъковата скоба.

Бутонът за задържане и освобождаване на за-
твора е отпред на затворната кутия.

Задтилъкът е от гума с амортизиращи отвори.

Следва „Stoeger 3000 Mossy Oak Bottomland“ – с 
цев 66 см и обща дължина 121 см. Маса - 3,314 кг. 
Останалите параметри са като при горния мо-
дел.

Другият камуфлажен полуавтомат е „Stoeger 
3000 Realtree Max 5“. Тук цевите са 66 или 71 см с 
общи дължини на оръжията 121 или 126 см.

По-технологична е версията „Stoeger 3000 

Realtree Max 5 Ceracote Burnt Bronze“. Тя разпола-
га с много устойчивото на надраскване и трие-
не италианско покритие на металните части, 
което гарантира дълга и безпроблемна употре-
ба на оръжието.

Следва ловната класика „Stoeger 3000 Satin 
Walnut“ с приклад от орех, цев 66 см и маса 
от 3,180 кг. Луксозното изпълнение тук обаче 
е „Stoeger 3000 A Grade Satin Walnut“ – с много 
по-красив орех, цев от 71 см и маса 3,400 кг.

Специално за лова на дива свия на гонка е моде-
лът „Stoeger М3000 R“. Тук цевта е слъгова – 
Cantilever, с дължина 61 см, а масата е 3,311 кг.  Ка-
либърът е 12/76 мм, а магазинът е 4+1 патрона.

Интересна за дамите е версията „Stoeger 3000 
Compact Black Synthetic“. Тук прикладът е скъ-
сен, цевта е 66 см, а масата е само 3,170 кг. Това е 
полуавтомат за дами и по-ниски на ръст ловци.

Разбира се, щом става дума за дериват на 
„Benelli“, можем да очакваме и версия в лекия ка-
либър 20/76 мм. Той е изключително подходящ 

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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SM18011:  4-32x50 Wraith HD

SM18021:  2-16x28 Wraith HD

НОЩДЕН

8 КРАТНО 
ЦИФРОВО УВЕЛИЧЕНИЕ

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ
4-32X50 (SM18011)  ИЛИ
2-16X28 (SM18021)

ОТКРИВАНЕ НА ДИВЕЧ ПРЕЗ НОЩТА 
НА ДО 183 М РАЗСТОЯНИЕ,
ФАБРИЧЕН ИЛЮМИНАТОР

1280X720 FLCOS ДИСПЛЕЙ

5 ПРОФИЛА ЗА ПРОСТРЕЛКА

   office@zarimex.eu 
        0883/ 31 44 88

www.zarimex.eu

WRAITH HD ДИГИТАЛЕН ПРИЦЕЛ ДЕН И НОЩ
ЛовувайтеЛовувайте във висока резолюция с дигиталния прицел Sightmark Wraith HD. Оборудван с 10 различни скали и избор от 9 
цвята, той ви дава възможността да го конфигурирате спрямо вашите цели.  Може да запаметите до 5 различни прострелки, 
което позволява употребата му с различни оръжия. Записаните от вас видеа са достъпни за сваляне от микро SD картата* 
на уреда чрез USB порт. Четирите „АА“ батерии ви предоставят до 4 часа и половина непрекъсната употреба - време, което 
ви осигурява спокойствие и сигурност по време на лова. Дигиталният прицел Wraith HD е вашият надежден другар по време 
на дългите ловни нощи.
** изисква микро SD карта (не е включена в комплекта)

10  РАЗЛИЧНИ СКАЛИ
9 ЦВЯТА
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за лов на птици и дребни бозайници, но за да се 
направи полуавтомат с инерционен затвор 
в 20/76, практически се налага изцяло нова кон-
струкция. Само огромният инженерен опит на 
„Benelli“ тук е спасил турските оръжейници от 
многогодишни напасвания на масите в части-
те на затвора и на силата на пружините, за да 
се извади надеждно работещ инерционен по-
луавтомат в малкия калибър. В крайна сметка 
сега оръжието е с цев 66 см и тегло от забеле-
жителните 2,490 кг.

Ловните полуавтомати от серията „Stoeger 
3000“ могат да се поръчат и във версия „Combo“ 
с две цеви – гладкоцевна и слъгова. Така ловецът 
получава гладкоцевен и нарезен полуавтомат 
две в едно, което си е много практично реше-
ние за нашите видове дивеч.

„Ние в Stoeger отделихме години за усъвър-
шенстване и тестове, преди да пуснем „Stoeger 
М3000 R - казва Кит Хайлайн, продуктов мени-
джър в компанията. Той отбелязва, че слъговата 
цев Cantilever е уникалната черта, която прави 
този модел много практично решение в лова на 
едър дивеч.

Най-наточената версия обаче е „Stoeger MK3“. 
Полуавтоматът е разработен за любителите 
на спортната стрелба по регламента на IPSC. 
Калибърът е 12/76. Прикладът е черна синте-
тика с гумен амортизиран с отвори задтилък. 
Предлага се и с омекотяваща отката ампула с 
365 г живак в приклада. Пак като опция оръжие-
то се доставя и с приклад с пистолетна ръкох-
ватка и тогава моделът се нарича „Stoeger MK3 
Freedom“.

Стандартно цевта е 61 см, общата дължина е 
116 см, а масата – 3,314 кг. Шоковете са 5 - от дъл-
гите хромирани.

Ръкохватката на болта е голяма, с ергономична 
форма и сама ляга в ръката на стрелеца, дори 
той да е с ръкавици. Същото е и с бутона за за-
държане и освобождаване на затвора.

Отворът за долния порт е удобно окръглен, за 
да се вкарват леко допълнителните патрони. 
Тези детайли са оцветени в синьо за по-добър 
визуален контрол.

Тубосният пълнител е за 7 патрона, но се пред-
лагат и удължители по заявка.

Новият спортно-ловен полуавтомат „Stoeger 
MK3“ прилича много на „своя италиански бра-

товчед“ - спортното „Benelli M2 Speed“, но 
струва поне 3 пъти по-малко.

А сега две важни уточнения: презареждането с 
инерционен затвор е сигурно при патрони поне 
с 28 грама сачми и нагоре.

За безпроблемна работа на болта и през зима-
та той трябва да се смазва само със смазка за 
инерционни затвори – най-добре със спрей  на 
„Benelli“.

В завода на „Stoeger“ се произвеждат и так-
тически версии на „Stoeger 3000“ – „Defence“ 
и „Freedom Defence“ в 12 калибър, но с по-къси 
цеви. Отделно се правят и добри класически 
ловни успоредки и надцевки, а вече и знамени-
тите „Coach Guns“ – къси двуцевки в 12 калибър, 
с които кочияшите на дилижанси в Америка са 
пазили пътниците и пощенските пратки от 
нападения на разбойници по пътя. Те вече са 
част от митологията, свързана със завладя-
ването на Дивия запад, и се възприемат като 
важна част от американското национално на-
следство.

Днес само от Турция за САЩ се изнасят по 15 000 
такива пушки годишно и „Stoeger“ има същест-
вен дял в това. Всъщност във вътрешността 
на Щатите тези надеждни двуцевки с по два 
отделни спусъка стоят зад входната врата на 
къщата, за да са под ръка, ако някой реши да на-
падне домакините. Така да се каже, те са нещо 
като брадвата за всеки случай зад вратата в 
българската селска къща.

През последните години турските оръжейни-
ци се отказаха да гонят най-ниската възможна 
цена. Сега повечето производители от южна-
та ни съседка просто разбраха, че пазарът на 
евтини пушки за тях е бил само временно реше-
ние и затова се ориентираха да заемат позиции 
в средния ценови сегмент. При всички случаи 
дори и в него новите турски пушки си остават 
в пъти по-евтини в сравнение с европейските 
им аналози.

Красноречив е случаят с полуавтоматите 
„Stoeger“. Те са турски, но само като място на 
производството, защото се правят по доказа-
ни италиански технологии в нов завод, постро-
ен, оборудван и управляван от италианската 
група „Beretta“. Ето защо ловните оръжия „Сто-
жер“ вече имат заслужено добра репутация не 
само сред ловците в САЩ, но и в Западна Европа, 
Русия, а и в още 40 страни на света.  

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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От Роберт Атанасов

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР

5-ТЕ ЛЮБИМИ 
КАЛИБЪРА
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Животът ми се стече 
така, че оръжията 
за спорт, лов и 
самозащита, станаха 
част от него. Още от 
дете проявявах силно 
влечение към всички 
режещи и метателни 
устройства. И ето, 
тези дни се замислих 
колко много огнестрелни 
оръжия в различни 
калибри са минали през 
ръцете ми. С част от 
тях ми е било забавно, 
други са ми доставяли 
неизмеримо удоволствие, 
когато стрелям, а от 
трети съм изпитвал 
разочарование. Все пак 
от кои 5 калибъра не бих 
се лишил? Без кои оръжия 
и боеприпаси не бих се 
развил пълноценно като 
стрелец и ловец?

Ето ги моите 5 
фаворита сред 
калибрите.

.22LR

Диаметър 5,56 мм х 15 мм дължина на гилзата.

Създаден е през далечната 1884 в САЩ, което го прави един 
от най-старите боеприпаси, които все още са в активна 
експлоатация. Теглото на куршума варира средно между 30 и 
40 грейна. Изисква стъпка на нарезите за стабилизация при 
завъртане около 1:16 инча на оборот. Често у нас погрешно 
е наричан флоберов патрон, а оръжията за него - флоберови.

Истината е, че оръжейният конструктор Флобер има близ-
ки, но различни разработки. Общото е характерното пери-
ферно възпламеняване на барута чрез смес, базирана на сяра 
и бертолетова сол. Ударникът на практика смачква перифе-
рията на месинговата “шапка”, възпламенява сместта и тя 
на свой ред сферичния барут. Не се използва капсул и това, 
заедно с оловния куршум и малкото барутно съдържание, раз-
бираемо прави себестойността на боеприпаса ниска.

Ниската цена е едно от четирите големи предимства на 
този калибър.

Второто е изключително слабият откат, който на прак-
тика е недоловим дори и от най-чувствителните стрелци.

Третото предимство е ниското ниво на шум. Неслучайно на 
пушките в този калибър се носи слава на “бракониерски”.

Четвъртото предимство е масовостта и наличието на бо-
еприпаси навсякъде по света.

На къси дистанции до около 50 метра се появява и друго го-
лямо достойнство на .22LR - изключителна прецизност. Не e 
случайно, че това е калибърът, който се използва в светов-
ни състезания и олимпийски игри. С увеличаване на разстоя-
нието тази прецизност намалява пропорционално. Дистан-
ции над 100 метра се считат извън полезното действие на 
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куршума и със значително влоше-
на точност. От друга страна на 
почти всяка кутийка с патрони 
.22LR има предупреждение, че кур-
шумите могат да причинят нара-
няване и дори смърт на дистанция 
от 2500 метра! Макар това да ви 
се струва прекалено, предупреж-
дението си остава. Напоследък 
много ентусиасти се опитват да 
експериментират и да стрелят 
на пределни дистанции по мишени 
и гонгове. Някои се справят доста 
добре дори и до 500 метра.

За мен запознанството с .22LR бе 
като откровение. Реално първото 
огнестрелно оръжие, с което за-
почнах да се упражнявам още преди 
да стана ловец (едва 13-14 годишен), 
бе карабина от стрелковия клуб 
към Организация за съдействие на 
отбраната (ОСО). По-късно започ-
нах да стрелям и с пистолет “Мар-
голин”.

Стрелбата с нискооткатно оръ-
жие много добре показва грешки-
те при прикладване и спускане. За 
да станеш добър стрелец, трябва 
да оставиш след себе си огромни 

купчини от празни гилзи. Колкото по-евтини са патроните 
и колкото по-малко те „рита“ оръжието, толкова по-добре 
ще се научиш!

Какво мога да кажа за .22LR, освен да му благодаря, че ми е по-
дал ръка в началото, пък и по-натам в обучението на мен и 
моите ученици. Сравнявам го с първата любов, която вина-
ги те връща към себе си.

Ловно приложение на .22LR

Ооо, със сигурност има много по-подходящи калибри за лов 
на почти всичко! Тези, които са се опитвали да ловуват ин-
тензивно хищници с .22LR, са установили, че той е доста 
непредсказуем. В един момент може да убиеш диво прасе с 
единствен изстрел в гърдите, а друг път някой чакал да ти 
“вземе” 5-6 добре пласирани куршума, да изквичи и да изчезне, 
без да го намериш.

Извод: Не подценявайте, но и не надценявайте .22LR! И в 
двата случая ще сбъркате!

12 калибър
Неслучайно най-разпространеният калибър за гладкоцевно 
оръжие е 12. Много приятели добри стрелци хвалят вече 
позабравения 16-ти, получаващия нова слава 20-ти, екзо-
тичните 28 и 32 или минималистичния .410-ти, но факт е, 
че състезанията по скийт, трап и спортинг се правят с 12-
ти калибър. Дори военни, полиция и флота са го приели еди-

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР
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нодушно на въоръжение. Във всяка експедиция 
комплектът за оцеляване включва и гладкоце-
вни оръжия в дванадесети калибър.

Калибрите при гладкоцевните оръжия са бази-
рани на това колко оволни топчета могат да 
се отлеят от един фунт (0,454 кг) олово. Офи-
циално диаметърът на куршума е 18.53 мм или 
0,729 от инча. Поради нуждата от увеличена 
ефективност се разработват магнум, както 
и супермагнум патронници и патрони. Стан-
дартният 12-калибров патрон с дължина 70 мм 
е еталон.

Първите стандартизирани по калибър 12 глад-
коцевни пушки се появяват в началото на 18-ти 
век, някъде около 1722 г. Те са използвали черен 
барут. Подобни чернобарутни патрони и оръ-
жия са употребявани до първата четвърт на 
миналия век, когато категорично се налага без-
димният барут. Дължината на патронниците 
е била до 67 мм.

На мен гладкоцевното оръжие ми даде възмож-
ността да стрелям по бързо подвижни цели. В 
един момент много се забавлявах да си измислям 

упражнения, като стрелях по хвърлени гилзи, 
консервени кутии, бутилки. Пълнех си патро-
ните и експериментирах. Това бе и началото на 
моята кариера като релоудър. Факт е, че пове-
чето стари ловци сами си правеха патроните 
в картонени гилзи. Ах, как миришеха картонени-
те гилзи! Миришеха на приключение, на баща ми 
и на детство.

Ловно приложение на 12 калибър

Очевидно е, че ловът на летящи птици е едно 
от предназначенията. Голямо предимство (и 
всъщност един от балистичните недостатъ-
ци на сачмения сноп) е това, че бързо губи ско-
рост и респективно убойност. Някои размери 
по-дребни съчми на практика след 100-150 метра 
са безопасни и не могат да причинят наранява-
не. Това позволява да се използват близо до на-
селени места. От друга страна едрите съчми 
(13/00) са смъртоносни и на дистанция над 500 
метра. Снаредени с куршум, 12-калибровите 
гладки пушки могат да повалят и най-едрите 
бозайници над 100 метра. Някои бракониери в 
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ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР

Африка, въоръжени с 
нисък клас 12- калибро-
ви едноцевки, убиват 
слонове, като за кур-
шум използват парче 
арматурно желязо, 
обвито в олово. Про-
фесионалните ловци 
там пък използват 
едри съчми при пре-
следването на ране-
ни леопарди.

Извод: гладкоцевни-
те оръжия в 12-ти 
калибър са сериозен 
стопер и същевре-
менно имат много го-
ляма универсалност 
и приложение за дре-
бен и едър лов. Това, 
което можете да оч-
аквате от тях, е да 
ловувате със сачми 
на къси дистанции 
35-50 метра, но не и 
да се пресягате на 
по-големи. От друга 
страна е важно да 
бъдете внимателни, 
защото най-много 
инциденти стават 
точно по време на 
лов с 12-ти калибър!
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9х19 „Парабелум“

Е, кой е казал, че няма да говоря 
за пистолетни боеприпаси?

Както казах, при правилна упо-
треба оръжията могат да 
бъдат извор на забавление. 
Пистолетите винаги са пред-
лагали много интересни прило-
жения, особено с развитието 
на стрелкови спортове като 
IPSC, комбат упражнения и уп-
ражнения за самозащита. Из-
вън това с промяната на зако-
на пистолетите вече могат 
да се използват като основно 
или допълнително оръжие за 
лов на дивеч.

9 мм „Парабелум“ попада в една 
много интересна ниша. От-
катът е умерен и позволява 
бърз темп на стрелба, а съще-
временно за късо оръжие има 
добра прецизност и същевре-
менно стоп ефект. Разбира 
се, че калибри като 40 „Смит 
и Уесън“, .45 или револверните 
.357 магнум и .44 магнум са зна-
чително по-добри стопери, но 
пък откатът им е по-силен, а 
оттам и темпът на стрелба-
та е по-бавен. Не без значение е 
и капацитетът на пълнителя 
- при 9х19 той винаги е чувст-
вително по-голям. Само като 
пример ще дам, че в относи-
телно компактния „Глок 19“ се 
побират 15 патрона, а в нова-
та „Х“ версия - 19 броя.

9 „Пара“ ми харесва и затова, 
че е най-масовият калибър. Па-
трони произвеждат почти 
всички фирми. За него освен 
пистолети са разработени и 
автомати, няколко модела ре-
волвери, както и компактни ка-
рабини от типа “кемп гън”.

Когато се разхождам сред 
природата и не ловувам, съм 
свикнал с приятното усещане 
на пистолета. Дивите живот-

ни рядко ще потърсят конфликт с човек, но полудивите глут-
ници кучета са сериозен проблем. Когато пистолетът е с мен, 
някак по-леко гледам на подобна заплаха.

.308 Уинчестър

Ако едрият лов или прецизната стрелба са вашето хоби, опре-
делено ще ви трябва карабина с централно възпламеняване и 
куршум .30-ти калибър (7,62 мм). Няма как да ловувате на ход, чрез 
издебване или на варда и да сте ефективен, ако не притежава-
те поне една карабина с централно възпаменяване в стабилен 
калибър. Защо .308 ли? Ами защото другият претендент, 30-06, 
трещи повече, рита повече и изисква по-дълъг ход на затвора, 
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а пък върши същата работа. Ако ми трябва по-висока начална ско-
рост, за да избутам 7,62 мм куршум, 30-06 „Спрингфийлд“ няма да ми 
я даде и по-скоро ще се насоча към .300 „Уинчестър магнум“.

Но да се върнем на моя фаворит. .308 е приет на въоръжение в НАТО 
неслучайно. При него и ресурсът на цевта е по-голям. Има огромен 
избор от видове куршуми и фабрични боеприпаси, което позволява 
да отсеете най-доброто за вашата карабина. Ако искате да се на-
учите да стреляте точно на големи дистанции, макар и по-бавен, 
.308 ще ви научи как да разчитате вятъра и спада в траекторията.

Има много по-ефективни куршуми за едър лов. Има и много по-ефек-
тивни за лов на хищници и сръндаци. Има много по-добре констру-
ирани спортни калибри. Но кой може да запълни и трите ниши с 

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР

най-малко компромис? Е, 
вече знаете отговорът - 
.308 „Уинчестър“. 

Признавам, че някои 6,5 мм 
патрони като 6,5х55, .260 
Ремингтън, 6,5 „Крийдмор“ 
имат по-голяма ефектив-
ност след 500 метра, но 
пък като стоп ефект и кое-
фициент на Тейлър (ТКО) на 
къси и средни дистанции 
.308 пак ги бие.

Извод: .308 може да покаже 
толкова, колкото и стре-
лецът, който стои зад 
приклада. Той няма да ви 
посрами, но няма и да ви 
“обърше дупето”, ако вие го 
злепоставяте с неточна 
стрелба.

Много мислих кой е послед-
ният калибър, без който 
ще ми е трудно да си пред-
ставя стрелбата и лова. 
Имам много любими и таки-
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ва, които са оставили у мен страхотни споме-
ни в ловните приключения. Все пак ако в багажа 
ми мога да побера само още едно оръжие, то ще 
бъде .223 “Ремингтън“.

.223 Ремингтън

Уф, ужасно, колко си тривиален, Роберт! Нек’ъф 
женски калибър! Можеше да го измислиш много 
по-добре.

Е, колко по-добре?

Навремето ловувах хищници с мой близък прия-
тел. Аз загрявах цевите и задниците на чакали-
те с .243 „Уинчестър“, а той - с .223 „Ремингтън“. 
В края на краищата и двете оръжия се справяха 
със задачата. Да, ама неговите сметки за па-
трони в оръжейния магазин бяха с около 30-35 
процента по-ниски, откатът му беше такъв, че 
си виждаше попадението в момента на изстре-
ла, цевта му загряваше по-бавно и карабината 
му бе полуавтоматична с голям капацитет на 

пълнителя. Отгоре на всичкото .243-ката пре-
гаря и започва да разхвърля куршумите след 
около 2000-2500 изстрела, а .223-ката кара до 
поне 5000 бройки. Заглушаването на .223 също 
става по-добре просто защото изгаря по-мал-
ко барут. В динамичните стрелкови спортове 
IPSC се използват полуавтоматични карабини. 
Това е поредното място, откъдето може да се 
сдобиете с приятни емоции. В калибър .223 „Ре-
мингтън“ ще можете да ползвате относител-
но по-евтини патрони.

И на последно място, не е лошо да имаш някоя 
полуавтоматична ловна карабина ей така, за 
всеки случай.

.223 „Ремингтън“ е ловният еквивалент на 
5,56х45 НАТО. Този калибър е одумван, отричан, 
плют и въпреки това е трудно да бъде подме-
нен, защото е съобразен с твърде много усло-
вия. Претендентите да го заменят до момен-
та го превъзхождат в повечето фактори, но 
никога във всичките.
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СНАЙПЕРОВА СТРЕЛБА

От Любомир АТАНАСОВ

Снайперско 
състезание 
T-Class Lite Series 
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Събитието  е  ново  по  рода  си  с  концеп-
ция на по-лек формат относно броя на упражне-
нията, но не и по сложност. Конструкцията на 
формата позволява дори и на оръжия за лов (тън-
ки  цеви)  да  са  конкурентноспособни  и  да  за-
емат  първо място.  Изстрелите  се  свеж-
дат  до  минимум  3  бр.,  в  редки  случаи 
до 5. Има облекчение във времената за изпълне-
ние и подготовка.

През  целия  ден  всички  упражнения  минава-
ха по график с помощта на момчетата от 61-
ВА СТРЯМСКА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА, на кои-
то благодарим сърдечно!

Категориите  бяха  разделени  в  „Профи“  и  „Де-
бютанти“. „Профи“ са тези с повече от едно със-
тезание  в  Т-Клас,  а „Дебютанти“ -  с  едно 
или без състезание в Т-Клас.

Проведе се и томбола с награди за всички учас-
тници, осигурена от спонсорите, с общ награ-
ден фонд 1000 лв. 

https://lrp-bg.com/
https://zarimex.eu/
Оръжеен магазин „Дефенс“
https://sightmark.com/

Резултати  от  общото  класиране може  да  ви-
дите на: 

http://scoring.t-class.org/Reports/
ReportsMatchRanking

В категория „Болт профи“ се класираха: 

1-во място - Гено Андреев

2-ро място - Георги Василев 

3-то място - Борис Найденов

В категория „Дебютанти“ призовите места 
вземаха:

1-во място – Любомир Р. Атанасов

2-ро място - Любомир Ан. Григоров

3-то място - Андрей Е. Костов

За следващи събития може да следите на стра-
ницата на стрелкови спортен клуб „Борис 
Дрангов“. Очакваме още събития от този фор-
мат занапред!

Фотограф: Румен Русев

 След много страсти и организация 
на стрелбището на ранчо „Вакеро“ 
се проведе първият по рода си 
формат по снайперско състезание 
T-Class Lite Series, в който участие 
взеха 25 състезатели.
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ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

СТРЕЛБА С 
ПРЕДНОПЪЛНЕЩИ 
(КАПСУЛНИ) 
РЕВОЛВЕРИ 

От Христофор ЙОНОВ
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Когато стане дума за стрелба с 
преднопълнещи оръжия, първата 
асоциация, която правим, е това, което 
сме гледали от филмите на големия 
екран: „Карибски пирати“ с Джони 
Деп, „Маската на Зоро“ с Антонио 
Бандерас, „Патриотът“ с Мел Гибсън, 
„Последният мохикан“ с Даниел Дей 
Луис, „Господар и командир“ с Ръсел 
Кроу,  филмът, за който  Леонардо ди 
Каприо взе „Оскар“ - „Завръщането“, и 
др. Като деца любимите ни филми бяха 
така наречените „каубойски“, където 
най-интересното бяха епичните 
престрелки с револвери между героите. 
Това са „култовите уестърни“: „Добрият, 
лошият, злият“ с Клинт Истууд, „Моето 
име е Никой“ с Терънс Хил, „Танцуващият 
с вълци“ с Кевин Костнър, „Имало 
едно време на запад“ с Чарлс Бронсън, 
„Млади стрелци“ с Емилио Естевез..., 
а в последните години филмите на 
Куентин Тарантино „Джанго без окови“ и 
„Омразната осморка“.

Първите ми впечатления от тези оръжия 
са за много пушек и огън, излизащ от цеви-
те. Излизахме превъзбудени от киносало-
на и бързахме да пресъздадем в игри това, 
което бяхме гледали в киното. А години 
по-късно ми се изясни защо „каубойците“ 
при всеки изстрел с револвер издърпват 
с дланта на другата ръка „петлето“ и как 
са се зареждали револверите преди да бъ-
дат измислени месинговите гилзи за уни-
тарни боеприпаси.

В съвременните условия стрелба с пред-
нопълнещи оръжия може да видим на-
гледно по исторически възстановки и 
на спортни мероприятия. По историче-
ските възстановки всъщност се прави 
имитация на изстрел, защото в цеви-
те на оръжията не се поставя куршум. 
Там се цели единствено звуков и визуален 
ефект. Истинска стрелба може да се види 
единствено на тренировки и турнири 
на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С 
ПРЕДНОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ, която беше 
естественият завършек на детските 
ми фантазии и която години по-късно ос-
новахме заедно с група ентусиазирани съ-
мишленици.

Колт Нейви 1851 с хартиени 
патрони от епохата
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Целта на нашата федерация е да по-
пуляризираме в България стрелбата с 
преднопълнещите кремъчни и капсул-
ни оръжия. Членове сме на Асоциацията 
на използващите дулно зарядно оръжие 
Международна конфедерация – M.L.A.I.C., 
която съществува от 1971 г.

Поради спортния характер и стрелба-
та в съвременни условия в тази статия 
ще споделя някои „тънкости“ за по-до-
бри резултати и изисквания за макси-
мална безопасност по стандартите на 
Международната конфедерация.

Стрелба с преднопълнещ револвер
Съвременните копия на преднопълнещи 
револвери се зареждат по същия начин 
както техните исторически аналози. 
Използват се същите похвати и аксе-
соари както преди 150-200 години - бару-
тът е САМО черен, филцови тапи, олов-
ни куршуми (необлечени!), капси и смазка 
за запълване на барабана. Има „внедрени“ 
някои допълнителни изисквания и аксе-
соари, които в ония смутни и бурни вре-
мена не са могли да намерят приложе-
ние, но в наши дни, когато не се воюва с 
тези оръжия, а приложението им е един-
ствено за хоби и спорт и безопасност, е 
основен приоритет.

Подготовка на револвера
Преди да заредите оръжието, трябва 
да се уверите, че револверът е чист и 
в техническа изправност. Ако всичко е 
изрядно, може безопасно да се зарежда и 
стреля.

1. Разглобете револвера.

Трябва да премахнете консервиращата 
смазка на производителя и/или натру-
паните замърсявания. За да направите 
това прецизно, ще трябва да разглоби-
те оръжието. Точният процес на разгло-
бяване варира в зависимост от модела 
му, така че спазвайте процедурата пре-
ди да продължите.

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

Разглобете револвера

Почистете го 
старателно 

Смажете револвера в 
процеса на сглобяване 

Проверете позициите 
на ударника  
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2. Почистете го старателно.

Изтъркайте всички части на разглобеното 
оръжие с памучен тампон или парцал, за да от-
страните смазката. За по-добър ефект по-
топете тампона в почистващ разтворител 
или гореща сапунена вода. 

•  Изтъркайте вътрешността на всички 
камери на барабана с памучния тампон.

•  Поставете барабана така, че всички 
камери да са обърнати надолу. Това ще 
позволи на водата или разтворителя 
да изтекат.

•  Прокарайте почистващ пластир, напо-
ен с разтворител, или гореща, сапунена 
вода през цевта.

•  Прокарайте чисти, сухи тампони или 
пластири през всяка камера на барабана 
и през цевта, за да завършите процеса 
на почистване.

3. Леко смажете револвера в 
процеса на сглобяване. 

Докато го сглобявате, впръскайте малко аеро-
золна смазка, като трябва да намажете всички 
подвижни части и прорезите за завъртане в 
задната част на барабана.

•  Имайте предвид, че последовател-
ността при сглобяване ще варира 
отново в зависимост от модела на 
оръжието. Както при разглобяването, 
трябва да спазите точната последова-
телност преди да продължите.

•  Използвайте естествен лубрикант 
вместо такъв на нефтена основа.

•  Нанесете леко покритие с избраната 
от вас смазка върху всички движещи се 
части на оръжието. Не го смазвайте  
обилно, тъй като това може да доведе 
до замърсяване.

•  Предварително трябва леко да се об-
мажат тапите и оловните куршуми.

4. Проверете позициите на 
ударника.

Капсулните револвери са с единично действие 
и две позиции на чука. Първата позиция е така 
наречената „безопасна“, при която чукът не 

Изпробване с капси 

Сипване на барут вариант 
с дозатор 

Сипване на барут с предварително 
подготвени дози

Поставяне на тапа  



36 Български Ловецъ . 8/2021 . www.lovec.bg

се задейства от спусъка, но барабанът 
се върти на ръка. При тази позиция се из-
вършва зареждането.

При втората (бойна) позиция се задей-
ства чукът. Това означава, че преди всеки 
изстрел ударникът се възвежда до по-
ложение на „бойна“ позиция , след което 
се освобождава със спусъка. Ето това е 
и отговорът на детското ми любопит-
ство-защо във филмите преди всеки из-
стрел с дланта на свободната ръка се из-
дърпва „петлето“ назад? 

•  Поставете чука на първа  позиция. 
Насочете револвера към безопасна 
цел и натиснете спусъка. 

•  Чукът не трябва да се движи. Ако 
можете да натиснете спусъка и 
чукът произведе удар, револверът 
е повреден и не е безопасен. Не го 
зареждайте! Вместо това трябва 
го ремонтирате.

•  Първата позиция служи като „сейф-
ти“ или  за „безопасност“.

5. Изпробване с капси.

Преди да се зареди револверът за стрел-
ба е необходимо да се изпробва дали удар-
никът възпламенява капсите. Това се пра-
ви с цел да се отстрани своевременно 
дефект в ударния механизъм, бойната 
пружина или пистоните на барабана. Дру-
га основна причина е за да се „продухат“ 
пистоните от смазка и да се подсушат 
гнездата на барабана, за да се избегне на-
влажняване на барута и да се подсигури 
по-късно безпрепятствен изстрел.

•  Поставете чука на първа  позиция. 

•  Поставете капси на всеки пистон. 
Може да се наложи да ги притисне-
те по-силно, за да се осигури добро 
прилягане. Поставянето е по-лесно 
чрез капсодържач, на който предва-
рително се нареждат капсите.

•  Издърпайте чука на втора „бойна“ 
позиция.

•  Насочете револвера към безопасна 
посока и изстреляйте заредените 
капси.

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

Поставяне на куршум  

Натъпкване на куршума

Запълване на пространството 
над куршума със смазка

Поставяне на капси
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Ако и тази процедура премине безпрепятстве-
но, револверът ви е годен и готов за стрелба.

Зареждане за стрелба
За да заредите револвера сигурно и безопасно, 
трябва да спазите следните стъпки:

• Поставете чука на първа  позиция. 
Барабанът трябва да може да се върти 
свободно в това положение.

•  Насочете цевта нагоре, като държите 
револвера изправен.

• Дръжте дясната страна на револвера 
обърната към вас.

• Не позиционирайте никоя част от тя-
лото си над револвера.

• Внимателно изсипете предварително 
измерен заряд черен барут в камера-
та на барабана най-близо до изреза за 
зареждане. Повторете действието за 
всяка следваща камера. 

• Използвайте дозатор или предвари-
телно измерени дози. Не изсипвайте 
барут директно от голяма барутница. 
Това се прави, за да се избегне експло-
зия на барутницата, ако има останала 
тлееща частица в барабана. Възможно 
е зареждане и с предварително подгот-
вени хартиени патрони по автентич-
на технология.

Зареден барабан 

Готови за стрелба

Необходими аксесоари за стрелба
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ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ
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Точното количество барут варира в зависи-
мост от вида на оръжието:

За .36 кал. използвайте между 12 и 25 грейна (0,77-
1,62 гр.)

За .44 кал. използвайте между 19 и 30 грейна (1,23-
1,94 гр.)

• Поставете филцови тапи във всяко гнез-
до на барабана. Хубаво е предварително 
да са обмазани с твърда смазка.

• Поставете сферичен или коничен кур-
шум с подходящ размер в отвора на ка-
мерата най-близо до изреза за зареждане. 
Размерът на куршумите е винаги малко 
по-голям, така че да ляга върху отвора 
без да влиза. Добре е да са леко обмазани.

• Завъртете барабана на револвера, дока-
то куршумът застане под буталото на 
лоста за зареждане.

• Натиснете лоста за зареждане с уме-
рено и плавно усилие, докато куршумът 
застане плътно и здраво върху барута 
и тапата. Между тях не трябва да има 
въздух и разстояние, но и не трябва да 
се пресова заряда с голям натиск. Също 
така имайте предвид, че се отделя тън-
ка пръстеновидна стружка от куршума. 
Това е добър знак и индикация, че той е 
поставен правилно.

• Завъртете с ръка барабана до следващо-
то гнездо и следвайте същите стъпки, 
за да заредите и останалите камери.

• Запълнете пространството над кур-
шума във всяка камера с растителна 
грес или твърда смазка за куршуми. Това 
е много важна манипулация, която има 
тройно предназначение: в комбинация 
с тапата чисти нагара от предходния 
изстрел, предпазва от овлажняване на 
заряда в дъждовно време или когато 
рейнджърите са пресичали реки и най-ва-
жното - предпазва прехвърлянето на 
искра и възпламеняване на съседно гнездо 
на барабана. Греста трябва да е твърда, 
за да не се разтича в горещините или да 
изпада от отката.

• Насочете револвера надолу и поставете 
капса върху пистона на всяка заредена 
камера. С приключването на тази стъпка 
револверът е напълно зареден. Преди да 

направите това се уверете, че ударни-
кът е все още в първо „безопасно“ поло-
жение.

Стрелба с револвера
• Издърпайте чукчето  във второ „бойно“ 

положение само когато сте готови за 
стрелба. Ако не планирате да стреля-
те веднага, трябва да го поставите да 
легне на предпазен прорез (между два 
пистона при системите „Ремингтън“) 
или на предпазен щифт (при системи-
те „Колт“). Обърнете внимание, че не е 
безопасно да носите револвера с чука в 
полувъведено първо положение над заре-
дена камера.

• Насочете револвера към безопасна цел. 
Натиснете спусъка, за да произведете 
изстрел. Би трябвало да можете да про-
дължите да стреляте, докато всички 
камери бъдат изпразнени.

• Бройте изстрелите, докато стреляте. 
Уверете се, че всичките ви заряди са из-
стреляни, преди да оставите оръжието 
или да го презаредите.

• Изчакайте поне една минута, преди да 
презаредите револвера. Това позволява 
доизгарянето на остатъчни искри.

• Когато револверът е готов за преза-
реждане, можете да го направите, като 
следвате същата процедура, описана в 
раздела „Зареждане за стрелба“.

Историческите оръжия, с  които стреляме и 
консултации  може да откриете в единстве-
ния специализиран магазин в България за про-
дажба на копия на преднопълнещи оръжия, моде-
ли преди 1900 г. - Оръжеен и ловен магазин „BLACK 
POWDER „, който се намира в гр. Велико Търново, 
ул. „Тодор Балина „ 11А, www.blackpowder-bg.com, 
тел.: 0888177707. Там ще намерите перфектни и 
оригинални подаръци за истински мъже, както и 
отговори на всички въпроси, които ви вълнуват 
във връзка с избора на точното оръжие.

Изчерпателна информация за членство в БЪЛ-
ГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С ПРЕД-
НОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ може да получите от 
мен в качеството си на неин председател на 
имейл office@blackpowder-bg.com.
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РАЗКАЗ

От Георги Рангелов

ВСЕКИ УМИРА, 
НО НЕ ВСЕКИ ЖИВЕЕ
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Изведнъж то се закова в прочутата 
за дратхарите стойка - с повдигнат 
ляв крак, изпънат като тетива на 
лък, готов да полети.

Свалих от рамото си верния „Сим-
сон“ и се приближих тихо до него. Из-
командвах ,,Дръж‘!“. Из гъсталака на 
блатика излетяха със свистене два 
мъжки патока, обагрени с причудливо 
красивите си пера. Свалих ги светка-
вично на дубле. Робър ги донесе един 
по един и ги положи в краката ми с 
греещ от доволство поглед. Оби-
чахме се ние двамата, умът и сърце-
то ни сякаш бяха слети в едно цяло.

Окачих патоците на висулката и 
продължих по левия бряг на реката в 
посока на село Беровик.

Близо до разлива кучето заскача при-
ветливо по стройна, но вече с първи-
те бели кичури в гарваново-черната 
коса жена. Беше леля Милана, съседка 
на моя приятел и учител в лова бай 
Добри Филипов. Спряхме се на раздум-
ка и споделих, че съм тръгнал да видя 
моя побратим от едно време - ста-
рия ловджия.

- Не га тражи - рече тя. - Учител-
ската му пенсия не му стигаше, 
а децата му отдавна са в чуж-
бина и от тях ни кост, ни вест.

- А къде е сега? - попитах с лошо 
предчувствие в сърцето.

- И он отиде в старопиталище-
то, иначе щеше да пцовише.

И ми заразказва:

- Виждала съм на какъв хал са ста-
ропиталищата, които модерно 
сега наричат дом за стари хора. 
Това си е чисто лицемерие. Като 
овдовях, работих там като чис-

тачка. В хола имаше дълга дъсчена маса, по сре-
дата със солници и тъй като не разполагат с 
нищо друго освен със сол, хората солят всичко 
наред - и овесената каша за закуска, и каквото 
им дадат за вечеря. Управата яко крадеше от 
продуктите.

Когато дойдоха за даскала и го изведоха към колата, 
той наведе глава, за да не срещне погледите ни. Цял 
живот бе превивал гръб над чиновете, да учи дечур-
лигата по селата, и ние направо недоумявахме как-
во толкова е направил, че децата му го изоставиха 
в старчески приют. Попитах комшиите му и те ми 
обясниха, че парите не му стигали да плати дори раз-
насяната по домовете на бедните студена  храна. 
Сърцето ми се къса, адвокате, при мисълта за клети-
те старци. А ако това не ти стига, иди да видиш 
в какви ужасни условия живеят някои ветерани от 

Покрай река Искър се стелеше 
мъгла, забулила върбите 
със сивия си покров. Кучето 
ми Робър душеше на зигзаг 
миризмата на пасящите из 
шавара диви патици и сиви 
гъски.
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войната. Някои - без крак, други - с износена 
психика и липса на каквато и да е гордост от 
ордените и медалите им.

Жената притисна ядно юмрук към очите си:

- Почвам отново работа в старческия 
дом - даром. Нямат пари да плащат за-
плата на още един работник и не знам 
от какво ще живея щом свърша спестя-
ванията си, но след като видях хала на 
твоя приятел ловджията, разбрах, че 
трябва да сторя нещо. Показното ходе-
не на църква си е чисто лицемерие. В ду-
шата и сърцето си аз съм православна 
християнка и за разлика от чуждоземни-
те еретици, дека се кръстят наопаки, 
ще покажа на Бог делата си в любов към 
ближния.

Жената въздъхна изтежко и се сбогува.

Спрях. Откачих от връзката двата тлъсти 
патока и ѝ ги подадох. Е, с малко ловджийска 
ревност.

Отбих се в ресторанта и както винаги на-
мерих там нашия много по-млад другар в ло-

вджийската тройка. Викаха му Митко Кре-
четалото. Той доскоро бе кмет на селото. 
Споделих чутото за нашия побратим по лов, 
даскала.

- Знам, тъжна история… - отговори Ми-
така. - Спечеля ли на следващите избори, 
ще направя нещо за старопиталището 
и лично за бай Добри. Сегашният кмет 
си е чиста проба хаймана.

- Не ми се слушат празни обещания и по-
литически речи. Тези хора няма да дожи-
веят времето, когато ти ще спечелиш 
изборите, за да направиш нещо за тях. 
С часове лежат в мокрите от урина кре-
вати, никой не ги поглежда. Пък трябва 
да имаш и ловджийски морал. Забрави ли, 
че Добри даскалът за първица ни заве-
де на лов в оная мъглива утрин за диви 
гъски на Алдомировското блато? Тъкмо 
те оставихме на пусия и тръгнахме към 
нашите укрития, когато чухме твоя 
изстрел. Радвахме се на случката ти, 
но Добри, като опитен авджия, се сети 
за нещо и бързо затичахме към теб. Ти 

РАЗКАЗ
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беше нагазил с тежките гумени боту-
ши в засмукващата те кал. Убитият и 
първи ловен трофей, гъсокът, бе само 
на ръка разстояние от затъналото ти 
до шия тяло. Само минути те деляха от 
смъртта, когато даскалът отпаса от 
кръста си въже и го хвърли точно пред 
носа ти. С опита той си бе предвидил 
и тази беда. Затова сега още дишаш. 
А бе те предупредил: „Не се съблазня-
вай, ако случайно удариш и патицата 
падне в тиняка. В дълбините на това 
блато се крие Луцифер и примамва глуп-
ците…‘‘

…

Не се сбогувах. Излязох вбесен навън. Извиках 
клекналото пред вратата куче и забързахме 
към старческия дом, който бе високо на сел-
ския хълм, наречен сякаш за присмех Препечи 
гущер.

Изведнъж небето стана буреносно, задуха мо-
гъщ, помитащ вятър. Клоните на дървета-
та се запревиваха ужасени, застенаха жално, 
молейки бурята за пощада. Рукна едър дъжд, 
който премина в порой. Затрещяха безброй 
гръмотевици, небето сякаш се запали. Господ 
отприщи гнева си, отвратен от хорската 
низост… 



46 Български Ловецъ . 8/2021 . www.lovec.bg

От Георги Рангелов

ВЪЛЧА СЛУКА

ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА
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Още от миналата годи-
на имах желание да от-
стрелям вълк и вземах 
индивидуални разреши-
телни, но, уви, нямах къс-
мет. Сега реших отново 
да взема бележка и да си 
опитам късмета.

Пробвал съм да правя 
стървилище с мърша 
от умрял кон, но, за съ-
жаление, но там се по-
явяваха само лисици и 
някой и друг чакал. Този 
път щях да пробвам 
друга тактика. Забеля-
зах следи на вълци да се 
въртят около десетина 
коня, използвани за дър-
водобив от мой познат. 
Тези коне бяха заграде-
ни с електропастир на 
едно място, където си 
пасяха и почиваха, кога-
то не се изкарваха на ра-
бота в гората.

Денят, в който постиг-
нах моята мечта (и меч-
тата на всеки ловец по 
принцип) да отстрелям 
вълк, беше дъждовен и 
ветровит. Застанах 
на позиция на около 150 
метра от въпросните 
коне, като се съобразих с 
посоката на вятъра.

Беше привечер. Наблю-
давах и се наслаждавах 
на красивите пасящи 

От известно 
време забелязвах 
присъствие на 
вълци в района 
на дружинката, в 
която членувам и 
ловувам. Виждах 
следи постоянно, 
а от други колеги 
научавах, че и те 
непрекъснато 
намират вълчи 
изпражнения.
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животни и най-вече на едно новородено кон-
че между тях, малко и хилаво обгрижвано по-
стоянно от своята майка. С напредване на 
вечерта зоркият ми поглед забеляза по края 
на електропастира нещо подобно на размер 
като малкото конче. Помислих, че има и вто-
ро, но не съм го забелязал. Когато погледнах 
през оптиката, що да видя?! Вълк. Хищникът 
наближаваше конете, но не преминаваше 
електропастира.„

Бързо измерих разстоянието - 132 метра, и 
направих корекция на оптическия прицел. Не 

се забавих с изстрела, макар че вълкът беше 
застанал в много неудобна за мен поза. Стре-
лях, защото се притесних да не усети мен или 
джипа, и той падна на място.

Пушката, с която произведох изстрела, е 
„Бергара Б14“ .300 магнум, 13 г куршум, ръчно 
снареден, и оптически прицел „Вортекс“. Ця-
лата комбинация ми е препоръчана от спе-
циалиста по лова и оръжията Любомир Ро-
берт Атанасов.

Поздрави и пожелавам такава слука на всеки 
ловец! 

ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА
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От Константин НЯГОЛОВ

ПЪДПЪДЪКЪТ – 
НЕПРИЯТЕЛИ И 

ЗАПЛАХИ

 ПЪДПЪДЪКЪТ - УДИВИТЕЛЕН, НО УЯЗВИМ
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Пъдпъдъкът има многобройни 
неприятели и заплахи за 
съществуването си. Те могат да 
бъдат разделени в две категории 
- естествени и антропогенни. 
Естествените от своя страна 
са климатично-метеорологични 
и загуби от хищници. До този 
момент видът е доказал 
многократно в историята, че 
успява да се справи с първата 
категория, макар и трудно на 
моменти.

При поредица от неблагоприятни климатични 
условия (продължителни валежи с бури и навод-
нения или суши с големи горещини, издавяния в 
морето при миграция) популацията може рязко 
да намалее, но по-късно, при благоприятни усло-
вия и години, чрез своята удивителна способ-
ност за възпроизводство сравнително бързо 
може да навакса загубите и да установи някакво 
средно ниво.

Ето един цитат от руски автор: „Сериозно 
препятствие за пъдпъдъците представлява 
Черно море, на чието крайбрежие те се струп-
ват в огромни количества. Прелетът през мо-
рето е в тясна зависимост от условията на 
времето. А. Н. Формозов съобщава, че пъдпъдъ-
ците, връщайки се през пролетта от Африка 
през Черно море, биват толкова преуморени, 
че падат напълно изнемощели, едва достигайки 
брега. Застигнати от неблагоприятно време 
над обширните водни пространства, птици-
те, летящи съвсем ниско, загиват в големи мно-
жества. Понякога след бури и мъгли рибарите 
специално излизат с лодките си в морето и съ-
бират със стотици пъдпъдъци.“ (Туров, 1941).

Пъдпъдъкът успешно се справя и с многоброй-
ните си естествени врагове. Едни от тях са 
грабливите птици – ястреби, блатари, соколи, 
сови, орли, мишелови. В руската орнитологична 
литература има описан случай, при който в гу-
шите на всички изследвани степни орли са на-
мерени остатъци от пъдпъдъци, като голяма 
част от тях са били погълнати цели. В България 
пъдпъдъци са установени също в храната на 
блатната сова (Asio flammeus) - (Нанкинов, 2002), 
на бухала (Bubo bubo) - (Симеонов, Боев, 2006); на 

царския орел (Aquila heliacal) и обикновения ми-
шелов (Buteo buteo) - (Симеонов, Петров Ц., 1980); 
на египетския лешояд (Neophron percnopterus) 
- (Мичев, 1968); сокола скитник (Falco peregrinus – 
виж приложение XVII Фиг. 5).

Загуби на гнездата с яйца и малките нанасят 
също врани, свраки, щъркели. Това обикновено 
става след коситба и жътва при откриване и 
оголване на гнездата и яйцата. В някои случаи, 
когато женската излита в последния момент 
пред косачката и се спасява и ако яйцата оста-
нат незасегнати, тя обикновено се завръща и 
успява да доизмъти и отведе малките си.

По време на миграцията пъдпъдъците ста-
ват жертви и на различни видове хищни чайки. 
Други техни врагове са порове, белки, хомяци, 
невестулки, лисици, чакали, диви и домашни ски-
тащи кучета и котки, змии, които поглъщат 
яйца от гнездата и нелетящите  още малки.

Сериозни поражения върху вида могат да бъдат 
нанесени и в случаите на масирани паразит-
ни (хелминтни - глистни) инвазии (Птушенко, 
1938, и Потапов, 1987); също и от тении (cestods 
– цестодози), съобщени при млади пъдпъдъци 
(Дементиев и кол. 1952). Подобни случаи за опа-
разитяване с тении има отбелязани при от-
стреляни птици и в Мароко. Външни паразити 
– кърлежи (Haemaphysalis sp.), са установени през 
1975-1976 г. в Abruzzo Италия (Sobrero et al., 1976).

Втората заплаха - човешката дейност - обаче 
е по-опасна и не е ясно дали с нея в бъдеще ще 
успее да се справи пъдпъдъкът. Тя включва раз-
рушаване на местообитанията, интензивно 
земеделие и селскостопанска дейност (разора-
ване на ниви и целини в моменти на възпроизвод-
ство, палене на стърнища, масова химизация и 
пръскане с неселективни хербициди, фунгициди, 
инсектициди, буквално унищожаване на гнезда, 
разкъсване и премазване на мътещите пти-
ци и малките с комбайни, косачки, трактори с 
плугове и друга селскостопанска техника. Про-
мяната на структурата (вида на културите) 
на земеделските площи може да оказва положи-
телно или отрицателно влияние. Установено 
е, че промяната на съотношението на зърне-
ните (житни) и фуражните култури - царевица, 
слънчоглед и др. (с превес на фуражните), оказва 
осезаемо отрицателно въздействие на вида.

Масовото излавяне с мрежи и изтребването по 
всевъзможни начини в местата на концентра-
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ция по време на миграция са друг мощен фактор 
за застрашената популация.

Бракониерският лов с така наречените „ма-
шинки” също нанася големи щети и трябва да 
бъде изкоренен.

В България, основавайки се на данните от от-
стрела през периода 1940-1980 г., се наблюдава 
колебание през 5-6 години с минимум и максимум 
между 150 000 и 370 000 годишен отстрел. Чис-
леността на пъдпъдъка по принцип се колебае 
както в миналото така и днес на цялата те-
ритория на ареала, но е с обща тенденция към 
намаляване.

От следващата забележителна публикация 
от 1936 г. (със съкращения) става ясно, че про-
блемът и сериозният конфликт на пъдпъдъка 
и други животински видове със земеделските 
дейности на човека не са от вчера и не само че 
не е решен, но днес все повече се задълбочава и 
реално застрашава самото съществуване на 
тези представители на дивата природа: „Севе-
розападният край на България, особено Врачан-
ската област, отпреди 35 години до 1920 година 
бе чупилището на пъдпъдъка. От ранна пролет 
до октомври по синорите и стърнищата се 

чуваше неговият глас. Тук той снасяше яйцата 
си, излюпваше своите малки, отглеждаше ги и 
ловецът, макар че биенето им се позволяваше 
от 15 юли, оставаше доволен, защото всекога и 
навсекъде, излезнал със своя птичар, ще го наме-
ри в изобилие. Но от 1920 година на насам тази 
птица от година на година постепенно се из-
губва, а от неколко години насам съвсем редко 
се обажда, а на некои места и никак не се чува... 
За липсата му у нас причините ще требва да 
търсим другаде. За мен една от най-важните 
задачи е отгатната. Министерството на зе-
меделието застави земеделците да подметат 
плитко стърнищата си още щом се ожънат 
нивята, а това става не по-късно до 15 юли, тък-
мо през този период, когато се люпят малките 
пъдпъдъчета и др. птици. Днес, когато нашите 
жетвари намерят по стърнищата яйца, те са 
или на пъдпъдък, яребица или на некоя друга пой-
на птица. Наблюдавал съм как некои благородни 
жетвари или косачи грижливо натрупват на 
намерените яйца бурени и трева, за да ги при-
крият, та да се излюпят. Това и аз много пъти 
съм правил. Как ще може да се оставят на мира 
тези яйца или едва що излупилите се пиленца, 
покрити с мъх, когато на другия ден плугът и 
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браната ще унищожат хиляди яйца и безпо-
мощните малки; напразно майката цяла нощ 
търси своето гнездо и малките си, но не ги 
намира и по силата на закона за самосъхране-
нието ще требва да бега от това место.

Заедно с оженването и подметането на 
стърнищата се окосяват и синорите, а в тях 
се намират гнездата на много пойни птици. 
Отпреди години, след като се прибират сно-
пите, нашият овчар намираше добра паша по 
стърнищата, а така също и общият селски 
неработен добитък. Защото след ожънване-
то нивите буренясваха и даваха добра паша 
на овцете и добитъка. Днес, при ранните 
подметвания, това не може да стане – изгуби 
се икономическото отглеждане на добитъка 
и овцете. Ето пакостта, която причиняват 
плитките подметвания на стърнищата през 
месец юли. Те са пакостни за скотовъдното и 
ловното стопанства.

Това е, което изнасям от мое наблюдение 
като стар ловец от 35 години и земеделец. 
Моля почитаемия Ловен съвет да занимае 
с този въпрос Министерството на земе-
делието, което е сведещо да защити ин-
тересите не само на земеделското, но и на 
скотовъдството и ловното стопанство. 
Защото оголеното поле изгонва нашия лю-
бимец, пъдпъдъка, и той прелита по-дале-
че, където ще може спокойно да отглежда 
своите малки – своето потомство; ние 
нема да имаме зайци, защото те, при така 
оголеното поле, не могат да намират скри-
валища от погледа на сокола и др. хищници. 
Ние не можем да имаме яребицата, защото 
ѝ отнемаме храната чрез ранните подме-
тания. У нас изчезва постепенно и сърна-
та, защото безмилостно досега унищожа-
вахме горите. Ето защо у нас се почувства 
избегването на пъдпъдъка, намаляването 
на яребиците, заяка, а камо ли да отглеж-
даме фазана, който търси по-благоприят-
ни условия за своето развитие.

С плитките ранни подметания и безраз-
борното изсичане на горите ние ставаме 
най-големите бракониери за унищожава-
нето на фауната на страната. Това е една 
от най-важните причини за изчезването 
на пъдпъдъка.” (Тодоровъ, 1936). 
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Тази прозорлива статия е невероятно точна, 
вярна и повече от актуална. Тя с още по-голя-
ма сила важи и днес: „Заради пари (евросуб-
сидии) фермерите разораха всичко – слого-
ве, храсти, хълмчета, черни пътища. Орат 
и стърнищата още през юли, защото след 
жътвата земята е по-мека и харчат по-мал-
ко за гориво. Не остана къде мравка да се 
скрие. Никой не контролира и пръскането с 
агропрепарати. Използват се силни отрови, 
които морят птици и животни като чума.” 
(Любенов, 2016).

Най-удивителното обаче е това, че през всич-
ките тези години не е направено почти нищо 
по въпроса за корекции и промяна в спомена-
тите земеделски дейности и порочни прак-
тики, които в комбинация с други негативни 
фактори обричат както пъдпъдъка, така и ре-
дица други биологични видове на унищожение 
и пълно изчезване. От преброявания на БДЗП 
(Христов, 2010) става ясно, че в периода 2005-
2009 г. пъдпъдъкът в България е намалял с 64% 
- т.е. с повече от половината.

Ето и най-новите данни по този въпрос от 
научен доклад (Михайлов и колеги, 2018): „Про-
учванията в последните десетина години в 

България показват, че ситуацията с пъдпъдъка е 
променена и рязко влошена. Долитащите през ап-
рил от Африка пъдпъдъци почти не остават да 
гнездят през май в България и нивите са празни. 
Съвсем рядко се чуват обаждания. Според проуч-
вания токуващите обаждания на единица площ 
от 1988-1993 г. - 18,1 инд., сравнени с 2007-2016 г. - 2,8 
инд., са намалели 6 пъти. Масовото първо излюп-
ване на малки през първите две седмици на юни 
вече не съществува. Неголям пик на излюпване 
(вероятно от втората миграционна юнска вълна) 
се наблюдава само в средата на юли, но малките 
биват почти напълно унищожавани или прогон-
вани от мощната селскостопанска техника - как-
то от комбайните, така и от разораването на 
стърнищата веднага след жътвата. Хранител-
ната база и рацион са силно ограничени. Изслед-
ванията на съдържанието на гуши показва рязко 
(в пъти) намаляване на количеството и видовия 
състав на животинската и растителна храна 
(насекоми и плевелни растения). Броят на излю-
пените малки също е занижен от средно 5.46 на 4 
в гнездо. Ако тази изключително негативна тен-
денция продължи и не се вземат незабавни и ком-
плексни защитни мерки, бъдещето на пъдпъдъка 
е незавидно, несигурно и видът ще бъде обречен 
на изчезване. 
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От Михаил Михайлов-Мишо

Спасение
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Всяка година се прибирам 
от Намибия в България за 
откриването на лова. За нас, 
ловците, това е свята традиция 
- най-хубавият празник. На този 
ден се прераждаме. Събираме се 
с другари по оръжие. Изпълваме 
се с надежди за слука. С трепет 
се докосваме до природата и 
забравяме ежедневните неволи.

С първия рейс тръгвам от Варна за Поибрене, 
където ме чакат приятели да открием лов. Раз-
стоянието е голямо, но аз съм убеден, че ще ус-
пея да се включа в следобедния излет, който за-
ради августовските жеги започва малко преди 
залеза. Настанявам се удобно в рейса, въоръжен 
с всевъзможни вестници и се зачитам в тях с 
надежда пътуването ми да мине по-бързо.

Още с първата прочетена страница ме обзема 
отчаяние и колкото повече чета, толкова по-
вече губя надежда, че моята родина върви към 
благоденствие. На фона на вилнеещата безра-
ботица се е появила нова, добре платена профе-
сия – протестант, за която няма почивен ден. 
От вестниците не става много ясно кой плаща 
и за какво протестират и контрапротести-
рат хората. Явно това не е важно. Важното е, 

че се изкарват пари. Излиза, че хората са дове-
дени дотам, че за пари са готови да продадат 
дори и вярата си. Лошо! Затварям вестниците. 
Не искам повече да си развалям настроението 
на този светъл ден. Поглеждам през прозореца 
да се поразсея от черните мисли. 

Уви! И това не помага. С болка съзирам множе-
ство буренясали, неизорани ниви и пресъхнали 
напоителни канали, зад които стърчат изтър-
бушени сгради на ликвидираните текезесета 
– зловещи паметници на грешките от минало-
то. Питам се защо не вземат да ги съборят, та 
да не грозят красивата ни родина?

На всичкото отгоре рейсът често се разтриса 
от дупки по пътя. 

Напуснах България, когато всичките ѝ плодо-
родни земи бяха обработени и по пътищата ня-
маше дупки. Не страдам за миналото. Светът 
трябва да върви напред и да става все по-хубав. 
Затова очаквах, че за двадесет и четири годи-
ни демокрация и свободна пазарна икономика в 
България поне пътищата ще са гладки, нивите 
- изорани, а хората ще имат работа и ще са дру-
желюбни и добронамерени. А то какво стана? 
Два милиона българи емигрираха, сред които и 
аз.

Решавам да не мисля за България, да затворя очи 
и да заспя. Невъзможно! Съвестта ме човърка, 
а дори и за малко да се унеса, поредната дупка 
ме разтриса и ме връща при лошите мисли. Така 
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едва дочаквам да стигна до София, да грабна 
пушката и да се добера до Поибрене.

Спасение! Ловните другари ме чакат. Заедно 
тръгваме в редица. Пъдпъдъците хвръкват. 
Стрелям. Не улучвам. Пак стрелям. Пак не улуч-
вам. Въпреки това след всеки изстрел ми ста-
ва все по-леко, все по хубаво. В края на лова се 
изкачвам на една тракийска могила и застивам 
в очакване да прелети над мен някоя гургули-
ца. Пред очите ми се разкрива прелестна глед-
ка. Хребетите на Средна гора оживяват и се 
подгонват като подивели вълни на бурен оке-
ан, а Балкана ехти от изстрели и без да искам, 
запявам:

- Красива си, мила Родино!

Отчаянието ме напуска. Най-сетне изтерза-
ната ми душа е спасена. Спаси я ловът.

А кой ще спаси България?...

Бате Боре
Тази случка е доста нецензурна, но няма как, 
трябва да я разкажа. Тя хвърля светлина върху 
черните дни на българските емигранти в Аф-
рика.

Ако някой си мисли, че е лесен емигрантският 
живот, жестоко се лъже. Много несгоди мъчат 

ЛОВ И ЛЮБОВ

нашите гурбетчии – липса на роднини, прияте-
ли, пари, покъщнина, транспорт и какво ли още 
не. Мъчи ги и носталгия. Но най-тежкото за тези, 
които са женени, е липсата на съпружеската лас-
ка, особено в Африка, където жените са от друга 
раса. Не че българинът е расист, ама е свикнал с 
млечно-бялата кожа на божествената българка.

Един от тези емигранти-страдалци в Етиопия 
беше бате Боре – гинеколог. Вече трета година 
делеше Борис от красивата му жена в България.

Бяхме се събрали само мъже без жени - такива 
като него, за да отпразнуваме рождения му ден. 
След като си пийнахме порядъчно, се поотпус-
нахме и развеселихме въпреки липсата на нежна 
компания.

- Ех, да беше жена ми сега тук – изстена ня-
кой.

- Втора казарма карам – добави друг.

- Каква ти казарма? – обади се трети. – Там 
поне има свиждания.

Борис се усмихна лукаво и каза:

- И тук има, стига да искаш.

- Какви свиждания?! С черните? – попита 
възмутено Пламен, изискан наш колега.

- Че какво им е на черните? – отвърна Бо-
рис. – Отвътре са досущ като нас. Знам 
го, нали съм лекар.

- Разказвай! – подкани го Венци и притаихме 
дъх.
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- Абе, нали знаете, че вече трета година 
съм на пости и молитва, а всеки ден се 
събличат пред мен. Такава ми е професи-
ята – подхвана своята история Борето. 
– Неотдавна се прибирам, след като цял 
ден съм преглеждал. Жените по улицата 
ми се привиждат бели, по-бели от наши-
те.

- Да не си пил нещо? – прекъсна го Пламен.

- Не го прекъсвай! – намеси се Венци. – Зна-
еш, че не пие, когато е на работа.

- Не бях пил – потвърди Борето. – Май на-
гонът ме беше довел до халюцинации.

- Не е нагонът, надморската височина е! – 
намесих се вещо аз. – Адис Абеба е на две 
хиляди и петстотин метра. Чувал съм, 
че липсата на кислород предизвиква ха-
люцинации.

- Стига сте го прекъсвали! – ядоса се Вен-
ци. – Аз ти вярвам, Боре. За мен отдавна 
са избелели. Разказвай, разказвай!

- Ами... – продължи плахо Борис. – Пред 
асансьора стоеше онова момиче с кар-
тонения поднос. Знаете го. Дето прода-
ва цигари. Поканих я да се качи с мен в 
апартамента.

- Да не си луд?! – възкликна моралистът 
Пламен. – Та тя няма шестнадесет го-
дини!

- Не знам дали беше от нагона, или от 
надморската височина, но ми се стори 
на повече – защити се бате Боре.

- Пламене, забранявам ти повече да го 
прекъсваш! – тросна се Венци. – Боре, 
продължавай!

- Ами нищо... – измърмори гинекологът. 
– Нататък всичко е ясно. Нямах търпе-
ние. Хвърлих я направо на леглото и ѝ го...

- Как направо на леглото? – погнусен, за 
сетен път го прекъсна Пламен. – Тези бе-
дни момичета не се къпят с години. Не 
миришеше ли?

- Миришеше, ама аз отворих прозореца! - 
заяви гордо българинът.

Дружен смях трѐсе цял час апартамента на 
бате Боре. И сега, когато описвам тази герои-
ка, пак се смея.
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От Мариана Мандичева

БЪЛГАРСКОТО 
ЛУДОГОРСКО ГОНЧЕ
Накъде?
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Митю Точев: „Аз съм кучкар, защото съм ловец, 
а ловец без куче е като тиган без дръжка.“

Без съмнение той е една от значимите и ярко 
разпознаваеми личности в българската ловна 
общност и, убедена съм, сред читателите на 
„Български ЛОВЕЦЪ“ има много приятели.

Доста преди да стане ловец, риболовец, кино-
лог, инициатор и един от седмината учреди-
тели на първия клуб „Българско гонче”, на кой-
то и досега е председател, организатор на 
изложби и клубен съдия по екстериор и полеви 
изпитания на кучета, Митю Точев е обсебен 
от първата си любов - конете и конния спорт. 
През 1976 г., когато става републикански вице-
шампион за юноши, незабравимото е, че сре-
бърния медал му връчва ген. Владимир Стойчев 
– президентът на Българския олимпийски коми-
тет. Въпреки голямата му свързаност с коне-
те обаче обстоятелства като постъпването 
в казармата наложили да се раздели с тях и да 
избере друго живо същество, което да обича и 
да му се посвети с любов. Изборът му се спрял 
на кучетата. За утеха на несбъднатите му оч-
аквания днес старата любов тече с нова сила 
във вените на единия от синовете му, Георги, 
който е влюбен в конете и ездата, в кучетата 
и риболова.

Най-обвързващата обаче и най-специална си 
остава любовта на Митю Точев към книгите. 
Той не е просто четящ човек. С книгата се чув-
ства комфортно. Чете не само ловна, а всякаква 
по тематика литература. Затова разказва със 
словесна изисканост и без реторични плетни 
споделя мисли и чувства. В момента за Н-ти 
път препрочита историята на Джим Корбет, 
описана в „Леопардът от Рудрапраяг” – книга, 
която според Точев е най-ловджийската, коя-
то често препрочита и която първа събужда в 
него ловни страсти от малък.

За любовта на Митю Точев към 
кучетата

Кучето и ловецът трябва да бъдат екип. Ако 
дясната ръка ми е пушката, то лявата е ку-
чето, казва моят събеседник. Той винаги, откак-
то се помни, е гледал кучета, но Балкан Първи, 
който е един от тримата мъжкари, останали 

у нас от породата българско лудогорско гонче, 
е причина любовта му към четириногите ловни 
помощници да се вплете в развитието му като 
кинолог.

В историята на породата е интересно да се 
знае, че Балкан Първи е роден на 17 юли 1991 го-
дина и на практика става един от тримата 
родоначалници на новото поколение българско 
лудогорско гонче, което се ражда в кучкарника 
на Митю Точев. Именно това поколение става 
основа на идеята на движението за събуждане 
на породата българско лудогорско гонче, чиято 
селекция започва през 1997 година.

През 1995 година Митю, без да си има хабер от 
Българската републиканска федерация по кино-
логия, решил да се яви на киноложка изложба в 
Пловдив - част от спортни празници там. Ди-
пломите за победителите били подписани лич-
но от президента на Международния олимпий-
ски комитет Хуан Антонио Самаранч. За това 
първо участие в изложба Митю Точев тръгнал 
без самочувствие и познания: 

„Просто реших да покажа кучето Балкан Пър-
ви, неговата сестра и дъщеря ѝ. Явихме се с 
един приятел, а съдия беше бай Янко Тодоров, 
един от доайените на българската кинология. 
Неговите отзиви за нас не бяха особено ласка-
ви и това страшно много ме амбицира. Беше 
един от импулсите, които ме накараха да ра-
ботя и да се развивам в кинологията. Запознах 
се с много хора от гилдията, четях всичко.

Общуването с кучето е като това между хора-
та – сложно. То е любов от пръв поглед - флуиди, 
съвпадение на темперамент, на умения и дар-
би. Не може да вземеш едно куче от пазара и да 
го направиш партньор. Трябва да има взаим-
ност и ненасилие, за да се стигне до един език 
в отношенията и поведението.“

След известно прекъсване заради пандемията, 
на 3 юли 2021 г. село Баня, община Панагюрище, 
отново е домакин на традиционната от 1997 
г. екстериорна специализирана изложба за бъл-
гарски гончета, а след нея и на изложба на всич-
ки останали породи кучета. Явили се 57 кучета, 
много хубави животни от цяла България - лудо-
горски гончета и други породи: английски сете-
ри, курцхаари, дратхаари, трицветни български 
и сръбски гончета, български бараци. Конкурен-
цията била голяма.
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Първата такава изложба се провежда в мест-
ността Оборище, както и следващите ѝ две-
три издания. После площадът в с. Баня станал 
нейното постоянно място оттогава.

- От първото издание на изложбата как 
се развива породата българско лудогор-
ско гонче досега?

- Вървим по крива линия - ту възходи, ту спа-
дове. В началото нямаше голяма популация на 
тези кучета. През 1997 година седмина души 
ентусиасти създадохме клуб „Българско гонче”, 
който се разрасна, като по едно време членове-
те на клуба бяхме 152-ма. Търсехме количество, а 
то пък поразвали качеството. Замислихме про-
веждането на изложби на български лудогорски 
гончета. Така нещата започнаха да се развиват.

През 2001 година направихме съоръжение-га-
тер за обучение и тестване на ловни кучета 
за работа по глиган. Оттогава до днес правим 
по две изпитания – едно пролетно през месец 
февруари и едно есенно на 22 септември, преди 
откриването на груповия лов на дива свиня. Из-
питанията са в редовната програма на нашия 
клуб заедно с екстериорната изложба в с. Баня 

през последната събота на месец май.

Някъде преди десетина години, както всичко в 
България, клубът се поразцепи, отделиха се хора, 
направиха алтернативен клуб, появи се и дру-
га формация извън Българската републиканска 
федерация по кинология. След това видяхме, че 
ловната кинология в БРФК не върви и това бе 
причина официално да напуснем федерацията, 
без да спираме дейността си и до днес.

- Това промени ли критериите ви?

- Не! Още от началото на създаването на клу-
ба си имаме устав, който изцяло е съобразен с 
устава на Българската републиканска федера-
ция по кинология и съответно с този на Меж-
дународната киноложка федерация. Имаме 
стандарт на породата, официално одобрен от 
Българската републиканска федерация по кино-
логия. Породата е призната в България, но не и 
извън нея. По мое мнение някога едва ли ще бъде 
призната.

След като излязохме от БРФК, си запазихме до-
кументацията, така че водим племенна книга, в 
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която се отразяват резултатите от развъд-
ната дейност на клуба. Провеждаме редовно го-
дишни общи отчетни събрания, а на всеки пет 
години правим и отчетно-изборни. Организа-
ционната ни дейност е напълно запазена. Сега 
сме над 40 души членове.

Тази година има наплив от нови кандидати, кое-
то, предполагам, е следствие от разпада на 
Българската републиканска федерация по кино-
логия. На тазгодишната изложба имаше опреде-
лено прилив на нови желаещи за членове на клу-

ба. Критериите ни са 
доста строги и те 
подлагат на сериозен 
подбор членовете. 
Тоест, кандидатите 
трябва да са сериозни 
и отговорни хора.

- Натрупването на 
опит в ловната ки-
нология отрази ли 
се на стопаните на 
ловните кучета?

- Линията е крива. Ту 
има израстване, ту 
спад, ту засилване на 
интереса, ту пони-
жаване, ту подобря-
ване, ту разваляне на 
дисциплината. Както 
вече казах, в началото 
започнахме с много 
малко чистокръвни 
кучета, защото тези 
кучета като породен 
състав бяха намалели 
до минимум. Затова 
през 1997 година за-
почнахме с три мъж-
ки гончета. Сега вече 
популацията е неи-
моверно по-голяма, не 
мога да кажа с колко е 
нараснала, но катего-
рично става въпрос 
за хиляди кучета. В 
началото качество-
то беше недобро, но 
в резултат на упори-
тата работа и много 

големия ентусиазъм на всички хора в клуба и из-
вън него се създаде една много качествена по-
пулация от екстериорни и работни екземпляри.

- Какви са предимствата на българското 
лудогорско гонче сред останалите лов-
ни породи кучета?

- Ако трябва да бъда честен, предимствата са 
само в главите на любителите на тази порода. 
По принцип всяко куче, което търси и намира 
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дивеча, вдига го от леглото и го гони с глас с 
лай, се нарича гонче. Аз лично съм извадил от ли-
тературата и справочниците и съм описал 127 
признати породи гончета плюс нашето българ-
ско лудогорско гонче, българския барак и българ-
ското трицветно гонче. През всичките тези 
десетилетия правим опити за признаването 
им от международната киноложка обществе-
ност, но така или иначе не се получава. Това, раз-
бира се, нас, истинските любители на тези по-
роди, не ни смущава, защото те съществуват 
като такива в нашите сърца, в нашите умове 
и нагласи.

Когато се създаде поголовие, от него се отде-
лиха доста голям брой качествени кучета, кои-
то започнахме да подлагаме на изпитания. Това 
продължи десетина-петнайсет години. Важно-
то е, че след като клубът се нарои, всичките 
формации продължиха да работят активно за 
размножаване на поголовието и днес, слава Богу, 
породата не е застрашена от изчезване.

Факт е, че в екстериорен качествен състав и 
работен качествен състав на българското лу-

догорско гонче имаме разпиляване на белезите 
с уклон към създаване на много едри, много не-
типични за породата и съответно недобре ра-
ботещи - дори неработещи специално на дива 
свиня - кучета. Това е обяснимо и поради факта, 
че самата порода българско лудогорско гонче 
никога не е била създавана за работа по дива 
свиня. Тя е доста древна, създадена да работи 
по заек, хищник и сърна. Това е упоменато тук 
и там в различни източници, което безусловно 
доказва, че породата е с древен произход и от-
давна е използвана по нашите земи, като особе-
но много е развита от турците – делиорман-
ско или лудогорско гонче.

След това в България отново настъпва възраж-
дане на породата. Тя беше представена през 
1981 година на Международното ловно изложе-
ние в Пловдив, където участваше сериозна 
група български лудогорски гончета. Там аз се 
влюбих в нея още преди да стана ловец (такъв 
станах чак след четири години), но пък се зани-
мавах с кучета. За мое съжаление осем години 
след като в Пловдив вече бяха показани типич-
ни представители на породата и се направи 
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развъдник във фазановото стопанство „Дунав” 
в Русе, където съм виждал по 150-200 екземпляра 
от нея, поисках да си купя куче, но не ми дадоха. 
Трябваха ми големи връзки - така беше през вре-
мето на комунизма. Затова не получих такова 
гонче.

Когато дойде време аз да се занимавам с развъж-
дането на тази порода, се оказа, че дейността 
в развъдното стопанство в Русе е закрита с ре-
шение на УС на Централния съвет на БЛРС. Било 
е през 1988 година. Тогава започнахме да търсим, 
да търсим и накрая намерихме три типични 

лудогорски гончета. Оттам-насетне подка-
рахме работата и към този момент кучетата 
от тази порода са вече хиляди. Като качество 
те са запазени, но има известен разпад в ексте-
риорния им вид, във визията - тя излиза извън 
рамките на стандарта, което е лошо само по 
себе си.

Най-важното е, че тази порода, създадена от 
хилядолетия за лов предимно на заек, лисица и 
сърна, се оказа в един момент неспособна да ра-
боти по една проста причина - груповият лов 
на заек и сърна бяха официално забранени. Дори 
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когато го разрешиха (аз тогава вече съм бил ло-
вец), ловът на този вид дивеч с гончета беше 
забранен. Така на практика българското лудо-
горско гонче, българският барак и българското 
трицветно гонче останаха висящи. По закон 
неизползваеми. Така реши законодателят. Той 
забрани традиционния лов на заек с гонче, тра-
диционния лов на сърна с гонче и лова на лисица 
и чакал с гонче.

В началото на седемдесетте години на мина-
лия век в България съответно се появяват и 
размножават глиганите и те постепенно, та 
и до днес, стават основен вид дивеч за групов 
лов. И за зло или за добро, това е най-популярни-
ят лов за българския ловец.

С различни „гимнастики“ в закона имаше ограни-
чения да се ловува с от три до пет гончета, а 
сега броят им е неограничен. Така българският 
ловец се втурна да създава гончета за работа 
по диво прасе. След дълги години се надявахме (аз 

също), че от тези породи ще излязат класиче-
ски породи свинари, но уви, това обяснимо не се 
получава. Защото генетиката на тези кучета в 
много случаи не позволява те да бъдат използва-
ни за лов на глигани – няма я у тях тази стръв и 
злоба към глигана, няма я тази наклонност.

Така полека-лека, според мен, и за голямо съ-
жаление през всичките тези години, за които 
разказвам - говоря предимно за българското 
лудогорско гонче - се случи така, че то спря да 
се използва, спря да се подготвя за лов на заек, 
сърна и лисица и целенасочено започна да се се-
лектира за работа по дива свиня. На практи-
ка се оказва, че болшинството от гончетата 
въобще не познават дивия заек като дивеч. 
Същевременно много голяма част от тези ку-
чета не стават и за лов на глигани. Само че 
българският ловец е упорит и тук-там из Бъл-
гария се създадоха линии, има отродия на тези 
кучета, които се справят добре с този лов. За-
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това сега българското лудогорско гонче е ни 
рак, ни риба. Казвам го от позицията на време-
то и от големия си опит в работата по раз-
въждането на тази порода.

Дълги години се борихме да бъде разрешен ло-

вът на заек с гончета, а той, дивият заек, из-
чезна от полето на българския ловец. Като че ли 
сега има някакво възраждане, кой знае. За съжале-
ние се появи африканската чума по прасетата, 
която само за две-три години редуцира значи-
телно броя на дивите свине и това ограничава 
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чувствително възможността за обуче-
ние и ползване на българското лудогорско 
гонче. Например в нашата ловна дружин-
ка в с. Баня вече шест години почти няма-
ме лов на глигани, въпреки че ходим само 
на такъв лов.

В цяла България в лова преобладават 
мелезите. По-рано го казвах на шега, но 
сега го заявявам сериозно: българската 
национална порода - това са мелезите. Те 
преобладават и то заслужено, защото са 
по-подходящи за обучение на работа по 
диво прасе, по-голямо количество от тях 
показва добри работни качества и това 
не може да не се отбележи и признае. В 
това няма нищо лошо. Който каквито ку-
чета обича, да отглежда, да подготвя, да 
обучава.

Пропуснах да кажа, че популацията на сър-
ната е много добра навсякъде. Това допри-
нася за т. нар. отклонения при работата 
на гончетата, от които много голям 
процент работят перфектно на този 
дивеч. Пускайки ги в гората, те веднага 
се ориентират, погват сърните и ги го-
нят понякога с часове, цял ден, а понякога 
и с дни. Това е факт, който трябва да се 
отбележи. Много от гончетата свинари, 
които работят отлично в гатер на обу-
чение и изпитания, предпочитат да го-
нят сърни, когато ги пуснем в гората на 
лов. Получава се малко замръчкана работа.

- Какви са перспективите на групо-
вия лов?

- Навсякъде по света груповият лов се ре-
дуцира и отрича. Ловува се селективно, на 
варда, на чакало и то на всеки едър дивеч. 
Нищо не пречи този лов да бъде преуста-
новен, въпреки че нашият, българският 
групов лов е уникален за целия свят. Той 
е много емоционален и не може да бъде 
сравняван с индивидуалния. И дано, поне 
докато аз съм ловец, да не се забрани - ис-
тински ще съжалявам, макар нещата да 
вървят натам. Това е лов с много прияте-
ли, по време на който общуваме помежду 
си, обменяме опит, вицове, хумор, акъл, 
ако щете. На мен страшно би ми липс-
вал, макар че аз вече съм си взел своето 

от най-добрите времена - помня и лова на заек 
с гончета, помня и този на сърна, практикувал 
съм го законно.

- Имате славата на голям ловец…

- Не бих казал. Но съм изключително запален, ма-
кар че в моя род ловци няма нито по бащина, 
нито по майчина линия. И двамата ми сина не 
показват такова влечение - казват, че вкъщи 
един луд стига.

- Ловът спорт ли е, хоби ли е, страст или 
някаква потребност?

- Ловът е преди всичко духовна нагласа. Той е 
много важна част от живота ми не само като 
хоби – за мен физическото убиване на дивеча е 
най-малката част от него като цяло. Той е по-
требност на душата и тялото да ловуват. Не 
пропускам миг, а излетите, на които не съм бил 
през всичките тези години, сигурно са по-малко 
от пръстите на едната ми ръка. За мен ловът е 
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едно от най-важните неща в живота ми. За 
неловеца това ще прозвучи неразбираемо, 
но зная, че всеки ловец ще го разбере.

- По професия сте ветеринарен тех-
ник. Това ли Ви сближи с лова и жи-
вотните?

- Откакто се помня, още от детска въз-
раст, аз съм влюбен в животните и във 
всичко живо. Това ме насочи към профе-
сията, която практикувам от 40 години 
вече, а ловец винаги съм си мечтал да бъда. 
Спомням си, че една от първите книги, коя-
то прочетох, беше „Леопардът от Рудра-
праяг” от Джим Корбет – книга, която пре-
поръчвам на всеки ловец. Според мене тя е 
най-ловджийската книга и аз всяка година 
я препрочитам с най-голямо удоволствие. 
Това е книгата, която окончателно ме запа-
ли и станах ловец в душата си още преди 
да бъда законен такъв.

От много малък съм заходил най-напред с ло-
вците в село Величково, където живеехме – 

там баща ми беше лекар, и още през шейсетте 
години на миналия век съм тръгнал с тях, кога-
то ме искат, когато ме вземат. Не съм стрелял 
преди да стана редовен ловец през 1985 година. 
Естествено, след любовта ми към животните, 
страстта ми към всичко живо да го опозная, да 
го наблюдавам, да го изучавам и лекувам, да искам 
и да го ловувам.

- Слуката Ви е донесла много трофеи…

- С трофейно дело се занимавам откакто съм 
придобил право на лов. Имам немалко трофеи 
и то предимно от глиган, сръндак. Притежа-
вам страхотна колекция от дива котка – седем 
трофея са ми със златен медал, един със сребъ-
рен и един с бронзов. Тук, в село Баня, заедно с из-
ложбите на кучета сме организирали и изложби  
на трофеи на площада – има филми, които мо-
гат да бъдат видени в YouTube.

Вълнуващи ловни излети дал Господ. За да раз-
кажа за тях, ще ми трябва много време. За мен 
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всеки лов е емоционален – от лова на пъдпъдък 
до този на глиган тръпката, усещането, вълне-
нието са еднакви. Все още преди откриването 
на ловния сезон и преди всеки излет не мога да 
спя, непрекъснато лъскам пушките, почиствам 
трофеите, точа ножовете, броя патроните, 

сортирам ги. Подготвям кучетата -  водя ги на 
терен, в гатера.

Засега отглеждам четири лудогорски гончета, 
две пегаи и два английски пойнтера. Куче пен-
келер, което да бъде ползвано за всеки един лов, 
нямам.



73 www.lovec.bg . 8/2021 . Български Ловецъ

- Как колегите ловци 
да си избират ловно 
куче?

- Когато види кучето и му 
трепне сърцето. Сърцето 
показва кое куче е твоето. 
Да наблюдава, пита и раз-
питва. Универсална порода 
няма. Всеки ловец има спе-
цифични разбирания, по-
требности и нагласи към 
кучето. Не мога да кажа коя 
порода е най-подходяща - 
когато заговорят флуиди-
те, както е в любовта.



74 Български Ловецъ . 8/2021 . www.lovec.bg

Аз винаги съм си подбирал кучетата на прима 
виста. Виждам го, то ми се закача за сърцето - 
значи е моето. Така избрах и подбрах породата 
българско лудогорско гонче - от пръв поглед. 
Като ги видях на изложението в Пловдив, зам-
ръзнах. Бяха изложени една група осем-едина-
десет кучета. Руснаците бяха представили и 
пегаи – едно мъжко и две женски, които после 
подариха на БЛРС и ги развъдиха в русенския раз-
въдник.

Какво е гонче ли? Гонче е всяко куче, което тър-
си дивеча, открива го на леглото му, вдига го и 
го преследва с лай, което указва движението на 
дивеча. Това е най-кратката формулировка. От-
там-нататък всеки да си избира каквото гонче 

предпочита – птичар, за подземен лов, ягдтери-
ер, дакел, гонче, пойнтер, континентални пти-
чари или островни птичари.

Между другото, паралелно с гончетата аз ви-
наги съм отглеждал и кучета, работещи със 
стойка. През 1985 г. започнах с курцхаар, англий-
ски сетер, унгарска визла, а вече 17 години от-
глеждам английски пойнтери, защото те най-
добре допадат на темперамента ми. Както 
личи, все още не сме си омръзнали. Затова ако 
аз трябва да препоръчам птичар, то това е по-
родата.

През новия ловен сезон пожелавам здраве и на-
слука на колегите!  
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ГРИЖИ ЗА ЛОВНОТО 
КУЧЕ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ 
НА ЛОВ

От Любомир КАТРОНСКИ

ДА СИ ПРИПОМНИМ!
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Лятото е в разгара си. Краят на 
месец юли е. По полето кипи усилен 
труд. Прибира се реколтата и 
като че ли всичко е насочено в тази 
посока.

Има обаче една група хора, които 
чакат с нетърпение да дойде един 
специален ден - втората събота 
на месец август, когато се открива 
ловният сезон. Това е групата на 
ловците.

 Тези хора си имат своята професия, занаят, все-
ки от тях се препитава по някакъв свой начин, 
но всички са обединени от своето хоби - Негово 
величество Лова. В този период нещо в сърца-
та им напира. Лека-полека започват да се под-
готвят за предстоящото събитие. Вадят се 
ловните екипи, закупуват се нови, пушките се 
„събуждат” от летния сън. Патроните се пре-
глеждат и се допълва количеството им. Оби-
колките из ловното поле зачестяват, вижда се 
къде какво има - така нареченото разузнаване. 
Разговорите се въртят все около лова.

На пръв поглед всичко това е добре, но по-оп-
итните ловци ще кажат, че има нещо, което 
се пропуска или на което не се гледа сериозно. 
А без него ловът се обезсмисля. Става въпрос за 
нашия ловен помощник - ловното куче.

Както ловецът се приготвя за откриването 
на сезона, така трябва да стане и с кучето. И 
тъй като неговата подготовка зависи от нас, 
ловците, трябва съвсем сериозно да подходим 
към въпроса.

Какви ли не неща са се случвали на първите за 
сезона излети…

Дойде веднъж един ловец на излет за пъдпъ-
дък. Човек на средна възраст, добре облечен. С 
хубаво оръжие и куче, към което гледаха всички 
от групата. Куче - отличен представител на 
породата си! Собственикът му получи доста 
комплименти за ловния си помощник. Доста въ-
проси му се задаваха, той отговаряше. Явно си 
личеше, че е доволен от факта, че кучето му е 
харесвано.

Към групата се доближи и един от по-старите 
ловци. Той, вместо да похвали колегата с хубаво-
то куче, както правеха другите, с леко укорите-

лен глас започна да говори и да прави забележки 
на стопанина. Опитаха се да му възразят, но 
той продължаваше със своя коментар:

- Как е възможно да похабяваш това куче?! 
Та то прилича повече на прасе - как ще се 
движи из полето? Как ще търси дивеча с 
това наднормено тегло, не виждате ли, 
че не може да стои на краката си?!…

И ред други такива забележки.

Човекът излезе прав. Половин час след започва-
не на лова въпросният помощник легна в най-ви-
соката трева и отказа да се движи. Наложи се 
стопанинът му да докара джипа си и да го при-
бере.

Имаше и един случай, когато много хубаво куче 
със страшен хъс за работа така си беше нара-
нило лапите след първия излет, че до края на 
сезона не можа да се възстанови и да участва 
като пълноценен ловен помощник.

За съжаление се е случвало и непоправимото – 
птичар, поразен фатално от големите горещи-
ни.

Много са факторите, които влияят на ловното 
куче, когато е на полето, особено през горещи-
те дни в началото на сезона. Затова ловният 
ни помощник трябва да е така подготвен, че да 
се справя успешно с всички предизвикателства. 
Това е задължение и отговорност на всеки сто-
панин.

Важно е да се обърне внимание на здравослов-
ното състояние на животното – то да бъде 
обезпаразитено и ваксинирано. Само така ще е 
защитено, ще бъде запазено и от другите куче-
та, с които ще се среща по време на лов.

Разбира се, ловният ни другар трябва да е под-
готвен и за специфичната работа, която се 
изисква от него. Правилното обучение преди 
ловния сезон е от голямо значение. Безспорен е 
фактът, че без добро куче ловът е обречен на 
провал. Няма ги емоциите, няма я насладата от 
това да гледаш как твоят помощник се справя 
с поставените му задачи, а оттам и удовлет-
ворението, че трудът за обучението на куче-
то е възнаграден.

И накрая, доброто ловно куче носи и по-добра 
слука. А кое куче е добро и колко е добро е пред-
мет на други разговори. Тук искаме да наблегнем 
и припомним на по-младите и неопитни ловци 
какво е необходимо на кучето, за да им бъде до-
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бър и полезен помощник в началото на сезона.

    1. Здравословното състояние на кучето е 
особено важно. Само здраво, силно и уравнове-
сено психически животно ще си свърши рабо-
тата на полето по най-добрия начин. Правил-
ното отглеждане и хранене, ветеринарните 
грижи, редовните разходки и постоянният 
контакт с водача са изцяло задължения на ло-
веца.

    2. Правилното обучение не бива да се под-
ценява. Необходимо е ловните заложби на ку-
чето да се развиват така, че да са в полза на 
ловеца. Грешка е, когато се разчита само на 
вродените качества на животното.

    3. Постепенно въвеждане на кучето в лов-
ните излети. То не бива да се натоварва още 
в началото, напротив, правилно е да се ловува 

в хладните часове сутрин и със затопляне на 
времето ловът да се прекратява. Прясна вода 
трябва да му се дава задължително през целия 
лов. 

    4. След приключване на излета да се обръща 
внимание на очите на кучето, където са по-
паднали семена от тревите. Семената се от-
страняват и се капват капки за очи.

    5. По козината, особено на дългокосмести-
те, са се налепили всякакви бодли, треви и др. 
Те се отстраняват, защото колкото по-дъл-
го време останат, толкова по-трудно ще се 
почистят, а неудобството е както за кучето, 
така и за стопанина му.

    6. Храненето на ловния помощник след лов 
е добре да стане, след като той е отпочинал 
- най-добре вечер.
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    7. Съвременният ловец вози своето 
куче до ловното поле и обратно с ав-
томобил. Нека да се избягва излишно-
то стоене на кучето в колата. Нека 
да сме предпазливи и внимателни - го-
лемите горещини и продължително-
то оставяне на слънце могат да до-
ведат до фатален край на ловния ни 
другар!

Кучето е особено животно. Ние, хората, понякога не 
разбираме нито действията, нито желанията, нито 
поведението му.

С някои свои действия нерядко го нараняваме, но няма 
куче, което да не може да разбере своя стопанин. Няма 
куче, което да иска да нарани своя стопанин. Няма куче, 
което ще предаде стопанина си.

То, кучето, иска само едно - да бъде обичано. 
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От Анна АПСО

„Ти каза вица на сезона, ще го призная...
Инстинктът ловен и любовен ме бил 

оставил, забравила съм да флиртувам, 
така ли?“

Алисия

ИнстинктътИнстинктът
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Слънчев ден, зелена полянка, 
дресьори в тежки костюми 
тренират овчарки за служебна 
охрана. Всичко е прекрасно – лай, 
скокове, улавяне и… топка. Малка 
топка на връв.

Кучетата обичат да играят и 
това е прекрасно. Смущаващото в 
случая е само едно: хората, които 
ги тренират, наричат играта 
с топка „развитие/подкрепа на 
ловния инстинкт“…

Не зная какво би казал създателят на породата 
немска овчарка фон Щефаниц, но преди половин 
век кучетата в СССР са били разделени на 3 гру-
пи: ловни, служебни и декоративни. Основната 
разлика между ловните и служебните са били 
способностите им да ловуват. Лично аз не мога 
да си представя немска овчарка, която прави 
стойка на птица или оставя своя пост, за да 

гони дивите зайци. Това вече не е служебно куче.

Тук у всеки ловец ще възникне недоумение: как 
може да се сравняват ден. Простият опит да 
си спомним буквалното определение що е то 
играта с топка и ловът?...

Ние сме привикнали с думата инстинкт и я из-
ползваме почти всеки ден. Опитът да си спом-
ним какво гласи нейното определение се сто-
пява като мъгла под краката на Шарън Стоун 
заради общоприетото оправдание за спонтан-
но поведение. „Пешеходците не бива да при-
тичват, защото така възбуждат ловните ин-
стинкти на шофьорите…“

А сега сериозно. Има твърде много определения 
на понятието инстинкт и именно това създа-
ва цялата неразбория. Освен това самите оп-
ределения са размити и лишени от конкретика, 
което е довело дотам, че даже в научните среди 
започват да избягват употребата на термина. 
Ако ние все пак искаме да го разберем, трябва да 
върнем лентата доста назад.

В края на 19-ти и началото на 20-ти век интере-
сът към инстинкта рязко се засилва. Това става 
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с развитието на теориите за еволюцията и 
психоанализата (да, и тук няма да минем без г-н 
Фройд).

Понятието „инстинкт“ е въведено от Герман 
Раймарус, богослов от началото на 18-ти век. 
Според богослова разбирането за човешкото 
поведение се състои от две части: божест-
вено/интелектуално и природно/вродено или 
инстинктивно. Тази двойственост е харак-
терна за повечето духовни идеи – черно и бяло, 
божествено и дяволско, вродено и придобито. 
И досега ние противопоставяме понятията 
морално/съзнателно/разумно и инстинктивно/
животинско/импулсивно.

В своето съчинение „Общи размишления за ин-
стинктите на животните и главно за тех-
ните художествени инстинкти“ („Allgemeine 
Betrachtungen über die Triebe der Thiere...“, [Hamb.], 
1760) Раймарус разглежда животинските ин-
стинкти като пример за господстваща в при-
родата разумна целесъобразност, като се при-
държа към една антиеволюционна гледна точка.

(Съществува предположение, че прочитът на 
този труд привлича вниманието на Карл Маркс 
към проблема за разликата между инстинктив-

ните действия при животните и съзнателни-
те действия при човека. През 1837 година Маркс 
пише на своя баща: „…Много се занимавах с Рай-
марус и мислих с удоволствие над неговата кни-
га“. (К. Маркс и Ф. Енгелс, Из ранних произв., 1956, 
с. 13)

Още преди Раймарус Тома Аквински също раз-
мишлява над човешкото и животинското пове-
дение, основавайки се на ученията на древните 
гърци. Той потвърждава, че за разлика от живот-
ните човекът се ръководи не от инстинкти, а 
от разум, и това му дава възможност да органи-
зира социален живот. Но Тома Аквински въздига 
връзката между разума и социалната организа-
ция до божествен обред. В своите размишления 
философът се базира на трактата „За душата“ 
на древногръцкия учен и мислител Аристотел 
(485–423 пр. н. е.), считан за първия естествоиз-
питател сред древните философи. Неговото 
учение намира продължение и по-нататъшно 
развитие в ученията на стоиците, въпреки че 
в някои отношения тук се откриват същест-
вени разлики.

Стоиците, по-точно древногръцкият философ 
Хризип (280–206 пр. н. е.), първи дават определе-
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ние за инстинкт. Те го разбират като вроден, 
целенасочен стремеж, който води животно-
то към приятното и полезното и го държи на-
страна от вредното и опасното.

Хризип се обосновава с показателен пример: па-
тици, измътени от кокошки, в момент на опас-
ност се опитват да се скрият под водата. В 
качество на други примери за инстинктивно 
поведение философът посочва строежа на гнез-
дото и грижата за потомството при птици-
те, изграждането на пчелни пити при пчелите 
и тъкането на паяжина от паяка. По мнението 
на стоика всички тези действия животните 
вършат напълно несъзнателно, понеже разум у 
тях чисто и просто няма. Животните извърш-
ват инстинктивните си действия без разби-
ране за техния смисъл, на основата на напълно 
вродени знания. Според стоиците е особено ва-
жно това, че едни и същи действия са били из-
вършвани от всички животни от един и същи 

вид по един и същи начин.

И така, стигнахме до най-простото и първона-
чално определение на понятието инстинкт – 
подбуда, мотивация (от латинското instinctus). 
Определението в Уикипедия разширява това 
определение, добавяйки към него „…съвкупност 
от вродени наклонности и стремежи, изразя-
ващи се под формата на сложно автоматично 
поведение.“ По-простичко казано, инстинктът 
е вродена форма на поведение.

А какво казват биолозите? Практиците, които 
не витаят в облаците на въпроса: „Да бъде или 
да не бъде?“ Едно от определенията на научно-
то понятие „инстинкт“ гласи: това е съвкуп-
ност от вродени нужди и вродени програми за 
тяхното удовлетворяване, съставени от за-
действащ сигнал и програма за действие.  

СЛЕДВА…
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ЗДРАВЕ

От Константин НЯГОЛОВ

ОТРАВЯНЕ С МЕСО 
ОТ ПЪДПЪДЪЦИ 
(КОТУРНИЗЪМ - COTURNISM)



89 www.lovec.bg . 8/2021 . Български Ловецъ

В литературата има такива 
съобщения за отравяне на 
хора, консумирали пъдпъдъци. 
Причината за това е, че птиците 
са се хранили със семена на 
растения, съдържащи алкалоиди, 
които се натрупват в тялото, без 
да вредят на самата птица, но 
са силно токсични за човека (така 
наречения котурнизъм).

Съобщава се за отравяния с бударица (Galeopsis 
specioza Mill.) - плевелно растение от различ-
ни видове. В малки дози то се използва и като 
лечебно средство, но в по-големи е отровно. 
Алкалоидите, съдържащи се в семената му, 
предизвикват мускулна парализа, дихателни 
смущения, също и нарушения в сърдечно-съдо-
вата система. При термична обработка тези 
вещества не се разрушават.

Отравяния при хора са наблюдавани не само при 
консумация на пъдпъдъци, но дори и от карто-
фи, пържени в пъдпъдъча мазнина.

Други такива растения са ралица (Consolida 
regalis S. F. Gray), която расте в полските райони 
и цъфти с красиви сини цветове. Нейните се-
мена съдържат отровни алкалоиди като конде-
флин, делфинин, гликозида кемпферол и според 
Лалчев (1993) имат курареподобно действие. 
Тези семена често се намират в гушите на пъд-
пъдъците (Михайлов, 1995), което е потенциал-
на опасност при консумация на такива птици 
от човека.

Отровни са листата и семената на растение-
то бучиниш или балдаран (Conium maculatum), 
съдържащи алкалоидите кониин, гама-конице-
ин, конхидрин и др. При малки дози също се из-
ползва за лечение, но при големи е силно отров-
но. Известно е, че Сократ е умрял от отравяне 
с бучиниш.

Други две такива опасни растения са отров-
ната цикута (Cicuta virosa), която в България 
се среща в района на езерото Сребърна, Си-
листренско, и татулът (Datura stramonium – 
семейство Картофови), семената от които 
също се използват за храна от пъдпъдъците. 
Татулът е широко разпространен в полските 
райони, съдържа датурин и други алкалоиди, 

които също в малки дози могат да се използват 
за лечение (лекарство за астматици), но при 
по-големи дози е смъртоносно. Може да предиз-
виква също и халюцинации.

Съществуват мнения и предположения, че при-
чина за тези отравяния при хората могат да 
бъдат не само семена от отровни растения, 
погълнати от пъдпъдъците, но и от токсини, 
образувани при метаболизма и натрупани в мус-
кулатурата по време на активния полет при 
продължителната миграция. Освен при хората 
има съобщения и за временна парализа на задни-
те крака на кучета, които са яли вътрешности 
и кости от такива пъдпъдъци.

Освен посочените по-горе клинични белези при 
хората може да има също повишаване на тем-
пературата, обща слабост и отпадналост, 
болки в мускулите, затруднена двигателна ак-
тивност. Симптомите на отравяне се появя-
ват обикновено от 1 до 4 часа и по-рядко между 
15-20 часа след консумацията. Болките и нераз-
положението продължават около едно деноно-
щие и по-рядко до 2- 3 дни. Смъртни случаи досе-
га не са известни. 
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От Анани ЛЮБЕНОВ – 
председател на Български 

соколарски съюз

СОКОЛАРСКИ СПОЛУКИ И НЕВОЛИ

ГОЛЕМИЯТ ЯСТРЕБ – 
ЕФЕКТИВНА ПТИЦА 

В ОПИТНИ РЪЦЕ
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Започнахме запознаването и 
краткото описание на хищните 
птици в соколарството с мишелова 
на Харис. До момента той се е 
доказал като най-подходящата 
птица както за начинаещи, така 
и за опитни соколари, въпреки 
използването му едва в последните 
десетилетия за разлика от други 
хищни птици, използвани от векове.

Но за избора на птица винаги трябва да се съ-
образим с много фактори, така че той да не се 
окаже само моментна прищявка. Тук менторът 
е много полезен. Той може да даде съвет при из-
бора на птица, съобразен с неща, които начина-
ещия все още не е изяснил за себе си.

В този брой ще се запознаем накратко с голе-
мия ястреб, една от най-ефективните птици 
за лов в опитни ръце. Казвам опитни ръце, защо-
то дори да си купиш най-страхотно работеща 
птица, ако ти не знаеш какво да правиш с нея, 
подготовката ѝ е без значение.

За да ловува успешно соколарят, освен отлич-
ното сработване с птицата си той трябва да 
има задълбочени познания за дивеча и неговите 
местообитания, поведение и навици. Той тряб-
ва да познава добре терените, на които ще се 
ловува, с изключение на случаите, когато има ло-
вен водач, който е най-добре да е соколар или да 
е запознат с този вид лов.

Соколарското куче е другият незаменим помощ-
ник и много важна част в лова с хищни птици.

Тук пак ще припомня, че ловът с хищни птици у 
нас все още е забранен!
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СОКОЛАРСКИ СПОЛУКИ И НЕВОЛИ
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Големия ястреб е много силна, агресивна и бор-
бена птица и отличен преследвач. Той е подхо-
дящ за различни видове дивеч, най-често за во-
доплаващи, фазани, див заек и заек подземник, 
врани и други. С ястреба се ловува главно от 
ръка, като птицата се носи до намирането и 
вдигането на дивеча, след което се освобожда-
ва, за да го преследва. В търсенето може да се 
използва куче.

Не е характерно ястребите да ловуват от ви-
сока стойка, дълга метър и половина до 3-4 ме-
тра, носена от соколаря, когато птицата седи 
над него и тръгва в преследване от по-добра 
позиция. Това е метод, който се използва глав-
но с мишелови на Харис и единици соколари го 
пробват с ястреби.

Ястребите също се ползват за прогонване на 
птици и вредители в летища, гробищни парко-
ве и различни складови бази.

Ястребът е страхотна птица за лов, но с тру-
ден характер и доста своенравна, затова при 
такъв избор трябва много отдаденост и тър-
пение. Той е по-подходящ за по-опитни соколари 
и хора с дългогодишен опит в лова, които рабо-
тят с ловни кучета и са добре запознати с ди-
веча.

В днешно време можем да поддържаме добра-
та физическа форма на ястреба и без редовен 
лов. Изкуствените примамки, дърпани от ме-
ханизъм с дистанционно, с което регулираме 
скоростта на примамката, имитират много 
добре реален лов. С такава дърпаща примамка 
можем да подготвяме и поддържаме птицата 
си в добра кондиция и да сме готови за лов тога-
ва, когато имаме възможност да го практикува-
ме на места, където това е разрешено, което 
е един добър вариант при съществуващата за-
брана в България. 
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ТРИКОВЕ ЗА 
ФОТОГРАФИ НА ДИВА 
ПРИРОДА

От Български ЛОВЕЦЪ
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Страхотното при снимане на дивата приро-
да е, че за разлика от хората животните не се 
отегчават и не е нужно да питате за разреше-

нието им. В същото време това може да 
бъде изключително предизвикателно, защо-
то не можете да ги помолите да се движат 
или да заемат определено положение. Трябва 
да работите с наличния „материал“, както и 
да се научите да се възползвате максимално 
от дадена ситуация.

Ако сте начинаещ „див“ фотограф, всичко 
това може да изглежда малко плашещо. Но 
не се притеснявайте, попаднали сте на пра-
вилното място. Ще ви предложим няколко 
трика, които наистина могат да подобрят 
начина, по който снимате дивата природа. 
Най-хубавото е, че почти всички от тях са 
валидни независимо дали сте на двора вкъщи 
или на африканско сафари, както и дали из-
ползвате смартфон или фотоапарат.

Снимането на дива природа може да 
се превърне в любим вид фотография. 
Няма друго подобно преживяване 
като това да се срещнете отблизо 
с красиво диво същество и когато 
всички „звезди“ се подредят щастливо 
- животното е на точното място в 
точното време – вие да направите 
мечтания фотоизстрел. Тук няма 
никакво значение дали сте любител или 
професионален фотограф.
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1.   ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАВИЛОТО НА 
ТРЕТИНИТЕ

Правилото на третините гласи: ако си пред-
ставите вашата гледка като рамка, разделена 
на мрежа 3х3 (подобно на играта на морски шах), 
ще получите най-приятната композиция, ако 
поставите обекта на изображението в една от 
точките, където линиите на мрежата се пре-
сичат. Опитайте, наистина работи!

2.  НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ДА НАРУШИТЕ 
ПРАВИЛОТО НА ТРЕТИНИТЕ

След като усвоите горното правило, не е нужно 
да се придържате към него буквално. Има много 
случаи, когато поставянето на снимания обект 
в средата на снимката може да работи наисти-
на добре. Аз съм голям почитател на симетрия-
та, но ако поставим животното в центъра на 
рамката (кадъра), може да се получи доста скуч-
на снимка. В други случаи симетрията работи и 
наистина може да бъде много приятна.

3.  НЕОБИЧАЙНО ЗАСНЕМАНЕ

Един лесен съвет за фотография на дивата при-
рода, който трябва да запомните, е, че не е нуж-
но да показвате цялото животно. Ако можете 
да се приближите достатъчно или имате дос-

татъчно голямо увеличение, опитайте да се 
фокусирате само върху една част от живот-
ното (глава, око/очи и т.н.), за да създадете 
наистина поразително изображение. Поня-
кога това, че сте заснели вашия обект по не-
обичаен начин, може да превърне един доста 
стандартен образ в такъв, който кара хора-
та да спрат и да го погледнат отново.

4.  ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЪНЦЕТО

Може да следвате естествения си ин-
стинкт да се позиционирате така, че слън-
цето да бъде зад вас и светлината да пада 
изцяло върху обекта, но не подценявайте 
красотата на контражурното заснемане 
(срещу светлината). Това може да работи 
особено добре, ако животното притежава 
гъста козина и слънцето осветява всеки ко-
съм от нея.

5.  ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИСТА ОТ 
ДЪРВЕТА ЗА РАМКА НА ВАШИЯ 
КАДЪР

Ако вие и животното се намирате в среда с 
растителност, можете да използвате лис-
тата и клоните наоколо, за да създадете ес-
тествена рамка на снимката.
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6.  ПОКАЖЕТЕ ЖИВОТНИТЕ В ТЯХНОТО 
МЕСТООБИТАНИЕ

Много е лесно да попаднете в капана на импул-
сивността и щом видите животно, веднага да 
поискате да му направите всякакви снимки от-
близо. Но спрете и се огледайте - какво друго при-
съства в сцената? Този подход наистина може да 
ви помогне, ако сте начинаещи и нямате нужния 
обектив с голямо увеличение или просто използ-
вате смартфон. Ако направите крачка назад и 
разгледате цялата картина, а не самото живот-
но, можете да заснемете нещо по-смислено и мал-
ко по-различно от изображенията, които правят 
всички останали.

7.  СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ ЧИСТ ФОН. 
МИСЛЕТЕ ЗА РАЗСЕЙВАЩИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ В СНИМКАТА

Това може да бъде доста сложно, защото чес-
то ще разчитате на стечението на обстоя-
телствата относно мястото на животното 
и собственото ви прикритие. Важен е обаче не 

само сниманият обект, а и какво има на за-
ден план. Ако фонът зад обекта е „разхвър-
лян“ („бъбрив“) и в него присъстват разсей-
ващи детайли, това ще привлече погледа 
на зрителя и ще го обърка. Стремете се 
да успеете да се позиционирате поне мал-
ко по-добре и ще получите много по-въз-
действащо изображение. Пример: може да 
използвате клоните на отдалечено дърво, 
за да поставите животното в рамка.

Възможността да контролирате бленда-
та ще ви помогне и тук – по-отворената 
бленда ще осигури приятен „размазан“ фон 
и обектът ще се откроява много по-добре.

8.  СМЕНЯЙТЕ ГЛЕДНАТА ТОЧКА

Ако се борите с това, което се намира на за-
ден план, има един чудесен трик, който ще 
ви помогне – снимане ниско долу от земята. 
Малко трева на преден план може да доба-
ви интересна текстура към снимката, а и 
колкото по-ниско снимате, толкова повече 
небе ще присъства в кадъра, което дава усе-
щане за простор и въздух. Последното може 
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да реши проблема с безразборни храсти, дър-
вета и други детайли (или дори хора) във 
фона, които да съсипят снимката ви.

9.  МИСЛЕТЕ ЗА „ГРАФИКА“ НА 
ЖИВОТНИТЕ

В дивата фотография времето е всичко. Жи-
вотните рядко седят дълго неподвижни и с 
правилното определяне на придвижването 
им можете да се сдобиете с изключително 
впечатляващи снимки.

10.  ТЪРСЕТЕ НАСТРОЕНИЕ
Дивите животни могат да изглеждат весе-
ли или тъжни – само си спомнете всички оне-
зи безкрайни анимационни филмчета, в кои-
то те са герои и правят луди и не особено 
умни неща. Глупави, блестящи и изпълнени с 
хумор, те често изглеждат почти човешки 
в действията си. Ако можете да потърси-
те онези моменти, когато животното вър-
ши нещо някак необичайно или забавно, ще 
направите печеливш фотоизстрел.

Следва…
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