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Blaser

направи свои
бинокли и ловни
оптични прицели
От Мир Богоев
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За пръв път инженерите от „Blaser“
показаха интерес към оптиката на
оръжейното шоу в Нюрнберг 2009
г. Тогава „Blaser“ и „Zeiss“ обединиха
усилия и в резултат на това събраха
очите на конкурентите с новата си
съвместна система IC (Illumination
Control). Това е революционна
синхронизация на ръчния взвод на
ударника в ловната карабина и
включването на подсветката в
монтираната оптика.
В случая ставаше въпрос за модификация и
на знаменитата карабина на „Blaser R93“ и
за интелигентно „пипване” на ловните оптически прицели „Zeiss Variopoint“. За целта
оръжейниците от „Blaser“ бяха интегрирали в плъзгащия се бутон за ръчен взвод на
ударника един малък магнитен превключвател. Когато ловецът плъзне бутона напред
в положение за стрелба, магнитният превключвател се задейства. Неговият сигнал
се улавя от вградения сензор в прицела и
подсветката автоматично се включва. Характерно е, че настройките на интензивността се запомнят и червеното светва
автоматично с яркост като при последното включване. В лова това означава, че е
достатъчно само едно пробно включване на
системата IC при съответните условия в
излета и те вече са запомнени.

Какви са предимствата на съвместната
разработка на „Zeiss“ и „Blaser“?

Първо, тя завинаги елиминира ситуацията, при която дивечът е изскочил пред ловеца, той вдига карабината, но е забравил да
включи подсветката в прицела и мигът за
успешен изстрел е пропуснат. Сега включването на подсветката става автоматично
веднага с ръчното взвеждане на ударника на
оръжието, така че за забравяне не може да
става и дума.

Вторият плюс е фактът, че всичко става
интуитивно, бързо и лесно. Ръката на ловеца винаги е върху полупистолетната ръкохватка на приклада, когато е взел оръжието
си. Достатъчно е само още едно късо движение с палеца. Ударникът е взведен, подсветката работи и вече не се налага ловецът да
мести ръката си от приклада към копчето
на оптиката, за да включва подсветката.
Новата система наистина дава изключително предимство при лов от чакало в сумрак,
нощен отстрел на хищници и лов на гонка в
тъмна гора. Тя е незаменима и при лов с издебване, както и при всяка ситуация, когато
дивечът се мярка за миг пред ловеца и трябва да се стреля веднага.
Има и трето предимство - системата IC
значително повишава равнището на безопасност при употребата на ловното нарезно оръжие. Това е страничен ефект, но щом
13
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ловецът види в оптиката си червената
точка или кръстчето, знае, че оръжието е в
позиция за стрелба.

Чевъртото предимство е запазването
на батерията на подсветката за по-дълга
употреба. Сега тя наистина се включва само
когато е нужно, като при това почти винаги е предварително настроена по яркост, а
това също пести капацитета на батерията.
През 2017 г., пак в Нюрнберг, „Blaser“ изненада
конкуренцията с пълна серия от свои ловни бинокли: 8х30; 8х42; 10х42 и 8х56. Уредите
впечатлиха с качество и много завършен
дизайн, но така и никой не разбра дали само
носят логото „Blaser“, или са собствена разработка.
На следващата година компанията отново
извади „от ръкава си“ оптични прицели и бързомерец. Сега вече експертите започнаха да
разпитват, да ровят и излязоха интересни
подробности, които обясниха това истинско оптично чудо. Оказа се, че при днешния
глобален капитализъм и дори в толкова фин
и специфичен бранш като оптичния вече
не е нужно още дядо ти да е шлифовал
лещи и призми, а баща ти да е правил
антирефлексни покрития, за да произвеждаш и ти добри прицели и бинокли. Днес просто се вади големият
кеш, купува се нужната компания с
нейните патенти, ноу-хау и служители и тя почва да произвежда прецизните уреди с твоето лого.
Тук може да се даде пример с една
от най-скъпите световни марки – „Apple“. Само през миналата
година тя си е „напазарувала“ 18
независими компании, за да се въз-
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ползва от патентите и технологиите им.
Точно така са постъпили и босовете на немския оръжеен колос „Blaser“. Те се огледали из
германската столица на оптиката – град
Вецлар, където са базирани „Zeiss“, „Leica“,
„Schmidt&Bender“ и други по-малки компании.
През 2013 г. три от тях искаха да се обединят, за да се борят с големите компании.
Това бяха „Minox“, „Optronika“ и „L&O“. Именно
последното дружество по-късно е закупено от „Blase“r и по този начин познанията и
технологиите в оптиката стават достъпни и за концерна от Исни в Бавария.
Нещо повече, журналистите постепенно се
добраха до нови подробности по сделката,
а именно, че основателите на “L&O Hunting
Group“ - Михаел Люке и Томас Ортмайер,
всъщност са останали на ръководни позиции и в новата оптична компания на „Blaser“.
Има и още един факт, който обяснява внезапната зрялост на първите оптични прицели
на „Blaser“ – привличането на Ханс Бендер, легенда в бранша с минало в „Schmidt&Bender“.
Заедно с него принос в дизайна има и

Лотар Кьолш, също доста известен във Вецлар експерт.
Така изведнъж от нищото, подобно на заек
от шапката на фокусник, „Blaser“ просто
иизвади своите ловни оптични прицели с
отличен дизайн и впечатляващи функции и
качество.
Най-напред се появи бързомерецът „Blaser
RD 17“. Той силно наподобява контура и качествата на шведския „Aimpoint“ – и неговата батерия издържа 50 000 часа, а размерът
на червената точка върху целта е 2 MOA.
Степените на настройка на яркостта денем са 8 плюс 2 нощни. Ако в продължение на
3 минути датчикът в уреда не регистрира
движение, подсветката сама се изключва, за
да се пести батерията.
Класическите оптични прицели започват с
„Blaser Infinity 1-7x28 iC“. Това е много интересно замислена оптика за лов на гонка, с издебване или за отстрел на едър опасен дивеч в Африка, Сибир и Аляска. Както се вижда,
тя има широко зрително поле и
устойчив

ярък образ. Оптиката притежава системата IVD – Intelligent Variable Dot. При увеличение до 4х прицелът работи с голяма червената точка, за да може ловецът лесно да се
прицели по бягащия дивеч. Това е опцията
за лов на прасета на гонка или опасен дивеч,
където се изисква бързо и интуитивно прицелване. Ако се избере обаче по-голямо увеличение от над 4х до 7х, например при лов с
издебване, автоматично се включва мерната скала в първа фокална равнина с малка, но
много ярка точка върху дивеча. Това е възможно, защото „Blaser“ е откупил правата
за специална швейцарска технология, която
дава в мерната скала много фини линии и малка, но ярка червена точка, които минимално
закриват целта. Прицелът има и система IC
- (Illumination Control), а днес всяка карабина
„Blaser R8“ вече се произвежда готова за нея.
А сега техническите данни: корпус от магнезиева сплав с тъмно, здраво покритие
като на карабините „Blaser“, пълен с азот
против изпотяване; увеличение 1х-7х; диаметър на основната тръба - 34 мм, на лещата на обектива - 28 мм, на лещата
на окуляра - 10 мм; изходна зеница –
максимум 10, минимум 4 мм; отстояние до окото - 90 мм, максимално зрително поле на
100 м – 40,8 м; маса - 645 г;
обща дължина – 319 мм;
трансфер на светлинния поток - 90%
нощем; настройка
на клик – 1 см на
100 м; паралакс 100 м.
Следва универсалният прицел
„Blaser Infinity
2.8-20x50 iC“,
който отлично работи при
лов на гонка,
лов с издебване в планината
и отстрел от
чакало. При този
уред
прицелната
скала пак е в първа
фокална равнина. Това
решение на германска15
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та компания е малко изненадващо, защото
повечето топприцели днес ползват мерна
скала във втора фокална равнина. Според
Берхард Кньобел, който сега е изпълнителен директор на закупената от „Blaser“ компания „L&O Hunting Group“, предимството в
прецизността на точката на попадение е на
страната на мерната скала в първа фокална
равнина, стига червената точка и линиите
да са направени много фино.
Техническите данни са: корпус от магнезиева сплав с тъмно, здраво покритие като на
карабините „Blaser“, пълен с азот против изпотяване; увеличение 2,8х-20х; диаметър на
основната тръба - 34 мм, на лещата на обектива - 50 мм, на лещата на окуляра - 28 мм;
изходна зеница – максимум 10, минимум 2,5 мм;
отстояние до окото – 90 мм; максимално зрително поле на 100 м – 13,2 м; маса - 770 г; обща
дължина – 343 мм; трансфер на светлинния
поток - 90% нощем; настройка на клик – 1 см
на 100 м; паралакс - 100 м.
Засега флагманът при оптиките е „Blaser
Infinity 4-20x58 iC“. Това е прицел за лов от чакало в сумрак, много слаба осветеност и дори
нощем, както и за изстрели от големи дистанции през деня. В този прицел всичко е подчинено на тази специализация – обектив от
58 мм, който в сравнение с 56 мм вкарва със 7%
повече светлина в системата. Прицелната
скала е в първа фокална оптична равнина.
Техническите данни са: корпус от магнезиева сплав с тъмно, здраво покритие като
на карабините „Blaser“, пълен с азот против
изпотяване; увеличение 4х-20х; диаметър на
основната тръба - 34 мм, на лещата на обектива - 58 мм, на лещата на окуляра - 49 мм;
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изходна зеница – максимум 12,3, минимум 2,9
мм; отстояние до окото – 90 мм; максимално зрително поле на 100 м – 9,2 м; маса - 770
г, обща дължина – 365 мм; трансфер на светлинния поток - 90% нощем, настройка на
клик – 1 см на 100 м; паралакс - 100 м.
А сега няколко общи особености на прицелите „Blaser“. Освен IC (Illumination Control) те
имат и технологията CCC - Contrast and Color
Corrective Coating. Тя дава контраст и осигурява вярно цветово предаване на цветовете на изображението в прицела. Външните
лещи обаче имат и по един слой нанопокритие SLP - Smart Lense Coating, което е водоотблъскващо. Това покритие кара водата
да остава на съвсем ситни капчици върху
лещите, а и по-бързо да се оттича от тях.
Резултатът е, че при дъжд и мъгла прицелите работят надеждно и осигуряват добра
картина. За лесното почистване от прах и
вода се подразбира от самосебе си. Системата QDC - Quick Distance Control, дава лесен
контрол на настройките за изстрел на значителна дистанция.
Голямата промяна в ловните оптики на
„Blaser“ е изборът на прицелната мрежа в
първа фокална равнина. Останалото е направено по най-добрите съвременни стандарти за германски уреди от Вецлар.
Компанията обаче залага на премиум сегмента. Маркетинговият коз е, че взискателният ловец получава всичко от един доставчик
– прекрасна карабина, най-подходящ монтаж
и отлична оптика, чийто дизайн хармонично си пасва с оръжието. А това се нарича цялостна концепция за обслужване на клиента
на „Blaser“.
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ВЪПРОС:
„Здравейте, господин Атанасов,
Имам следния въпрос към Вас. В момента
стрелям с „Норма вулкан“ 180 грейна и в интерес
на истината съм много доволен, защото всичко
ударено от мен е паднало. От скоро време обаче
ми се върти в главата дали „Барнс“ 150 грейна
ще бъде удачен за гонка.
Предварително благодаря!
Иванов“

ОТГОВОР:
Здравейте, г-н Иванов,
Поради факта, че относителното тегло на медта е по-ниско от това на оловото, куршумите на „Барнс“ (които са медни) са достатъчно дълги и имат нужното изместване
на плазма при попадение дори когато са по-леки.
При тестове със 130-грейнови куршуми „Барнс“ в калибър .308 „Уинчестър“ се доказа, че
те имат сериозен летален резултат върху диви свине с тегло до 130-140 килограма. Не
съм правил опити със 150-грейнови, но относно 168-грейновите впечатленията ми също
са отлични.
Като допълнително предимство може да се изтъкне и значително по-високият балистичен коефициент - 0,420 - на „Барнс TTSX“ спрямо 0,315 на „Норма вулкан“. Това осигурява
с 1/4 по-изправена траектория и съответно далекобойност. Плюс това по-високата скорост, която се очаква (около 850-870 м/с) допринася за по-малко предварение по бягащи
животни.
Горещо препоръчвам този куршум за лов на базата си на дългогодишен личен опит.
Наслука!
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СТРЕЛБА на

далечни дистанции
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В началото на пролетта, на 23 март,
се състоя състезание по стрелба
на далечни дистанции за купата
“Български ЛОВЕЦЪ”. Интересното
в това състезание бе условието,
че участниците нямат право на
подготвителни изстрели (така
наречените “сайтъри”) за проверка
на оръжието и преценка на вятъра,
а след подаден звуков сигал с таймер
трябва да заемат позиция, да
заредят 3 патрона в пълнителя
и да открият огън.

Ако към това прибавим и факта, че вятърът бе със скорост от 2 до 3 метра в секунда, ситуацията ставаше още по-пикантна.
Споменаваме скоростта на вятъра, защото състезанието се провеждаше в две дисциплини според дистанцията. Първата бе
заложена като 500 метра, а втората - 1000
метра.
Бе създадена стройна организация благодарение на опитния съдийски екип в състав:
главен съдия Владимир Манчев и съдии Борислав Борисов, Емил Мечев и Николай Василев.
Със софтуерното обслужване и записването
на резултатите на състезателите се зае
Михаил Михайлов.
На 500-метровата дистанция се получи
много динамично и бързо протичащо състезание.
На първа позиция с три попадения от три
възможни в гонг с размери 30х30 сантиметра се класира Иван Терзиев. Той се справи
със задачата за време от 17,90 секунди.
Второто място заслужи Георги Кичуков.
Трети стана Емил Йончев.
Четвърти - Гено Андреев.
Пети - Любомир Атанасов.
Шести - Роберт Атанасов.
След като всички състезатели приключиха
стрелбата на дистанция 500 метра, веднага се премина и към 1000 метра. За съжаление миражът се увеличи, въздухът и гонгът-цел затрептяха. Едновременно с това
се усили и страничният вятър, чийто пориви надвишаваха 3 метра в секунда.
Размерите на стоманения гонг бяха 40х70
сантиметра. За улеснение на съдиите и състезателите към него бе прикрепен датчик,
който при уцелване стартираше блиц лам21

па. Така бе осигурено коректно отчитане на резултатите.
На първо място и единствен, който порази гонга с три попадения от три възможни, се класира Роберт Атанасов. Времето за изпълнение на
упражнението от подаване на звуковия сигнал и
заемане на позиция за стрелба до приключване бе
22,09 секунди.
Второ място с две от три възможни попадения
зае Любомир Атанасов.
Трети, също с две попадения - Анастас Чолаков.
Четвърти - Гено Андреев.
Пети - Георги Кичуков.
Шести - Тихомир Трифонов.
В крайното класиране по общ аритметичен резултат от двете дистанции 500 и 1000 метра
купата бе връчена на Роберт Атанасов.
Ето и останалите участници според класацията им до 10-та позиция:
• 2-ро място - Любомир Атанасов
• 3-то място - Георги Кичуков
• 4-то място - Гено Андреев

• 6-то място - Емил Йончев

• 5-то място - Иван Терзиев

• 7-мо място - Ангел Стоянов
• 8-мо място - Антоний Атанасов
• 9-то място - Тихомир Тодоров
• 10-то място - Тихомир Трифонов.
Наградите за турнира бяха осигурени от нашите спонсори „Сайтмарк“, „ВИП - оръжейни магазини“,
„Заримекс“ и стрелкови комплекс
“360” - Пловдив.
Цялостната организация нямаше да
бъде възможна без огромната морална, логистична и материална подкрепа на Иван Барзилов - създател на
федерацията “Т-клас”.
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Екипът на „Български ЛОВЕЦЪ” благодари
на състезателите за проявената точност и дисциплина.
Специални благодарности към съдийския
състав и всички, които със своето присъствие направиха този турнир едно приятно събитие.
„Български ЛОВЕЦЪ“
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ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР

.300 PRC –

ПО-ДОБЪР
ОТ ОСТАНАЛИТЕ
Oт Любомир Атанасов
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Всяка година излизат няколко
нови „горещи“ калибъра, които
обещават да бъдат новата
мода в прецизната стрелба, в
стрелбата на далечни дистанции
или просто перфектни за лов.
Обикновено създателите им
твърдят, че друг такъв патрон не
е имало никога досега и никой от
предшествениците му не може да го
замести.
В повечето случаи новосъздадените калибри си изпълняват заявката, но невинаги си
струва да се хвърляме на най-новото. Казвам го от гледна точка на това, че някой
ден може да разберете, че патроните ви са
свършили, в магазините не се продават гилзи и патрони, а ако се продават, са на много
висока цена, откриват се трудно и се чака
дълго време за доставка. (Макар и да не съм
голям фен на повечето калибри, които се
откриват във всеки магазин.) Ако трябва да
съм честен, винаги съм бил против приемането на един калибър, който би могъл да си
остане в списъка на краткотрайно модерните. В случая ще ви оставя сами да се уверите дали това е един от тези боеприпаси
или е патрон, който си заслужава вниманието.
Можем да наречем .300 PRC и .30-375, тъй
като гилзата-родител е на .375 „Ruger“. Дължината му е 65.5 мм, а шийката и раменете
са издължени с цел проектилът да може да
се изкара повече навън. При заводския патрон на „Хорнади“, чийто куршум ELD-M е
225 грейна (14.6 грама) и балистичен коефициент по G1 0.777, началната скорост е 870
м/с през 65-сантиметрова цев, дулната
енергия е 5520 джаула, а ТКО (коефициентът
на Тейлър за нокаут - 28.3). За стрелба по мишени този патрон би могъл да бъде ефективен до 1750 метра, където скоростта му
пада под тази на звука и стига на тази дистанция за 3.3 секунди.
В следващите редове ще изредя плюсовете
на този „младеж“ пред по-старите му всеизвестни и доказали се събратя.

Предимства пред
.300 Winchester Magnum
.300 „Магнум“ е страхотен и доказал се калибър с много малко минуси; по-точно те са два
и тук е моментът да ги сложим на масата.
Първият е магнум пръстенът, който е морално остаряла и напълно ненужна концепция. Вторият минус е твърде късото гърло
на гилзата, което повече на теория, отколкото на практика води до намален захват на
куршума (най-вече при тежките и дълги VLD
куршуми) и следователно да допусне несъответствия на концентричността. Това,
между другото, е нещо, което се среща при
повечето калибри по-надолу.

Предимства пред
.300 Winchester Short Magnum
Тук ще стане дума предимно за това как късият магнум не е подходящ да се ползва с
тежки куршуми. Първо, захранването на къ27
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сата и дебела гилза е по-затруднено, защото при .300 WSM ъгълът, под който затвора
захапва и води боеприпаса към патронника, е
много по-рязък. Второ, твърде късото гърло на гилзата го прави несъвместим с някои
издължени куршуми. За сметка на това .300
WSM има предимства пред новото „дете“
на 7.62-милиметровите магнуми и те са, че
ако искате къса и лека пушка в .30 калибър с
гилза с голям обем, няма какво да го замени за
момента. Първо, затворът е с почти 2 сантиметра по-къс, и второ, барутът изгаря
пълноценно дори в 55-сантиметрова цев.

но за разлика от това ще бута подходящи за
целта проектили, а вие ще постигате по-добри резултати на тези разстояния.

Предимствата пред
.300 Weatherby Magnum

Предимства пред
.300 Remington Ultra Magnum
Този „звяр“ осигурява много по-висока начална
скорост от всички изредени по-горе негови
събратя и се е доказал като един от най-добрите боеприпаси за лов на едър дивеч на
пределни дистанции. За сметка на това животът на цевта е много по-къс, а и не е изключено агресивната разлика в съотношението
гилза-куршум да доведе до слаба прецизност.
Освен че откатът му е демонично тежък,
този патрон изисква и XL размер на затвора,
въпреки че гилзата е с къса шийка и малки рамене. Последният факт доказва, че става неизползваем с тежки и дълги куршуми с остър
нос и ако искате боеприпас за далечна дистанция, по-добре да ползвате калибър, който
работи с по-ниска скорост и по-слаб откат,
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Болезнено е да говоря за недостатъците на
този класен и самоуверен ветеран, но тъй
като трябва да съм безпристрастен, в случая ще кажа, че всички изредени в по-горните редове калибри са по-нови от него и
съответно са създавани по по-нови технологии.
Също като .300 Winchester Magnum, „Уедърби“ има някои проблеми, свързани с остарелия дизайн, и те отново започват с
традиционния, но ненужен за 21 век магнум
пръстен. Въпреки че е с красива и дълга шийка, при гилзата раменете почти липсват,
което ощетява боеприпаса да не може да
се ползва съвсем пълноценно с модерните
куршуми със супервисок балистичен коефициент.
И накрая, гърлото е райберовано много надълбоко, което дава скок на проектила да се
вреже в нарезите и да предотврати рязкото повишаване на налягането при агресивните заряди, но това може да бъде и пагубно
за прецизността.

МЛАД ЛОВЕЦ

За пореден път гостувах в
ловния район на Мехмед, но
този път водех цяла група
със себе си, за разлика от
предишните пъти, когато
придружавах един или двама
ловци на индивидуален лов.
Сега щяхме да ловуваме
на гонка и повечето от
гостите ми бяха приятели, а
останалите – техни приятели.
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Вечерта се събрахме на голяма софра и обсъдихме плана за следващия ден. Не останахме
до късно, защото щяхме да ловуваме до последно.
На сутринта в конвой минахме през бензиностанцията да си вземем кафе и закуски и не
след дълго се намирахме пред ловната база в
близост до Островче, където ме чакаха моите приятели кучкари, които бях извикал за
лова - Пламен Зарифов от Горна Оряховица и
Кристиян Зарков от Стражица. Третият, Венелин Венев-Вистата от Перник, пътуваше
с мен. Всеки от тях е доказал се майстор в
лова на дива свиня. Кучетата им – също.
Трябваше да направим една гонка в свободна30

От Любомир Атанасов

та територия и две в оградения участък на
стопанството.
Първата гонка започна, като аз и моят добър
приятел Илмаз застанахме на контрапусии. С
кучкарите имаше местни ловци, които обичайно играеха ролята на гоначи, но с кучетата, присъстващи на лова, беше достатъчно
просто да показват пътя на моите хора, за
които районът беше напълно непознат.
Не след дълго няколко от ловните помощници нададоха сериозен глас. Първите пушки не
закъсняха. Гонката не беше много дълга и когато се върнах в базата, разбрах, че има отстрелян глиган, както и няколко изпуснати
прасета. Мариан беше късметлия отново.

МЛАД ЛОВЕЦ
Преместихме се към заградения участък и
след кратки пояснения започна втората гонка. Нашата първа цел бяха десетина на брой
черни прасета, кръстоска между полудиви
и диви, за да се прочисти популацията. Този
път кучетата откриха прасетата изключително бързо в рамките на две-три минути.
Първоначално ми излязоха два приплода, по
които не стрелях, защото бях на втора пусия
и исках животните да влязат към средата на
гонката. После пропуснах една сюрия, а веднага след това мина и един много сериозен глиган. Реших, че към гостите са отишли достатъчно животни и ако ми мине някое малко
прасе, вече ще го „помилвам“.
По едно време се чуха зверски звуци зад мен, на
около стотина метра - фучене от прасета и
кучешки лай, придружен с някое изквичаване.
Погледнах джипиеса на „Гармин“ и видях, че кучетата са на едно място и лаят настървено.
Пламен, Кристиян и баща му излязоха на моята пусия и Кристиян извика:
- Бързо, Любак, кучетата са на място и
майките ги бият здраво!
Не чаках втора покана, тръгнах след него и
след трийсет секунди бяхме в гъстака, където вече се опитвахме да разберем как да
заходим към прасетата, така че да избегнем
всякви възможности за инцидент. Кристиян
ми даде шапката си, на която имаше закачена
екшън-камера, извади телефона си и реших да
поведа хорото. Заобиколих тръните от другата страна и видях цялата ситуация отблизо – поне 6-7 кучета, които бяха едно цяло
с петнайсетина прасета.
Изчаках кучетата да се отдръпнат и произведох три премерени, но бързи изстрела
с бренеке в едната черна женска - два пъти
в плешката и веднъж в главата. Тя падна чак
след третия изстрел. И трите прасета бяха
изключително едри, около 150 килограма, значително по-големи от глиганите и останалите женски, които видях през деня. Бяха с клепнали уши и не се държаха като останалите.
Кучетата отново се събраха накуп върху прасетата, а аз прекратих стрелбата и по молба на Кристиян се приближих на няколко крачки от гюрултията. Ловните ни помощници
отново се отдръпнаха и произведох още един
изстрел в главата на втората женска. Гравитацията моментално я притегли към земя32

та и кучетата се нахвърлиха върху нея, което ми освободи коридор и даде възможност
да стрелям по третата женска. Отново изстрел в главния компютър с 32 грама олово и
това я свлече на земята.
Приплодите се пръснаха навсякъде и след
двайсет-трийсет секунди започна сериозна
канонада от изстрели откъм повечето пусии. Поздравих Кристиян и Пацо за добрата
работа на техните помощници и се върнах
на пусията.
След малко мина едно двегодишно мъжкарче,
ударено през корема и със счупен заден десен
крак. Пуснах му един куршум и го придърпах до
пътя. Веднага след това един от местните
гоначи дойде при мен и докато си говорим,
прекратих мъките на една женска, ударено
ниско през гърдите, цялата оцветена в цвета на войната. Честно казано, ми стана неприятно, че стрелях по женско диво прасе, но
по-лошият вариант бе да го оставя да умре
от раните си или да бъде нахапано от кучета.
Ловът приключи, преброихме жертвите.
Обядвахме, обсъждахме и захванахме третата гонка. Дотук почти всички от дванайсетте участника бяха успяли да отстрелят
поне по едно животно, като Лоренцо имаше
четири прасета с четири изстрела. Тони и
Дидо от Севлиево също се бяха представили
на ниво.
Решихме да пуснем по-малко кучета този
път. Небезизвестното гонче Маджо, не толкова собственост, колкото приятел и дори
дете на Вистата, закара едно прасе на Мариан, след което успя да извади един хубав глиган на Краси, който на свой ред прекрати жизнения му път с перфектен изстрел с новата
си карабина. Всъщност това беше същият
зъбат глиган, който излезе при мен на предишната гонка, и затова и изпратих Краси на
същата пусия.
Почти се беше стъмнило и ние прекратихме
лова. Събрахме се на ловния дом, наредихме
животните и си направихме хубава обща
снимка. Най-важното за деня беше, че имаше добра организация и всички се прибрахме
живи и здрави, за което благодаря на Мехмед!
Надявам се през следващия сезон всички да
имаме не по-малко хубави моменти заедно.
Наслука!

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ

ЗАГАДЪЧНИТЕ
СЪЩЕСТВА В

НОРФОЛК
От Роберт Атанасов
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Ръцете ми опипваха мократа трева
пред мен, докато пълзях по корем
през откритото пространство.
Опитвах се да бъда с възможно
най-нисък профил. Придърпах
карабината „Сако“ в калибър .243
„Уинчестър“ и отново пропълзях
половин метър. Малко по малко
напредвах към една по-надигната
бабуна в голото поле, от която се
надявах да мога да видя целта си.
Мунджак – на пръв поглед странно животно,
което е роднина на елените и по-скоро на
сръндака. Размерите му са по-малки от тези
на средноевропейския сръндак. Рогцата са му
къси, без разклонения, горе-долу с дължината
на ушите. За отличен трофей се смятат
тези екземпляри, чиито рога са по-дълги от
ушите. Странното е, че това тревопасно
животно има добре развити, остри като
игли кучешки зъби, стърчащи извън муцуната. Мъжкарите умело използват тези опасни
оръжия за битки помежду си, както и за да се
бранят от нападенията на ловни кучета. Неслучайно ловците ги наричат “ужаса на териерите”.
Мунджак се размножават целогодишно и в
това отношение приличат на зайците. Внесени са от Азия в Англия преди повече от

100 години. Първоначално били изолирани в
заградени развъдници, но намерили начин да
се освободят. Бързото им размножаване, липсата на хищници и адаптивната им природа
довеждат до масовото им разпространение
в централната източна част на острова.
Норфолк е най-близкият областен град, който служи за ориентир на техния хабитат.
По откритата поляна имаше още два мъжкаря, които пасяха, и точно те бяха проблемът
в това издебване. Старият мунджак лежеше
в долния край на поляната, близо до гората.
Достатъчно бе да подплаша двата младока
и трофейният екземпляр щеше да потъне в
дебрите. Още когато тръгвахме към района,
моят водач Джеймс ме предупреди, че е опитвал с няколко ловци да приближи този мунджак,
но той винаги ги усещал и изчезвал, без да им
даде възможност за изстрел. Ето защо, когато го забелязахме, казах на водача, че предпочитам да проведа това издебване сам и дори
не взех походната двунога. Знаех, че ако имам
възможност за изстрел, това ще е от легнало
положение. Джеймс не вярваше до последно,
че ще се просна и ще започна да пълзя по мократа ливада, но това бе единственият начин да се промъкна до позиция за стрелба, без
да обезпокоя двата други мунджака.
Към момента тактиката ми работеше успешно, като изключим факта, че дрехите ми
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подгизнаха и се омазах с кал като прасе. Вятърът идваше срещу мен и миризмата ми нямаше как да достигне до животните. Малко
преди да допълзя до лекото възвишение, което си бях набелязал, видях, че двете по-млади
животни бавно започват да се изнасят. Сигурен бях, че не съм ги изплашил, но трябваше
да побързам. Едновременно с това лъчите на
залеза хвърляха последните си отблясъци по
върховете на дърветата. Удвоих темпото
си на придвижване и намерих опора за оръжието на една бабуна. Едва сега си позволих да
погледна към лежащия мъжкар. Усетил някакво раздвижване на хоризонта, той погледна
право към мен. Разстоянието помежду ни бе
точно 111 метра. Още не бях използвал тази
карабина, но Джеймс ме увери, че е простреляна точно на 100 метра. Съдейки по човека
- професионалист от висок клас, се доверих и
на прострелката му.
Прихванах плешката на лежащото животно.
Точно пред него, на пътя на куршума ми, имаше нисък храст, който закриваше виталната
зона. Тъй като храстът бе непосредствено
пред целта, предположих, че куршумът няма

да се отклони значително. Ако опитах да се
отместя, макар и само с половин метър, щях
да бъда забелязан. Реших да рискувам.
Приглушеният от звуковия модератор изстрел изплющя. Успях да видя през оптическия прицел как от другата страна на
мунджака се разхвърча козина. Животното остана на място. Бързо презаредих и бях готов
за втори изстрел, но нямаше нужда. Обърнах
се назад, откъдето на 200 метра Джеймс с
нетърпение наблюдаваше, и вдигнах палец в
знак на успех.
Още преди изгрев същия ден бях тръгнал на
обход в един друг район, пълен с благородни елени, лопатари и то в невероятни количества. В
България ние се славим с едни от най-добрите
елени на света, но трябва да призная, че тук,
в Норфолк, видях доста интересни и много на
брой от тези животни. Имаше стада дори
от по триста-четиристотин. Елените тичаха на воля по ниско окосените зелени морави, въобще не се притесняваха от човешкото
присъствие и ме допускаха на двадесет-тридесет метра от тях.

По-късно срещнах първия мунджак в живота
си, който премина тихо и бързо като сянка.
Опитах се да го прихвана, но гората, в която
имаше много нападали дървета, го скри от
погледа ми. В крайна сметка добре, че стана така. През деня видях много други, които
можех да отстрелям, но нищо изключително.
Сега, наблюдавайки убитото от мен животно, можех да го оценя наистина като изключително добър трофей. Такова беше мнението
и на професионалния ловец Джеймс.
Уморен от впечатленията и разходката през
деня, се прибрах в странноприемницата. Вечерях в ресторанта, който бе запазил очарованието на късното средновековие. Сградата на хотела и ресторанта бе построена
преди около 300 години. Имаше нещо сюрреалистично в обстановката вътре и околния
пейзаж. Ако на чакъла отпред не бяха паркирани лъскави возила и музиката не идваше от
съвременна аудиоапаратура, бих помислил, че
съм попаднал във викторианската епоха.
Новият ден донесе със себе си надеждите за
още ловни емоции. Този път с Джеймс се прид-

вижихме към друг район, който бе на едва
няколко мили от Северно море. Тръгнахме по
чакълест път с неговия пикап „Тойота“. Групата ни бе от четири човека. Освен мен и ловния водач тя се допълваше от моя приятел
и ловец Чарлз Бромидж и фотографа Албена
(по съвместителство моя съпруга). Тази ловна експедиция дължах изключително на Чарлз,
който ме покани и пое разноските по лова. Да
си призная, чувствах неудобство да го натоварвам с разходите си и исках да поема своя
дял, но моят домакин категорично отказа. Самият той също имаше намерение да ловува,
защото само веднъж преди това е бил в този
район. Носеше със себе си карабина „Блазер
R-8“ с приклад от типа „тъмбхол“, в калибър
6,5 „Крийдмор“. Лаская се от мисълта, че до
голяма степен повлиях на тази покупка. Чарлз
идва в България от години и ловува с различни
екзотични оръжия, но винаги се е оглеждал в
моите модификации, които си позволявам да
правя с продуктите на „Блазер“. Миналата
година англичанинът най-накрая се предаде и
се сдоби с това прекрасно ловно оръжие.
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Докато навлизахме в ловната територия,
Джеймс каза, че трябва да извадя карабината
и да бъда готов, защото възможността да
видим дивеч е голяма. Отказах категорично.
Заявих, че за да продължа да ловувам, настоявам първо Чарлз да отстреля своя трофей. В
краткия, но напрегнат спор се оказах по-убедителен и надделях. Чарлз подготви своята
карабина и продължихме да оглеждаме нивите, докато бавно пълзяхме с пикапа.
Не след дълго забелязахме мунджак, който бе
излязъл на откритото близо до гората. Джеймс и Чарлз се измъкнаха от колата и навлязоха
в горските дебри. Започна напрегнато издебване, при което те скъсиха доста разстоянието до животното…
Точно в този момент по прашния път се зададе автомобил с туристи, които забелязаха мунджака. Въодушевени от гледката, те
спряха, отвориха прозорците и започнаха

шумно да говорят. Тази проява на внимание
подсети животното, че е време да се прибира и то рязко побягна към гората. Помислих
си, че Чарлз е изпуснал своята възможност, но
няколко секунди по-късно чух изстрел. Не след
дълго двамата ловци се зададоха, носейки заедно отстреляния мунджак. Животното
беше побягнало и бързо се бе прикрило в гората, но после за момент застанало между дърветата едва на 40 метра от ловците. Чарлз
реагирал светкавично и стрелял от ръка.
Щастливи от успешната развръзка, продължихме своята разходка. Насочихме се към едни
обширни тръстикови площи. Във високата
дига, която ги ограждаше, минаваше канал,
по който плаваха яхти. Изглеждаше много
странно лодките да се намират по-високо
от пътя, по който се движехме.
Следобед небето бе засенчено от облаци и
всичко сякаш посивя. Джеймс ме увери, че така

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
изглежда един нормален следобед в Норфолк и слънчевото време, на което се радвахме предния ден, съм си
го донесъл от България. Заоблачаването активизира
отново животните и успях да видя множество птици, както и първите китайски водни елени.
Китайски воден елен - името създава грешно впечатление в представите на незапознатите с този
вид. Това животно е малко по-едро от мунджака, но е
по-дребно от сръндак. Тялото му е набито и тежко за
големината си. Рога няма, но пък кучешките му зъби
са по-големи от тези на леопард. Всъщност това е
и трофеят. Колкото по-възрастен е един “китаец”,
толкова с по-дълги зъби разполага. Окраската му е с
цвета на изсъхнала тръстика и поради тази причина
любимото му място за живот и укритие е сред тръстиките. Единствената възможност да бъде забелязан водният елен е когато той излезе оттам, за да
пасе зелената трева наоколо.
Признавам, че мястото, на което дойдохме, изобилстваше от китайски водни елени. Повечето бяха млади
мъжки с малки зъби и женски. Тук-там виждахме някой
по-добър мъжкар, но той бързо изчезваше от погледите ни. В продължение на няколко часа кръстосвахме
мочурищата, но нямаше възможност за изстрел дори
и по средно добър трофеен екземпляр. Ако трябва да
бъда откровен, самият аз много не се стараех да отстрелям “китаец”, защото не исках да вкарвам Чарлз в
допълнитени разходи.
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Решихме да сменим района с друг, по-хълмист, и късния следобед аз поех на самостоятелно издебване
малко преди залез слънце. Още с навлизането в територията видях една женска и два добри мъжки.
Единият бе с най-големите зъби, които бях виждал
до момента. Увлечен от ловна страст, преодолях задръжките си и предприех издебване. Заобиколих откритата ливада през гората, като се стараех да не
вдигам шум. Успях да се примъкна на около 130 метра,
но позицията ми за стрелба бе насочена към път,
който бе с много интензивно движение на автомобили. Трябваше да заобиколя поне още около 500 метра гора, за да излезна от другата страна, така че
изстрелът ми да е безопасен и да не рикошира към
преминаващите коли.
Когато най-после излязох от гората, слънцето залязваше, а на поляната нямаше жива душа. В края й
забелязах открита дървена платформа със стълба
към нея. Реших да се кача и да изчакам оставащите 20
минути гаснеща светлина там. Тъкмо заех мястото
си, когато в тръстиките откъм долната част на гората забелязах движение. Преброих поне три “китаеца”. Движеха се напред-назад в гъстака, но не можех
да преценя кой от тях е големият мъжкар. Докато ги

наблюдавах, с периферното си зрение забелязах
движение вдясно от мен. На поляната, на около
170 метра, се бе появил най-добрият трофей,
който бях виждал до момента. Пасейки, еленът
приближаваше към мен. В един момент, когато
се намираше на 160 метра, той се обърна странично и ми предостави отлична възможност
за чист изстрел. След приглушения пукот “китаецът” падна на място.
Обадих се на Джеймс, който пристигна след
около час. Когато видя трофея, той не се сдържа: „Ти си едно много късметлийско копеле! За
два дена прибра два от най-добрите трофея,
които съм виждал в кариерата си на ловец.”
Дали това наистина бе така, или го каза от любезност, не знам, но със сигурност изживях два
много наситени и вълнуващи ловни дни в тази
английска провинция. За мен това беше екзотичен лов, който ми позволи да се запозная с
английската ловна култура, макар и за кратко.
Благодаря на моя приятел Чарлз, който направи възможна тази кратка, но пълноценна експедиция!

ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

ГОНКИ
От Милко Стойнев
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Денят беше студен, с доволно голям
сняг, който покриваше планината.
Крачех към последната пусия (този
сезон доста често бях на пусия,
което не ми се беше случвало от
много време), потънал във всякакви
размисли. Оставаха ми някъде около
стотина метра до мястото, когато
мярнах пред мен (там, където
трябваше да застана) нещо едро и
черно. По нашите ловни полета има
само едно животно, отговарящо на
описанието, и именно него търсехме
в този студен коледен ден.
Само след миг разбрах, че животните са повече от едно, може би около петнадесетина
диви свине, които преминаваха през доста
рядка букова гора, на около 30-40 метра от
пусията. Ситуация-мечта, но, както споменах,
трябваха ми около стотина метра да стигна
до поста, а сегашната ми позиция беше далеч
от представите за удобно за стрелба място.
Прасетата щяха да преминат през млада букова гора с много гъсто разположени дървета. Нямах никакъв избор и се приготвих за бой.
Животните ме наближаваха бързо и когато
се изравниха с мен, водачката им се закова на
място. Усети ме! Имах само миг време, преди
тя да изпуфти и всички да хукнат в неизвестна посока. Прицелих се във второто животно
и пуснах един „Barnes TTSX BT“ в една пролука
между младите буки. То изквича, а събратята
му, водени от едрата свиня, побягнаха в обратна на мен посока. Стрелях втори път през
друга доста малка пролука, но не разбрах дали
има попадение. С периферното си зрение видях две много едри прасета да минават под
мен, но не успях да намеря възможност да им
пусна някой куршум между дърветата и те
изчезнаха от погледа ми.
Тогава на другия скат забелязах прасе, което
се връщаше назад към посоката, от която
бяха дошли всички. То спря за миг, а бушуващият адреналин ме накара да пусна два изстрела
от около 120-130 метра през короните на дърветата, но без никакъв успех. Всичко притихна освен пулса ми.
Гонката още не беше започнала, а на мен вече
ми се натресоха приличен брой прасета.

Мръднах до мястото на първите два изстрела и видях, че има кръв, козина и костици от
три ударени животни. Върнах се към пусията и дочаках края на гонката, за да проверя
по-обстойно дирите. За огромно мое съжаление мъртви прасета не открихме след повече от четиристотин метра вървене по дирите. Изтървах ги като по учебник! По-късно,
като преглеждах клипа от екшън камерата,
осъзнавах какви грешки съм допуснал, но както казват, обърне ли се каруцата, пътища
много. Малка утеха беше това, че едно от ранените прасета (почти съм сигурен, че е първото стреляно) излезе на друг колега, който
успя да го удари. Моят куршум беше счупил
предния му ляв крак високо и беше прорязал по
ширина гърдите му, без да засегне гръдната
кост. Само два сантиметра по-високо и всичко щеше да се развие по друг начин. Провървя
им на тези прасета - опитната им водачка
беше усетила гоначите, докато се нареждат, и ги беше вдигнала веднага, без да чака
кучетата да ги открият. Ако бяха изчакали
още две-три минути и бях стигнал до точното място, нещата със сигурност щяха да
се развият различно за тях. Освен това отнесоха доста изстрели и от други колеги, но
падна само гореописаното животно и, слава
Богу, нямаше други ранени.
На следващия ден бях гонач. Първата гонка
беше ялова и след кратък обяд почна нареждането за втората. Гоначите бяхме четирима и вървяхме пеша до мястото, от което почваше гонката. Разпределихме се през
известно разстояние и след като настъпи
моментът, пуснахме кучетата. Бъкси влезе
в боровия гъстак и моментално почна да подава глас. Включиха се и други кучета и поеха
право към една от пусиите, която не беше
особено далеч. Погледнах на джипиеса посоката им на движение и видях, че правят завой и
се връщат към мен. Това малко не ми хареса,
защото такава маневра е характерна за сърните в нашия район, а кучетата някой път
им отделят кратко внимание.
В това време Арап се появи някъде откъм
гърба ми и тръгна по пътя. Изглеждаше видимо превъзбуден от наближаващата глъчка.
Някъде на около четиридесетина метра пред
мен и леко вляво видях причината за бурния
кучешки лай - голямо черно прасе! Единственият проблем беше, че току-що и Арап беше
45

разбрал за присъствието му и се втурна
право към него. Това адски много ми попречи
и нямаше как да стрелям без риск за кучето.
Прасето излетя с голяма скорост на пътя и
аз го стрелях миг преди да потъне отново
в гъстака, когато се намираше на десетина
метра от кучето. Беше един онези изстрели,
за които си сигурен, че е пропуск още когато
натискаш спусъка.
По навик презаредих светкавично и тогава
видях, че голямото прасе не е само. Към мен
идваха на висока скорост две по-малки. Прихванах първото и му пуснах един “Барнс“ в
момента, в който то стъпваше на пътя.
Куршумът удари някакво препятствие и се
отклони, но въпреки това порази животното
в задната част на корема (всичко това го видях, след като прегледах записа от камерата).
Презаредих моментално и точно когато повеждах другото прасе, то реши да ме улесни
максимално. Спря на около петнадесетина
метра леко по диагонал срещу мен и почти в
същия момент получи един куршум в рамото.
Вместо обаче да остане на място, то се засуети видимо поразено и хукна назад към тръните. Изстрелях още един патрон подире му
и то потъна в гъсталака…
Имах най-ужасното дежа вю - четири изстрела и нито едно повалено прасе. Щях да умря
от яд, просто не бях на себе си! Точно тогава
у мен се прокрадна нотка на надежда. Чух, че
едно от кучетата лаеше на място, на около
двадесетина метра натам, където замина
второто малко прасе. Джипиесът показваше

пък, че Бъкси седи също недалеч на място, в
посоката, в която избяга третото прасе.
Пристигна едно от останалите момчета и
избави от мъките второто прасе, по което
стрелях и което неговата кучка облайваше
доста настървено. Куршумът, който беше
попаднал в задната част на корема, преминавайки през буца от сняг и клони, беше отворил сериозна дупка, от която се бяха изсипали
вътрешностите на животинката. Заради
скромните размери на прасето попадението
го беше стопирало почти веднага. Ако беше
някое по-сериозно, щеше да измине значително разстояние с подобно раняване, докато
силите го напуснат.
Третото прасе беше изминало десетина метра след попадението в рамото. Куршумът
беше го прокарал по диагонал и бе напуснал
тялото му през меките части. С втория изстрел бях успял да му счупя задния десен крак.
Така завърши ловът за деня и аз успях поне
малко да компенсирам излагацията си от
предния ден.
…
Няколко дни по-късно отново сме на лов, но
участниците бяхме на ръба на „санитарния
минимум“, изискван от закона. Малко са мераклиите да ловуват на първи януари. Засякохме
малка група от прасета в една местност
и решихме да се пробваме с тях, въпреки че
за тази гонка бяха нужни поне петнадесет
души, за да се загради горе-долу стабилно.

Аз и братовчед ми бяхме гоначи и пуснахме
кучетата доста отдалечени един от друг.
Освободих Арап и той пое бавно по следата
на прасетата. От другата страна, на около
един километър, Бъкси започна да облайва нарядко. По-късно разбрахме, е пресякъл същата
диря малко преди да влезне в едно доста гъсто сечище. Не мина много време и той почна да лае на място. Братовчед ми се запътил
натам, но явно прасетата нямаха намерение
да напускат сечището и успяха да разколебаят малко кучето.
Арап вървеше по дирята бавно, но му трябваше време да стигне до сечището и да помогне на „колегата“ си. Евгени реши да не чака и
се бухна в гъсталака. От моята позиция виждах сечището, което по въздух беше на около
шестстотин метра, и зачаках да видя какво
ще се случи. След малко чух звучна ругатня,
последвана от топовен тътен от 9,3х62, и
видях как едно едро прасе излетя от гъсталака, понасяйки се из редките дъбаци по скло48

на. Ако държеше това направление, прасето
трябваше да излезе някъде около мен.
Зачаках с приповдигнато настроени и след
малко телефонът почна да вибрира. Братчедът каза, че вижда няколко свине да катерят
стръмния склон, на който се намирах аз, но
най-вероятно щели да минат далеч от мен
и редките пусии. След като приключихме разговора, из дълбокия дол се разнесе тътенът
от тежката му карабина. Решил да ги „зачеше“ от петстотин метра, като надеждата
му била да промени посоката им на бягство.
Явно успя, защото по джипиеса видях, че кучетата вече се движат горе-долу към мен, но
все още са далеч.
Реших да предприема леко кросче по хлъзгавата шума и след малко бях на едно от вървищата, където мислех, че може да минат свинете. Оказах се частично прав, защото не след
дълго между дърветата мярнах дребно прасе,
което вървеше в типичен тръс и често спираше. Заради тичането дишането и пулсът

ми бяха сериозно ускорени, а предстоящата
среща с желания ловен обект допълнително
покачваше напрежението.
Все едно измина цяла вечност, докато прасето излезе на подходящо за стрелба място.
Между две дъбчета животинката получи
един изцяло меден куршум в гръдния кош, но
вместо да падне на място, то само реагира,
че е поразено и се понесе с висока скорост надолу по склона. На една малко по-широка пролука между дърветата изнесох червената
точна на бързомера пред зурлата му и натиснах спусъка. След като куршумът попадна
зад ухото му, то направи много атрактивно
салто и се затъркаля по склона.
Не мина много време и Бъкси вече дърпаше
победения си противник, а колегата му Арап
преследваше останалата част от свинската
банда. Сюрията мина на около двеста метра
от мен и така даде само една жертва, която
се бе отделила от нея.
…
Закриването на сезона дойде. През първия
ден нямахме късмет прасета да минат пред
пушките ни. За сметка на това Арап навъртя тридесет и седем километра (за нашия
планински и доста пресечен район това е
адски много!) в сняг до колене по едно стадо,
което се придвижваше изключително умело и
заобикаляше опасностите.
На втория ден бях на пусия. Първата гонка
предвещаваше слука, след като беше засечено доста голямо стадо. Групата ни беше в
почти пълен състав и успяхме да се разположим на терена много добре.
Докато отивах към мястото, което си бях набелязал, се подхлъзнах и паднах доста ефектно. Естествено, оръжието и бързомерът ми
станаха целите в сняг. Изчистих снега от
екипировката и зачаках. Позицията ми беше
на ръба на стръмен склон в стара букова гора.
Дали бяха изминали и десетина минути, когато зад мен здраво изпука счупен клон. Обърнах
се леко и забелязах голямо прасе да се спуска
по стръмното на около тридесетина метра.
Моментално прикладвах и видях, че не е едно
животно, а група. Мястото не беше удобно и
първите няколко прасета преминаха, без да
успея да се прицеля. Когато едно от тях се
показа през пролуката между дърветата, на-

тиснах спусъка. Да, ама не! Предпазителят се
оказа замръзнал заради снега, който се наби по
пушката при падането ми, и не се беше отключил докрай. Моментално поправих тази
грешка, като го бутнах по-силно, и пуснах
един куршум между дърветата. За втори изстрел не успях да намеря добра позиция и прасетата потънаха в боровете под мен.
Не ме свърташе на едно място, исках да отида и да проверя какво съм направил (бях повече от сигурен, че е пропуск), но кучетата вече
бяха набарали прасета и бавно напредваха по
посоката на пусиите. Добавих друг патрон в
пълнителя и зачаках.
Не мина много време и от една от пусиите се
чу дубле. След около пет минути мярнах прасета на около стотина метра под мен. Не се
виждаха добре заради сгъстяващите се дървета, но пък не се движеха много бързо. Подпрях пушката на дървото до мен и насочих
точката на бързомера в едното от тях. След
изстрела голямото стадо (около тридесетина животни) се понесе в див бяг, но също така
се чуваше силно квичене на ранено прасе.
Опитах се да се прицеля в друго животно, но
не успях. Тогава с периферното си зрение видях четири-пет прасета да се движат доста
по-близо до мен. Воден от бушуващия адреналин, прихванах на мушка едра свиня и стрелях,
но тя само засили своя бяг. Малко преди всички да изчезнат от погледа ми, пуснах един изстрел по последното животно от малката
група.
Трябваха ми няколко минути, за да се успокоя
малко, като през това време се чуваха изстрели от другите постове. У мен се прокрадваше неприятното усещане за голям резил, като донякъде ме успокояваше мощното
квичене на прасето от голямата група, по
което бях стрелял. Обикновено такова квичене е признак за раняване в кръста, а докъде
можеше да стигне в този дълбок сняг прасе
само на предните си крака…
Едва дочаках края на гонката и се запътих първо към мястото където стрелях по първите
появили се в гръб свине. Бях почти сигурен, че
съм пропуснал, затова щом видях в снега да
лежи мъртво животно, широка усмивка изгря
върху брадясалото ми лице. В първия момент
се зачудих дали това не е последното прасе,
тъй като траекториите на движение на
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метра тя ме отведе до все още
живото прасе, което беше избавено
моментално
от
агонията си. Както и предполагах, с
първия изстрел бях
счупил кръста на
клетото животно.

двете групи се пресичаха горе-долу на това
място, но следите в снега показаха, че е първото, по което стрелях. Много се зарадвах, че
съм успял с този труден изстрел и тръгнах по
дирите на последните прасета. Там разбрах,
че последният ми изстрел е пропуснал целта.
С изстрела си по голямата свиня бях успял да
я поразя, но както по-късно се оказа, не е било
сериозно (а това беше привидно най-лесният
и сигурен изстрел от цялата ситуация).
Запътих се към мястото, където стрелях
по голямата група, и лесно открих широката кървава диря. След около тридесетина
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По-късно се разбра,
че има повалени
още три диви свине. Едната се оказа
около стотина килограмов мъжкар,
който беше ранен
и в опитите си да
се измъкне се беше
спуснал по склона надолу и беше
стигнал до селото.
Там беше заел отбранителна позиция в клоните на
схлупена
джанка,
израснала до основите на плевнята
на един човек от
селото.
Двамата
колеги, които вървели по дирите на
глиганчето, заварили няколко деца,
дошли на гости на
баба и дядо, да се
пързалят на около
петдесетина метра от спотаилия се ядосан звяр. Късмет е
било, че някое от тях не се е приближило прекалено, защото последствията щяха да се сериозни. Животното е било с почти пълната
си подвижност и, както казах, доста ядосано.
То атакувало колегите и кучетата, които
вървели по дирята му.
Така завърши този динамичен сезон, през който успях да отстрелям шест прасета, пет
от които в моята дружинка и то през последните две седмици на лова.
Наслука и дано следващият ловен сезон ни донесе още повече положителни емоции!
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От Христо РАШЕВ

Снимки: Петко Перозов и Роберт Атанасов
Петко ни е поканил да се почерпим
за успешно приключилото им
буквално преди броени дни ловно
пътешествие с няколко приятели
в Африка. Вземам Уляна и Ваня,
съпругата на Райчо Гънчев, и
поемаме за Мъглиж. Райчо ще ни
чака там и после ще тръгнем
за Яворовец, където е ловната
резиденция на Пецата.

Пристигаме в Балкана. Мима е приготвила
масата като за хора, които три дни не са яли,
не са пили, нито са се веселили. Сядаме на богатата трапеза и даваме думата на домакина. А той има за какво да ни разказва...
Петко беше с няколко човека една седмица
на лов в Намибия. Оказва се, че днес голяма
част от ловните ферми там се организират
и управляват от потомствени германци.
„Оматако” - мястото, където са били, е с територия от около 150 000 дка. Фермата носи

името на планината Оматако, което на езика
на местното племе хереро означава „женска
гръд”. Между другото приликата на планината с женска гръд е удивителна. Оматако е и
областен град в Намибия, намиращ се на около 200 км от столицата Виндхук.
- Разказах им играта на тия шваби. Отначало се правеха на интересни и важни, накрая не искаха да ме пущат да си
тръгвам – започва разказа си Пецата.
Видеото тръгва и ние се потапяме в атмосферата на топлата и обвеяна в мистика
и ловни блянове Африка. Нашите приятели
бяха там от първи до осми май 2018 г., когато
е африканската зима.
- Температурата на въздуха беше 25-26 градуса, много приятно време за ходене, лъха
ветрец. Е, по обяд става горещо, но като
цяло беше добре. Надморската височина
на мястото е 1500 м и ако не внимаваш,
много бързо се изгаря от слънцето.
Петко си е направил труда да документира с
камерата потеглянето от София и присти-

гането на африканска територия. Качваме се
в джипа мисловно и поемаме заедно с него по
пясъчните прашни магистрали на пустинята Намиб, за които той твърди, че са по-добри от нашите асфалтови такива. Двама
от спътниците му в тази африканска одисея
са били Малкия и Големия Златко - Златислав
Ивков от София и Златко Златев от Бургас. И
двамата са бизнесмени от сериозен калибър,
негови приятели, които му гостуват редовно
на „Върбаница” за отстрел на трофеи. Той си
ги е кръстил така - Големия и Малкия Златко.
- Пристигаме към обяд – разказва Пецата. – Настаняваме се в уютните къщички, в които някои неща малко по-късно
лично мен малко ме озадачават, но са с
всички удобства, с градинки и прекрасен
изглед към саваната. Почиваме си около
час и изскачаме с огромно нетърпение
навън за първия си ловен излет на африканска земя. Прострелваме пушките в
мишените на стрелбището и се мятаме
в джиповете. Първоначалните впечатления от този лов много силно ни заблуж-

САФАРИ
дават - че ще се возим само в джипа и от
него ще стреляме по животните, които
ще ни се подреждат като на парад, а от
нас ще се чака само да си харесаме поредния трофей. Следващите дни падна такова ходене из саваната, че...
Малкия Златко има ловна слука още на това
първо излизане. Успява да повали прекрасен
екземпляр от редхартебист – червена конска
антилопа, с която нашите приятели правят
първата си снимка с голям трофей на африканска земя. Същия ден Златко става притежател и на хубав трофей от синьо гну. Останалите ловци само събират впечатления
и трупат опит, който ще им е много нужен
през следващите дни.
- На втория ден от пристигането ни
вече имаме на разположение цялото време за търсене, преследване и издебване
на животни, на трофеи, заради които
сме прелетели половината земно кълбо
- продължава разказа си Пецата.

…Движим се пеша тихо из саваната, когато зад
едни храсталаци забелязваме силуета на едро
животно - хубав мъжки орикс. След няколко минути имам възможност да го взема на мушка.
Прицелвам се прецизно зад плешката, изстрел
и попадение. Но още в момента, в който куршумът удари орикса, видях, че нещо не е наред
– попадението не беше там, където се бях
прицелил, а около 20-30 см вляво. Помислих, че
може да съм се заблудил, но приближаването
ни до поваленото животно потвърди съмненията ми: пушката, която ми бяха поверили и
която бях дал предния ден на Големия Златко
да ползва, защото беше със заглушител, не е
прецизно простреляна в момента.
Изказаните ми на глас съмнения бяха посрещнати с лека доза надменност и високомерие,
с което сякаш ми казваха: „Ти ще ни говориш
за нашите пушки!“. Даже старият шеф почна да нарежда колко животни били прибрани
с това оръжие... Когато след обяд му вкарах
три изстрела в мишената почти един до

друг, и трите на 25 см вляво от центъра, той
пожела сам да пробва. Имах съмнения, че сега
ще стреля на 25 см вдясно от центъра, за да
влезе в него, и той точно това направи. Накарах Златко да го попита да не би да се е целил
умишлено вдясно и той го потвърди. Протегнатата ръка в знак на уважение изключи
всякакви по-нататъшни опити за важничене
и високомерие.
През следващите няколко ловни дни всеки от
нас имаше възможността да отстреля трофеите, за които беше дошъл, да се потопи в
атмосферата на дивия буш и да изживее мечтите си, такива, каквито има всеки един истински и уважаващ себе си ловец – лов на едър
дивеч в Африка…
Бях отстрелял вече няколко животни, когато попитах Сиян, зачисления ми ловен водач,
няма ли някой интересен трофей от брадавичеста свиня в района.
- Има, само че никой не може да го прибере.
Това е един много стар и хитър мъжкар
и досега винаги ни се е измъквал. Дори не
можем да го видим добре, за да стреляме.

- Води ме на мястото, само това чакам аз!
Приближаваме след няколко часа територията, която държи непобедимия глиган. Стигаме без много шум и възможно най-предпазливо
с джипа в очакване да забележим присъствието му. Сиян ми беше разказал по пътя, че
животното е изключително подозрително и
изобщо не напуща укритията си през видимата част на денонощието. Предпазливостта му досега го беше спасявала не един път
от ловните куршуми.
Не сме сигурни, че брадавичестото прасе е
на мястото, но ще опитаме късмета си. Приближаваме бавно в очакване да видим кой кого
ще излъже. Дори и да е там, може да реши да
остане неподвижно. Изобщо няма да го разберем. Прасето обаче реагира, усети ни и се
понесе в бяг между високите треви, като на
моменти се подаваше само част от гърба
му. Следях движението на тревите и изчаквах момента, когато силуетът на животното ще се покаже над тях. Можеше и изобщо да
не стане така. В момента, в който се мярна
част от гърба му, дръпнах спусъка. Глиганът
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се строполи на място. Сиян подскочи и само
дето не падна от джипа. Възклицанието, което издаде, показваше колко силно е впечатлен от видяното. По-късно разбрах, че това
не е нормална практика - някой да стреля по
тичащо животно и да го повали. Обичайно се
стреля по цели, които не се движат. Затова
и този глиган досега винаги се беше измъквал.
По-късно Сиян надълго и нашироко обясняваше на шефа си как съм повалил прасето в бяг
между тревите, което още повече ме издигна в очите на стария германец.
Брадавичестият глиган се оказа златен медал, но със счупен ляв зъб. По-късно разбрах,
че тези трофеи са много по-ценни и по-търсени, защото категорично говорят за победено животно с много опит, спечелило сума
битки досега с врагове и противници, но не
и последната.
…
Видеото тече и ни прави свидетели на уникални кадри, запечатали радостта от ловната слука и разпускането в обстановка, в която
си забравил всякакви грижи и задачи, лежащи
на плещите ти, и можеш да се насладиш на
живота в тези неповторими моменти.
…
- Бях решил да добия хубав трофей от
планинска зебра – продължава да разказва
Петко. – Цели два дни обикаляхме района
в търсене на зебри и нищо. Само единдва пъти виждахме по няколко животни
на голямо разстояние, които скоро ни
забелязваха и се изтегляха към близката
растителност. Тези, на които се натъквахме, бяха изключително предпазливи
и не ни даваха възможност да подходим
близо към тях. Плашеха се от джипа,
явно знаейки какво могат да очакват
от шумното возило, ако то ги наближи
на прилично разстояние.
Наложи се да създадем друга организация в
търсенето на зебрите. Попитах Сиян знае
ли подходящо възвишение в района, от което бихме могли да оглеждаме, без да вдигаме
шум с возилото, и ако ги забележим, да опитаме да ги приближим на пеши ход. Височината,
която си избрахме, беше със съвсем добра видимост - не идеална, но достатъчна. Нищо в
живота не е идеално. Но и от това много под-

ходящо за наблюдение място нямахме шанса
да открием тези животни.
И един ден, когато вече тръгвахме с джипа
обратно в посока към лагера, на разстояние
изстрел вдясно от нас се появиха шест зебри. Те предприеха веднага маневра за изтегляне, но в грешната посока. Избраха да преминат през пътя точно пред спрелия джип.
Започнаха бързо да пресичат пред нас и всичките пет, които минаха първи, бяха женски.
Сиян не даваше сигнал за стрелба - можехме
да стреляме само по мъжки екземпляр.
Последен пресече пътя огромен жребец, великолепен представител на вида планинска зебра. Той изскочи в галоп, но след като се озова
от другата страна на пътя, спря за миг зад
клоните на няколко дървета, което ми беше
достатъчно. Виждах силуета му достатъчно
добре. Последва изстрел почти едновремен-
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Ловуват на орикси, гну, импала, зебри, чакали,
спрингбок, редхартебист, срещат се при пътешествията си с черни носорози, жирафи и
слонове, а стървилищата за леопарди сутрин
са празни.
Африка!
От личен опит знам, че вълнението и преживяванията от първо лице единствено число
са неповторими и несравними с каквото и да
било. Петко обаче вложи толкова старание и
вълнение в опита си да ни пренесе със себе си
в земята на бушмените, да ни направи свидетели на самобитността и обаянието на
тези древни и загадъчни места, да ни предаде
очарованието и дъха на континента Африка,
че накрая почти тичахме и залягахме заедно с него в буша. Та той най-малко пет пъти
изигра Танца на слона и то поне пет пъти подобре от главните изпълнители във филма.

но с думите на Сиян: „Стреляй! Стреляй!” - и
се чу поредното възклицание от негова страна. Зебрата се оказа с попаднал куршум точно
в сърцето и след около 70 метра, които успя
да пробяга, се свлече на земята.
…
Всеки един от нашите приятели успява да се
сдобие с трофеите, за които е пристигнал.

Благодарим ти, приятелю, че ни направи
съпричастни на твоите приключения! Безкрайно се радваме заедно с теб.
Благодарим на Мима за пълната маса!
Ако има нещо, което може да напълни душата и сърцето с неподправена радост, огромна благодарност и неповторими емоции,
то това е само и единствено Приятелството. Един невероятен, безценен дар от нашия
Създател.
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ДИВИ
ФАЗАНИ
Закриваме лова в края на януари и
затова всяко предложение е добре
дошло, още повече когато идва от
Стоян, всепризнат майстор на
пернати в този край на България.
Той има огромен опит не само в лова
на дребен дивеч, но името му като
любител на отлични кучета за лов на
птици е познато из цялата страна.
Неговите птичари са най-опитните,
най-послушните и най-издръжливите.
Ловци откъде ли не му се обаждат
за съвети, а някои дори му поръчват
кученца. Имал е всякакви породи, но
сега гледа дратхаари, които напълно
оправдават определението си като
универсални – търпят както на
горещина, така и на студ, влизат във
водата без колебание и никакви бодливи
храсти не могат да ги стреснат. Ако
сте на лов за истински диви фазани
в този край, най-добре е да имате
такива кучета. Иначе нищо няма да
направите.

60

От Любомир ХАЛАЧЕВ

Въпреки мъглата сутринта успяваме
да стигнем навреме до разклона, на
който ни чакат местните ловци. Те ни
дават бележката, пожелават ни успех
и отиват да си допият кафето в близката бензиностанция. Въпреки че са
изтребили чакалите и с това са дали
възможност на фазаните наистина да
се разселят навсякъде, този дивеч много не ги привлича. Повече залягат на едрия свински лов, затова са и така благосклонни към гостите, разбира се, ако
са водени от признат приятел като
Стоян.
Качваме се в стария, очукан и издраскан
от храстите „Мерцедес“, докаран от
някоя немска военна част в резултат
от падането на Берлинската стена.
Бавно поемаме по едва забележимия
път. Времето е прекрасно - лека мъгла,
която скоро ще се вдигне от слабия вятър, духащ от реката, и пет градуса,
колкото да не се отпускаме и да искаме да вървим. Тихо и спокойно януарско
утро, прекрасно за лов с много ходене.

А че ще има ходене го знаем от опит по тези
места. За пет-шест часа минаваме над двайсет километра.
Пътят се вие между камъните, през шипките и трънаците, покрай стари, изоставени
стопански постройки. От време на време
между камъните изскачат цигани, понесли
под мишница увити в чували от зебло металотърсачи - доказателство, че историите
на Радичков не са измислени и героите му още
живеят по този край, дърпани от шипковите храсти и понесли съдбата си като шарен
ямурлук по пътя напред. Районът е известен
още и с иманярството си - тука е имало римски крепости и постове по граничната линия
на Римската империя. Намират се монети,
малки бронзови статуетки и битови предмети, които обикновено нищо не струват.
Но между тях, макар и рядко, се случват такива открития, които носят на късметлията
десетки хиляди левове. Един такъв предмет
е способен да мотивира страстните иманяри за цяла година. Кой ги купува от тях и къде
отиват тези находки, по-добре да не питаме, защото отговорът е сигурно извън закона. А точно сега газенето на закона не е наша
работа, въпреки че пътьом отбелязвам колко
много такива нарушения се правят и те все
остават неоткрити, нерегистрирани и в
крайна сметка всичко това е загуба за родната археология.

Спрели сме на малка полянка между група акации от север и голям орех от юг, обгърнат
от храсталаци. Последни глътки кафе преди
лова. Стоян пуска кучетата да се поразходят
и им слага герданите с предупреждаващите сигнали. Щом спрат на място, сигналът
започва да писука и така подканва ловеца да
притича и да помогне на кучето да вдигне затаилата се птица.
Птичарите са два – старата и вярна Ерма и
младата, енергична Кора, която не е толкова
опитна, но има енергия и хъс за цели две кучета. Те работят заедно и докато младата изследва по-далечните храсталаци, Ерма точно
и без колебание открива едва усещащите се
следи на старите фазани. Тя ги издебва и застива спокойно в класическа стойка, изчаквайки Кора да се налудува и да подходи от другата страна на храста. Тогава двете заедно
се втурват към притаилата се птица и фазанът, обикновено едър мъжкар, излита с оглушителен шум вертикално нагоре като боен
хеликоптер. Издига се на десетина метра и
остро полита напред. Ако пропуснеш първите две секунди, той вече е далеч, почти на
границата на изстрела. Тъй като излитането му обикновено е неочаквано и стряскащо,
повечето ловци изненадани се чудят накъде

Но сега сме за фазани и единственото, което
ни вълнува в случая, е да не стреляме в бързината по някой подранил иманяр. Точно това
ни предупреждава Стоян - да внимаваме. „В
никакъв случай не се стреля, ако не виждате
обекта!“ – съвсем ясно и по форма прави той
последния инструктаж преди лова.
И тримата - аз, Владо и Митко, за последно
оправяме патрондашите. Всеки се подготвя
според навика какво слага в пушката, кои муниции ще носи в ръка и от коя страна в патрондаша стоят следващите патрони. По
време на лов нямаш много време да мислиш и
затова всичко трябва да е удобно. Има ловци,
които носят по два патрона в ръката, особено на едър лов. Има други, които държат
патроните в жилетката на открито или в
джоба на якето. Дори да си с полуавтомат, в
който има четири патрона, си мислиш какво
ще стане, ако ги изстреляш и ти потрябва
поне още един.
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да насочат пушките, а през това време хитрият мъжкар успява да се отдалечи на разстояние, на което нито „седмиците“, нито
дори „тройките“ не могат да го засегнат.
Добре ни е известна цялата тази постоянно
повтаряща се картина и тръгваме бавно и
спокойно след кучетата. Те не бързат, делово обикалят всеки храст, от време на време
надигат нос, за да уловят лекия ветрец, който сигурно носи миризмата на притаилия се
дивеч. Кора не изтрайва и хуква напред, отдалечава се на повече от петдесет метра
и Стоян остро изсвирва с ултразвуковата
свирка. Ние чуваме звука като тихо пискане, но за чувствителния кучешки слух той
е остър и пронизителен и кучетата много
добре го познават. Въпреки че ги обича като
свои деца, техният стопанин е достатъчно
строг, за да усещат те дори и отдалече заповедния му тон и без колебание да му се подчиняват.
Докато Кора обхожда храсталаците пред
нас, като поглежда с едно око към стопанина си, Ерма изследва голяма купчина магарешки тръни, отдавна завехнали и покрити със
скреж, които като избеляло старо платно се
полюшват на двайсетина метра от нас. Тя
се изправя, оглежда се и бавно пристъпва напред. Спира. След секунда се чува тихото писукане на нашийника.
- Бързо, кучето е на стойка! - командва
Стоян.
Ние с Владо притичваме и спираме зад Ерма.
Тя стои и не мърда, без да обръща внимание
на подвикването и побутването ни. Изглежда чака познатия глас на своя стопанин, който командва вече отблизо:
- Ерма, дай! Ерма, къде е! Дай го!
Кучето, дочуло гласа на стопанина си, прави
две къси, нервни крачки и вече неиздържащо
на убиващия мирис на дивеча, остро се хвърля
в атака. Но фазанът, който сигурно е хитър и
още повече мъжки, отдавна е усетил откъде
идва най-голямата заплаха, затова е направил кръг, изтеглил се е назад и когато усеща
движението на Ерма, полита право нагоре,
на десетина метра зад гърба ни, и веднага се
скрива зад келява джанка. Изненадата е пълна. Владо, който е по-близо до излитащата
птица, стреля бързо два пъти, но тя вече е
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отлетяла на трийсет-четирийсет метра и
клоните на сливата обират сачмите.
Следва кратка и позната псувня по адрес на
хитрия фазан, презареждаме пушките и отново тръгваме. Ерма ни поглежда разочаровано, въпреки че не й се случва за първи път.
Ходила е на лов с какви ли не ловци…
От височината на пътя се оглеждаме и виждаме как пред нас се вдига мъглата, а разстланата, осяна с варовикови камънаци и високи
тръни равнина се е сляла на хоризонта със
сивата, едва помръдваща река. Високо прелитат закъснели патици, прибиращи се от
нощната паша към хладния уют на познатите убежища. Там, между тополите и коренищата на върбите, те ще прекарат деня
скрити от враговете. Щом започне да пада
нощта, отново ще полетят към близките
ниви, в които зеленината на покълналото
жито е неустоима примамка за тях. Свистенето на крилата им затихва и ние отново
тръгваме след подрънкващите звънчета на
кучетата. Имаш чувството, че малко стадо
агънца се е загубило между храстите и само
звънтящата мелодия подсказва за тяхното
движение. Всъщност това са малки звънчета, които Стоян е вързал на нашийниците
на кучетата. Техният звук ни упътва накъде
се движат те.

Минават двайсет минути без никакъв резултат. Това са най-досадните моменти от
лова с куче. Ходиш, ходиш и като няма нищо,
започваш да се оглеждаш настрани, изгубваш
остротата на погледа, става ти горещо, изпотяваш се и го усещаш като досадна умора.
Тежест в ръцете от пушката, тежест в краката, тежест в кръста от патрондаша. И
точно в този момент чуваш, че е настъпила
тишина – звънчетата ги няма. Вместо тях
във въздуха се носи тихо пищене. Ерма е на
стойка! Умората изчезва, тежестта е забравена. С бързи крачки, като внимаваме да не се
спънем, тичаме към храстите, откъдето се
чува звукът от нашийника. Виждаме от едната им страна застинала Ерма, а от другата
Кора, която се опитва да пробие тежкия гъсталак.
Командвам:
- Ерма, дай, дай, изкарай го!
И леко я побутвам с крак. Тя помръдва, но не
скача, а само диша учестено. Извиквам на
Стоян, за да знае къде сме, и бавно настъпвам
храста. Ритам с крака, свиркам, подвиквам.
- Ето ги, зад нас! - изведнъж реагира Митко
и ние рязко се обръщаме.

хождат сами - делово реди Стоян и ние
бавно се движим напред.
Без да имаме резултат, самото появяване на
птиците ни кара отново да се хванем здраво за пушките, да стегнем крачката и да напрегнем погледа.
Наближаваме рядка акациева горичка. Знаем,
че фазаните обичат да се крият в такива
горички – бодливите тръни на акациите са
добра защита срещу всякакви грабливи нападатели. Дърветата разперват навсякъде
кривите си, остри ръце и така ограждат
хранещите се отдолу птици от ястребите.
А от лисиците и чакалите дивите фазани се
пазят като бързо отлитат на ниските клони, откъдето с любопитство наблюдават
ядосаните хищници. Могат така да любопитстват с часове, докато на лисиците не
им омръзне да се преструват и не си тръгнат ядосани по пътя.
Ерма навлиза в горичката, от която напосоки се разхвърчават с цвърчене косове. Сухите
клони пукат под краката ни, но ние не ги чуваме, защото чакаме издайническото писукане
на сигнала от каишката на кучката. Като че

Между храстите на малката полянка виждаме опашките на фазаните. Птиците се
засилват с тичане и рязко политат нагоре
точно като самолети, които излитат от късата писта на самолетоносач. Вдигат се и аз,
воден от мяркащите се пъстри пера между
клоните, повеждам пушката… и спирам. Двойката фазани точно е кацнала на мушката ми,
когато виждам, че са женски. Жалко! Прекрасна двойка женски фазанки, но ние по тях не
стреляме - това е едно от обещанията, които сме дали пред местните ловци. Те искат
да са сигурни, че и догодина ще имат такъв
дивеч.
Сега проследяваме полета на птиците с разочарование. Те дълго летят и вече набрали височина, се спускат между тревите на триста-четиристотин метра. Дано да се укрият
добре, сигурно имат много врагове. Ние този
път не сме между тях.
Продължаваме търсенето, като споделяме
радостта от вдигнатите птици.
- Щом има женски, мъжкарите трябва да
са тука. Едва ли фазанките ще се раз63
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ли напук обаче звънчето ѝ продължава мелодично да пее.
Гората не е голяма, скоро наближаваме другия
ѝ край. Точно пред мен се е изпречила шипка,
преплела клоните си със съседните акациеви
дървета. Не е висока, но се е разляла на широчина, сякаш е искала да издигне крепостна
стена, та всеки, който се опита да завладее
горичката, първо през нея да мине и там да си
остане, промушен и разкъсан от острите ѝ
бодли. Бавно приближавам, като се чудя откъде да мина, защото Ерма преди мен се провира оттатък и звънчето й се чува от другата
страна. Оглеждам се и в този момент се чува
тихото пискане на нашийника. Възбудено викам:
- Ерма е на стойка! Има ли някой при нея?
Явно другите са пръснати из цялата горичка, защото никой не ми отговаря. В този момент отляво проехтява изстрел, след това
втори. Нямам време да търся път и командвам кучето:
- Ерма, дай! Дай го, Ерма!
От другата страна на шипката е гола полянка. Кучката е усетила фазана, който тре64

вожно се озърта и се чуди откъде точно ще
го нападнат. Накрая, чул изстрелите, той
не издържа и с шумно пърпорене се вдига. Сякаш като на парад иззад клоните на шипката
пред мен се издига величествено ярък, красив мъжкар. Изчаквам да се вдигне и тутакси натискам спусъка, щом червената точка
на мушката го настига. Фазанът изкрясква и
едновременно с това около него се разхвърча перушина, той полита напред и се скрива
от погледа ми. Чувам как Ерма зазвънтява със
звънчето - значи е хукнала да го търси. След
малко спокойното подрънкване подсказва, че
тя тържествено носи трофея на своя господар. Тогава Стоян извиква от другата страна
на гората:
- Тука е, всичко е точно! Чуден мъжкар!
Слава богу, не е напразно. Презареждам пушката и продължаваме. Аз правя голяма обиколка, за да не попадам в клопката на шипките и
дивия бръшлян, които са преградили нормалния изход от горичката. Те все едно говорят:
„Тук не е за вас, нещастни хорски посетители. Тук минават само хитри и ловки горски
твари. Който може, нека се опита!“. Даже не
правя опит - пълзял съм през такива дивечо-

ви пътечки, ръцете ти се набиват с тръни
и някакви храсти непрекъснато те удрят
по лицето, а дрехите ти се закачат на всеки
завит като рибарска кукичка бодил. Хитро и
умно нещо е природата и аз отдавна съм разбрал, че не трябва да се опитваме да я побеждаваме или надлъгваме.
Спомням си, че преди десетилетия съществуваше една такава философия: „Да победим
природата!“. Даже съветските учени се хвалеха, че обръщат течението на реките, Мичурин беше известен с вица, че паднал от
една ягода и се пребил, а амбицията на много
псевдоучени беше да се окажат победители на вечните природни закони. Глупости и
нищо друго! Добре, че навреме се усетихме
или пък природата се оказа по-хитра, та ни
подсказа какво може да стане, ако решим да й
играем мръсни номера, като подменяме породи, хромозоми и си играем с нейните клетки
както си искаме.
Докато си мисля по такива дълбокофилософски въпроси, вече съм заобиколил края на горичката и виждам, че другите са на петдесет метра пред мен и бавно се изкачват по
хълма между обраслите с трева и дребни храсти стари камънаци. Сигурно тези проклети,
зъбати камъни помнят войниците, които по
тези места са се опитвали да бранят границите на Римската империя. За какво ли им е
била тази граница толкова далече от столицата, сега е трудно да се отговори. По всяка вероятност на бранителите това не им
е било нужно, а тези, които са им нареждали
- политиците от Рим - няма как да разберем
какво са мислили. Достатъчно писари са имали и те отдавна са написали това, което им е
било казано. Истината за камъните ние няма
как да я узнаем. Само някой циганин с металотърсач с много ходене може да намери тука
по някоя и друга сестерция, колкото да изкара
седмицата и да заспи сит с надеждата, че сигурно ще му изскочи бронзова богиня или дори
златна монета. Истината за империята и
него не го интересува.
И на нас това не ни трябва, ние сме дошли за
фазани. Бавно настигам моите приятели. Те
спират да ме изчакат и когато вече наближавам, виждам как пред тях излита двойка фазани – мъжки и женски. Вятърът духа в гърба ми
и нищо не чувам сякаш съм на филм без звук.

Владо стреля два пъти след мъжкия, който
залита на една страна, превърта се във въздуха и тупва на земята. Ерма се втурва към
него, но Кора, която е в този край, го настига
първа, въпреки че той подтичва на дългите
са крака. Сега тя победоносно минава пред
групата и отива до Стоян, който я потупва
по главата, дава й малка кучешка бисквитка
(така и не успях да разбера какво има в тези
бисквитки, та кучетата полудяват по тях) и
като вдига фазана да го видят всички, го слага
в раницата си.
Продължаваме. Всички сме запъхтени от изкачването на хълма по този неравен терен.
Отгоре се открива величествена гледка към
долината и Дунава в края. Реката се вие в
красив, мощен завой, но финалът на картината се губи в мъглата, която все още не се е
вдигнала съвсем, а може би така и ще остане
до края на деня. Слънцето слабо просветва,
вече е десетина градуса и времето е точно като за лов на фазани. Пийваме по глътка
вода и продължаваме. Митко се опитва да
запали цигара, но след няколко дръпвания ядосан я угасява. „Хем се опитвам да ги спра, хем
ги паля!“, някак си учудено се оправдава той.
„Сега, като започнат да ги увиват в амбалажна хартия, съвсем ще ти се отще!“, закача го
Владо, който е известен противник на пороците. Всъщност само на този порок - за другите не е така ревностен.
Обръщаме се с гръб към реката и тръгваме
назад. Стоян ни води към стари лозя, които
сега са изоставени и сигурно предлагат прекрасни условия за фазаните. Само че това,
което е добро за тия птици, е ужасно за хората. Разбираме го веднага, защото още в началото усещаме как заплетените, паднали лози,
объркани с повет и стари ръждясали телени
редици, се опитват да ни уловят в капан на
всяка крачка. Минаваме петдесет метра и
сме целите в пот. Владо предлага да излезем
от това лозе, но Стоян настоява да го обиколим поне веднъж. Като чувам „поне веднъж“,
започвам да си мисля, че дори като пуйки да са
големи тия фазани, по-добре е да ги търсим
на някакво по-чисто място.
И точно в този момент, като си вдигам краката високо и се оглеждам да не се закача в
някой скрит под листата тел, усещам как
няколко фазана буквално на десет метра пред
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очите ми се промушват в храстите и изчезват. Викам Ерма и всички спираме. Дишаме
уморено и се оглеждаме, стиснали пушките в
ръце. „Ей тука, съвсем от краката ми изскочиха!“, показвам аз с ръце.
Кучетата бързо притичват и започват
нервно да се въртят, след което Ерма вдига
нос и спокойно, сякаш учител демонстрира
на учениците опит по физика, се завърта, за
да напипа дирята на птиците. Усетила миризмата, тя бавно и провлачено тръгва към
Митко, който стои най-накрая на редицата.
Кора я изпреварва, но изведнъж спира като
вкопана и застива.
- Внимавайте, птиците са няколко, всеки
да избере най-близката, да няма нервни
изстрели! - тихо повтаря познатата парола Стоян.
Двете кучета бавно пристъпват напред,
пред тях има кръг с диаметър десет метра,
в който явно се крият фазаните, покрити от
ластарите на падналите лози. Ерма застива,
чакайки знак.
- Нека да видим какво ще стане - предупреждава ни Стоян. - Не мърдайте!

И ето го най-сетне чаканият миг. Нещо се обръща в заплетените храсти, нещо помръдва
и оттам като фугасни снаряди избухват с
крилата си пет птици. Две женски и трима
мъжкари. Птиците наистина се разлетяват
на всички страни. Аз съм най-далеч и затова
изчаквам да видя какъв ще ми бъде късметът.
Един фазан, който е тръгнал към Владо, подплашен от изстрелите се обръща и полита
наляво. Мисля си, че това никога не ми е била
любимата позиция на стрелбището. Птицата бързо увеличава ъгъла и набира скорост.
Трябва да стрелям мигновено, защото тя се
отдалечава като самолет. В такива случаи
стреляш щом уловиш дивеча на мушката.
Разстоянието е около четирийсет метра,
но аз съм сложил втулка с полушок, а и патроните ми са с концентратори. Значи, мога да
разчитам на попадение при добро прицелване
на петдесет, дори шейсет метра. Всичкото
това ми минава през акъла, докато прихващам фазана на мушката и, натискайки спусъка, си казвам: „Дано не се изложа!“. Изстрелът
е точен, а Стоян след това го определя като
майсторски. Мисля, че е над петдесет метра. Фазанът се сгъва в полета си и тупва на

земята. Когато отивам да го видя, той стои
там, където е паднал. Тогава именно нашият
домакин казва: „Браво, майсторски изстрел!“.
Отскубва перо от опашката на фазана и ми
го подава, а аз до края на лова го държа на шапката си.
Сега вече старото лозе не ни се струва толкова лошо място. То че е гадно и объркано
като дяволска поляна, така си е, но за сметка
на това в него има толкова фазани, колкото
няма и в ямболската фазанария. При това истински, диви.
Още на два пъти изкарваме по четири-пет
птици. Бавно се промъкваме през преплетените като амазонски лиани лози и слизаме
надолу към другата страна на хълма. Стигаме селския път и спираме да си починем.
Стоян изкормя птиците, защото, ако ги оставим така, може да придобият дъх. Въпреки че французите не ги готвят, преди да са
стояли два-три дена окачени под стряхата,
докато месото им омекне и леко започне да
намирисва. Не знам как изглежда фазан, сготвен от френски готвач, допускам, че е великолепен. В тяхната кухня има толкова много
сосове и подправки, техните готвачи използват такива маринати за изкисване, слагат
толкова различни вина при готвенето, да не
говорим за онези, които се пият по време на
яденето, че месото на фазана сигурно би било
страхотно ястие, дори да е малко мръднало.
Но ние си го обичаме прясно, затова Стоян
притежава добрия навик и майсторлък да изважда вътрешностите на убитите птици,
за да можем да ловуваме до късно и месото да
се запази.
Така става и този път. След като изпиваме по
чаша кафе при колата, почиваме половин час
и отново тръгваме по ловните пътеки. Към
четири часа, когато вече тръгва да притъмнява и късият зимен ден почва да се загръща в
тънкото си януарско палтенце, ние най-после
прибираме пушките, качваме уморените кучета в клетките, поставени в багажника на
големия джип, и бавно изпълзяваме от старите граници на някогашната Римска империя.
Спираме на бензиностанцията, където нашите ловни приятели са се събрали отново,
може би след кратка почивка, и весело обсъждат мача на седмицата. Като ни виждат, те
ни поздравяват радостно и ни канят да оп67
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ЛИСИЦАТА“
итаме страхотното шкембе на ресторантчето. Така и правим. Признавам си, че в София
и в най-добрия ресторант сигурно шкембето няма така да ми се услади. Да не говорим,
че там няма да посмея да слагам толкова лъжички отровна смес от оцет с чесън.
Като се прибираме в столицата, още мириша и жена ми с намръщен нос казва:
- Фу, пак сте яли шкембе в някой селски
ресторант!
Надниквам в хола и виждам, че две нейни приятелки седят на креслата и пият кафе с датски маслени бисквити. Аз ги изглеждам от висотата на фигурата си, небръснат, облечен
с маскировъчни ловни дрехи и с пушка през
рамо, и мрачно питам:
- Ял съм шкембе, някой усеща ли?
Те весело се кикотят, като с това искат да
покажат пренебрежителното си отношение към такива диви увлечения. Тогава аз изкарвам от раницата един фазан и го слагам на
масата пред тях:
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- А това какво е, знаете ли?
- Ооо! - смръщват те носове, сякаш виждат одран динозавър.
- Добре, живейте си скучния живот! – казвам наставнически аз и отивам да си прибирам пушката.
Явно ловният ми празник е завършил.

МОЯТА ЛОВНА ДРУЖИНА

В ЛОВА ВАЖНОТО Е ДА ИМА МЯРА
От Мариана Мандичева
Петър Симеонов, дружинка Троян първа: „Магията на лова като хоби
е в това, че притежава силата
на другарлъка и любовта към
природата. В никакъв случай не е в
убиването на животни. Да, нашият
обект на лов е дивечът, но важното
е да има етика. Да има мяра.”
Беше средата на месец декември миналата
година. Ловният излет приключи. Ще го запомня с това, че горе, в Балкана, денят беше
слънчев и топъл, докато низините бяха залети от белотата на гъстата мъгла, която
на моменти бухваше сякаш прекипява мляко.
Сред тая белота стърчаха само върховете
на околните хребети, които все едно идваха от нищото. Мъглата беше обсебила дори
връх Беклемето, който е на 1525 метра надморска височина отсреща. От време на време вятърът надделяваше и оголваше малка
частица от хоризонта, в която паметникът
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горе проблясваше и връщаше лъчи за поздрав.
Движението на мъглата и гледките закратко превърнаха деня в приказка. Бяхме на 12301240 метра, където са махала Кратунковци и
ловната база на дружинка Троян-първа. До вечерта студеното сиво погълна и последната
светла ивица на хоризонта, който се обточваше по билото на Балкана.
Оставиха Митко, най-младият ловец в дружинката, на пусията преди мен. Той е син на
Петър Симеонов, по-известен като Пешо
Кларнета, защото е много добър музикант
кларинетист по образование и призвание и
няма веселба без него. Освен това той е местен човек. Тук е пораснал. Дядо му е свирил на
кавал, а Петър, който кръстосвал по същия
този Балкан, от малък започнал да свири в гората на овчарска свирка и кавал, а по-късно и
на флейта.
Като всеки родител таткото Петър даде
напътствия на сина и пое към пусията след
мен. Час-два по-късно отдолу отекнаха два

бързи изстрела. Всички ги чухме. Беше Митко. Представих си го на снимка до отстреляното прасе. В почивката между двете гонки
той приседна на поляната, заобиколен от
ловните си другари.
- Излезе ми, ама само го изпратих. Два
пъти, ама поне се нагърмях. Това ме нарежда между колегите, които през този
сезон са стреляли по прасе – споделяше
ловната си радост Митко.
- Как направих сина ми Митко ловец? Потеклото ни е ловджийско. Неговият прадядо и дори моят прадядо по майчина
линия са били ловци. Баща ми, тоест дядото на Митко, и той беше такъв – подхвана бащата Петър.
Това мъничко романтично кътче в Балкана
силно ме впечатли още първия път, когато
ни затрупа голям сняг. С някаква сила то успява да укроти буйния дух на ловците и те всеки път идват тук с уважение към миналото,
сътворено в история от труда и любовта на
хората, живели тук, която е разказ за усилието на човека да оцелява и да бъде.
- Махала Кратунковци е от турско време. Къщата под тази, в която разговаряме, е на прадядо ми, той се е родил в
нея. Според легендите тук са се заселили
хора, избягали от Македония. Те не притежавали никакъв имот, тъй като били
без местно потекло. Техни били само къщите. Това е една от причините повечето от тях да се женят и създават семейства долу, в село Балканец.
Има хора от Кратунковци, които след Освобождението се заселват в село Христо Даново. В него са живели много турци, които напус-

нали селото и оставили имотите си. Моят
род има има много братовчеди там. Баба ми е
от Шамовци, под Гергьовската махала. Майка
ми изцяло е от Балкана. Аз също съм пораснал
тук. Дядо ми беше председател на ТКЗС. Тук
се косеше, поддържаха се стада животни. Постоянно бях горе, в Балкана. Долу не можеха да
ме удържат. Горе се чувствах свободен…
Нататък Петър разказа за къщата, която
ловците превръщат в ловна хижа. То се подразбира, че нито сняг, нито виелица могат
да спрат ловците да идват тук да ловуват
и после да седнат на топло в старата къща
с долапите и до късно да хортуват за лова,
за децата и живота въобще. Въпросната къщичка някога започнал да строи чичото на
Петровия дядо, също на име Петър. Когато
направил една стая, бабата му умряла. Тогава
вдигнал друга къща по-надолу, а тази в Кратунковци, заедно с казана и плевнята, останала самотна.
- Когато решихме, че къщата ще ни стане ловен дом, двамата с Емил Цочев направихме по 27-28 бригади, докато я изчистим.
После цялата дружинка се включва в отливането на двадесет сантиметра бетон отдолу, за да спънат постройката да не падне. Така ловците от дружинка Троян-първа
си правят дом близо до небето, в приказния
свят на звездите и величието на Балкана.
- Помня лова отпреди. Той беше много
по-етичен. Когато станах ловджия, ловувах с всичките възрастни хора в дружинката. Радвам се, че двайсет години
съм бил с тях. Помежду им имаше голямо
мъжкарство и голям другарлък. Беше си
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верситет и затова на следващата година завършва ловния курс.
- Привлекателното на лова
не е буквално самото ловуване, а тръпката, емоциите и природата, усещането, че си част от нея.
Митко държи да е точен с колегите, да се учи и да не допуска грешки, които могат да
провалят общия успех.
наистина дружина. Нещата днес са други, но пък ето че идват млади хора, които са нахъсани да сплотяват колектива. Това ми харесва.
Петър е завършил Музикалната гимназия в
Плевен. Музикално образование, според него,
означава да учиш история на музиката, която
е свързана с историята на изкуството.
- Музикалната култура те извисява, макар
всички да знаят, че един музикант по-лесно ще изрази себе си с ноти, отколкото
с думи – каза Петър. - Митко, синът ми, е
добро дете. Той е разумен млад мъж.
Димитър Петров Симеонов е пето коляно
ловец. На 21 години е и учи право в Софийския
университет. Втора година е ловец и по време на сезона е тук всяка събота и неделя.
- Израснал съм в този район, а ловец исках да стана от малък. Такъв е баща ми,
дядо ми, прадядо ми и прапрадядо ми,
който е бил един от първите членове на
дружинка „Балканец“.
Обяснимо ловът е в кръвта му. Когато навършва пълнолетие, Митко си поставя на
първо място задача да кандидатства в уни-
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- Мечтата ми не е да ударя, а
да ми излезе и да усетя тръпката. Баща
ми е сладкодумец. Пораснах с ловните
истории и шегите. Лесно се припознава
ловът, но е много трудно да го обясниш
на човек, който е далече от него. Когато
разказвам някаква история на колегите
в университета, виждам, че в началото
им е странно, но към края им става интересно и дори искат и те да станат
ловци.
Освен баща си Митко има още няколко учители в лова. Това са Найден, Емил и Даниел
Конански, както и Станимир, който пръв му
отстъпил пушката си да стреля.
- А когато отървах прасето, Найден ми
обясни какво е трябвало да направя на
пусията и защо се е получило така, че
съм пропуснал. Сърцето ми се разтупа.
Прицелих се, но явно хладнокръвието ми
не е било достатъчно.
Митко особено много е щастлив, че е попаднал на дружинка, в която дружбата се цени
много.
- Представям си как ще ловувам с тези
хора след пет-десет години, когато ще
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съм понатрупал опит. Ще бъда откровен: тази година имам по-голямо самочувствие, усещам се като себе си, а не
като син на баща си.
Той е дете на баща музикант и на майка
юрист.
- Чувствам правото в себе си като наука,
макар този избор да не беше най-верният за мене.
- Митко е кадърно дете. Аз много го обичам не само защото с баща му сме приятели и той ми е кум, а защото момчето
ми е като син. Много читав човек е. От
всичките млади той единствен се хваща да изчисти и измие, шета в хижата.
Стои прав и хуква веднага, ако някой поиска нещо – допълва Емил Цочев, който е
с ловен билет от 1984 г. и като стар, опитен ловец знае, че при добър учител Митко бързо ще натрупа опит.

- Ловът за мен е спорт. Има колеги, които си мислят, че с него могат да се изхранват, но за мене той е удоволствие.
Само че трябва да се учиш непрекъснато. И най-важното е в лова да сме приятели. Традицията да сме равни, мисля,
полека-лека започва да се пропуква. Май
че хората с пари си мислят, че всичко се
върти около тях.
Емил помни първия си лов със своя баща на 1
януари 1976 г. Бил е войник. Дали му пушка и му
казали да влиза като гонач.
- Един възрастен човек ми рече: „Момче, не
влезеш ли да гониш, никога няма да станеш ловец. Върви ей там, до онзи бук.“ Тогава ми излязоха три прасета и аз убих
двете. Оттогава ловната страст е в
кръвта ми. Баща ми е роден и израснал
тук, на един километър под нас, в махала Гергевци. Няма как да си балканджия и
да не носиш лова в кръвта си.
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НАЙ-ТРУДНАТА
ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ КАЧЕСТВОТО,
ЗА КОЕТО Е ТРЪГНАЛ ЛОВЕЦЪТ
От Мариана Филева
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Сред овните, които съставляват „Големия
шлем“, Rocky mountain bighorn е безспорно
най-трудната било поради заради
тежкия терен, било поради сложността
да намериш “законни” трофеи, които да
отговарят на всички изисквания, за да
бъдат отстреляни.
На теория, за да регистрираш „Големия шлем“,
можеш да избираш между Rocky mountain bighorn
sheep и калифорнийския му събрат. Двата овена
са подобни и са известни със способността си
да оцелеят в различни условия на околната среда. Популацията в Съединените щати е по-голяма и са по-лесни за ловуване, отколкото в Канада. На практика обаче ловът в САЩ е почти
невъзможен за чужденци поради сложната система на раздаването на лицензи на ловци, които са извън територията на съответната
зона. Единственият начин да ловуваш калифорнийски bighorn е като се регистрираш с искане
за лиценз в съответния парк, след което се въоръжиш с безкрайно търпение... Безкрайно може
да означава десет години, а понякога и повече.
Европейците, сдобили се с “Големия шлем“, са
изключително малко и като казвам това, имам
предвид един италианец и един испанец.
Между двата овена Rocky mountain bighorn
sheep е по-големият и по-тежкият, с тегло над
230 килограма, а сред четирите е най-красивият. Може би точно поради това ловците му
отреждат специалното място. Името си той
дължи на огромните, извити назад и надолу кафяви рога. Те могат да бъдат дълги 50 инча (127
cм), измерени по централната линия на външната страна на извивката, с обиколка от 15 инча
(40 см), измерена в основата на рогата, близо до
главата; женските могат да достигнат до 12
инча (30 см).
Различният темп на сезонния растеж на рогата - бързо през лятото и бавно през зимата стимулира възпроизвеждането на пръстени
или „кръгла корона“, която разкрива възрастта
на животното.
- За мен това е най-красивият овен, съществувал някога - казва ловецът Карло Бономи, - дори
по-красив и от азиатските овце. Наистина е
различен, дори и препариран. Бигхорнът е голям, тежък, силен, труднодостижим. Ловът му
е незабравимо преживяване, защото подлага
на изпитание усещанията на ловеца и то до
крайност.
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„Тук започва най-трудното предизвикателство“. Тези пет думи могат да бъдат лозунг
на който и да е от седемте италианци, които имат в колекцията си „Големия шлем“.
“Скалистата планинска къща” – това всъщност е градче с около 6900 жители в Алберта,
Канада, където до всеки знак се чете “голям
рог“. Оттук започва приключението за Ренато Лука.
- Дo базовия лагер имаме 5-6 часа с кола и още
осем на кон. Същият път ни очаква на следващия ден, само че шестте часа с колата
от предния ден днес ще ги минем в езда, а
осемте часа на коня се превръщат в осем
часа пеша. В базовия лагер, предвид многото сняг, планираме как ще настаняваме
палатките, въпреки че за планове има малко възможности. Ще решаваме в момента.
През нощта термометърът пада до -15° С.”
После Ренато продължава въодушевено:
- Американците ловуват в един наистина див климат между скалите и ледените
води. Животът им тук е като на дивите
животни... и ние правим същото. Осъзнавам, че спектакълът и красотата на тези
места, осветени от великолепното слънце,
компенсират липсата на какъвто и да било
комфорт. Далече от дома разсъждавам върху страстта по лова, която ни кара да се
чувстваме до известна степен привилегировани.
- Вече мога и сам да отида по тези места.
След три поредни експедиции познавам
добре ситуацията - казва Тициано Терзи. Намираме се на същото мястото, където
видях законен овен първата година. Те са в
средата на долина с диаметър 7-8 км и скалисти върхове наоколо. Заставаме зад един
камък, единствен в средата на долината,
излегнати в снега. Започваме да оглеждаме с бинокъла и водачът, 19-годишно момче,
което не е ловец, вижда точка на отвесна
каменна стена отсреща, явно невъзможна
за изкачване дори от животното. Чудя се
как изобщо овенът е успял да стигне там.
Невъзможно е да се изкатерим, имаме нужда от въжета. Заобикаляме долината и се
изкачваме нагоре по дерето към вертикалната стена. Приближаваме се предпазливо
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и не след дълго установяваме, че е мъжки
бигхорн, приклекнал на малък балкон между
почти отвесните пукнатини. Пред нас е и
ни гледа. Изглежда стар, рогата му са непокътнати, но приближавайки го отпред, не
можем да разберем дали е законен или не. Въпреки това след осем дни (плюс три различни експедиции за три години), достигайки
на 352 метра от животното, адреналинът
ми се покачва.
Нося пушка „Bansner“, направена в Америка,
с цевна кутия от неръждаема стомана, клонинг на „Remington“, в предпочитания от
мен калибър .300 Wsm с 560 мм цев и оптика
„Swarovski Z6“ с балистичен барабан. Зададох
корекция 350 метра. Ъгълът на площадката
е доста стръмен. За да попадне в рамото
куршумът, трябва да се прицеля точно под
гръбнака. Изчакваме животното да се обърне
и да ни позволи да разберем дали е разрешено
за отстрел.
Преваля пет часа следобед, така че се готвим
да останем за цялата нощ. Вече почти към

края на залеза отнякъде долита врана. Чувствам как крилата ѝ вибрират над нас. Враната
се завърта наоколо два три пъти и отлита
към бигхорна. Бавно-бавно се приземява и каца
пред муцуната му. Животното скача на крака и в този момент най-накрая виждаме, че
е разрешено за отстрел. Сърцето ми ще изскочи от вълнение, но си мисля: „Чакай, чакай,
не пропускай този изстрел!“. Прицелвам се в
плешката на животното, стрелям. Както
бях предвидил, куршумът влиза точно там и
излиза под гръбначния стълб. Овенът умира
на мига и пада в пропастта.
„ЗАКОННО“ ЖИВОТНО
За да се отстрелят законно, овните трябва
да имат определена възраст и обиколка на рогата. Рогът трябва да докосва въображаемата линия, която започва от окото и стига до
муцуната. Само за Rocky mountain bighorn са
достатъчни 75% от обиколката, за да бъде разрешено за отстрел животното. Ясно е, че не
е лесно да се определи дали едно животно има
качества или не, когато трябва да прецениш

Отговорът на Пио Пирини
не е по-различен:
- Всеки ловец с удоволствие би ударил хубав трофей,
но върхът на този лов по
Скалистите планини е да
се върнеш с бигхорн. Това е
така, защото самото ловуване е толкова трудно, че
фактът, че сте постигнали целта си, омаловажава
необходимостта да имате
голям трофей.
НАЙ-ПРЕКРАСНАТА НОЩ
това през наблюдателната тръба. Когато
то вече е отстреляно, е достатъчен шаблон,
който ловните носят със себе си: следвайки
обиколката на черепа, бързо се определя дали
отстреляният овен е законен или не.
Ако се окаже, че той не е бил за отстрел, се
прилага тежка санкция: отговорността в
Канада за това не е на водача, а на ловеца. Затова онзи, който е нарушил закона, не може
да ловува там следващите 5 години и като
плюс плаща глоба от $1000 до $100 000 - в зависимост от тежестта на нарушението.
Ако ловецът е добросъвестен и размерът
на грешката е от един милиметър, получава минималната глоба, но забраната за ловуване в Канада си остава 5 години. Това е
условие, което драстично намалява броя на
желаещите за стрелба по животни, чийто
трофей оставя някои съмнения. Но до каква
степен е важен размерът на трофея за самите ловци?
Масимо Бертони споделя:
- За мен размерът на трофеят е важен
безспорно. Има обаче животни като Rocky
mountain bighorn, чието ловуване изисква
толкова труд, че в крайна сметка след 12 дни
не само си доволен от отстрела на законен
овен, но се чувстваш и щастлив. От четирите овена на „Големия шлем“ най-трудният и най-грозният, който имам, без съмнение е Rocky bighorn. Така че трофеят е много
важен, но в рамките на определени граници.
Освен това разрешените за отстрел животни обикновено са възрастни, така че със
сигурност носят приличен трофей.
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Прелиствайки
четирите
албума в миланската къща на Гуидо Бракети,
преживяваме отново най-запомнящите се
моменти. Първата снимка разказва за най-типичната зона за този лов в Алберта - Националния парк „Джаспър Бигхорн“, след това дивата природа на парка „Уилмор“, където няма
големи трофеи, но условията са още по-трудни. Затова американците смятат бигхорна за
най-красивия овен.
Гуидо Бракети разказва:
- Това е един от най-авторитетните видове лов, на които съм бил. За четиринадесет
дни не срещнах нито едно животно, за разлика от Британска Колумбия, където още
първия ден видях пет-шест овни. В Албърта
не видях абсолютно нищо, бях напълно отчаян. Последния ден почти бях решил да не
излизам, защото прогнозите обещаваха да
има буря. В крайна сметка отидохме доста
далеч, защото не исках да се откажа до последната минута.
Четири часа следобед в деня преди тръгване. Бяхме залепени, докато гледахме през наблюдателната тръба, когато заваля сняг. На
един връх видяхме група от около двадесет
овни с няколко красиви трофея. Нито един
от тях не беше огромен, на ръба на разрешените за отстрел. Бяха първите и единствените, които открихме след 14 дни лов.
Стрелях в последните мигове на дневната
светлина. Пързаляйки се по снега, ми бяха необходими два часа галоп, докато се изкача от
другата страна на склона, който ни покриваше, за да не ни видят овните. С нечовешки
усилия се добрахме до мястото и в позиция

отдолу-нагоре, когато вече беше почти притъмняло, стрелях и животното падна.
На запалени фенери почистихме овена, а не
след дълго ни настигна и снежната буря. Върнахме се на мястото, където бяхме оставили конете, за да открием, че те са изчезнали,
затова приклекнахме между три ели и прекарахме нощта на открито в снега, увити
в конски покривала около огъня. Но имах овен!
Това беше най-прекрасната нощ в живота ми.
Когато се събудихме, настъпи паника. Водачът, 22-годишно момче, намери отпечатъци
от лапи на мечка върху снега. Заредих пушката отново - носехме 50 кг прясно месо. Надолу
падахме през цялото време и ни отне часове,
докато слезем. Конете най-накрая отговориха на свирките на водача. Намерихме ги и бавно-бавно се смъкнахме в лагера. Дори и днес, когато си мисля за това, ми настръхва козината.
ОГРАДА? НЕ, БЛАГОДАРЯ
Лодовико Калдеси има в колекцията си 19 овни,
20 кози и „Големия шлем“.
- Още от деветгодишен ловувам в САЩ и
Канада, така че от малък познавам особеностите на терена. По-късно Тициано ми предложи да започнем заедно с „Големия шлем“ и
така през 2007 година организирахме първата експедиция, разчитайки на Роб Ериксън
и започвайки с най-трудния лов, а именно
този на Rocky mountain bighorn. Ловувахме
в концесията на Макензи, в най-западната
част на Алберта. По време на тази първа
експедиция видяхме животни, но те не бяха разрешени
за отстрел.

Sheep, след това в Калгари отново за бигхорн.
М.Ф.: Доста амбициозно от твоя страна.
Два овена да атакуваш в два поредни лова...
Л.К.: Вторият си беше изтощителен лов,
защото го удължих с още 12 дни в сравнение
с планираните 18. Това с удължаването беше
добре. Поне овен да бяхме срещнали, но не видях и сянка на такъв за 30 дни. От една страна си доволен, защото си го направил, от друга страна го чувстваш като злоупотреба със
самия себе си. Доволен си, защото си оцелял,
защото си успял да направиш два последователни лова от тази категория. Защото можеш да си кажеш: „Аз успях!“. Хубав Dall Sheep
отстрелях, но за трети път пропуснах Rocky
mountain bighorn.
М.Ф. Едно от нещата, за които най-много
се говори, когато става дума за „Големия
шлем“ е това колко много пари са необходими за него…
Л.К.: Вярно е, защото ловът на тези овни наистина изисква високи суми. Но оттам-нататък
има и други неща - трябва да си готов да се
подложиш на изпитание, да бъдеш физически и
психически подготвен, а съвсем не накрая е нужен истински късмет. Преди всичко трябва да
притежаваш психическа издръжливост, защото когато краката ти отказват да се движат,
експедицията се удължава и удължава, умората
те натиска, дори един куршум не си изстрелял,
а ти все повече и повече се изнервяш. Цялата
ситуация се превръща в една фикс идея.

Може би поради почвата или
околната среда в тази област животните трябва да
са на възраст между осем и
десет години, за да развият
подходящ трофей, докато в
други области това се случва още когато са на шест
години.
По време на втория ми опит,
през 2009 г., в първия ден на
лова пропуснах един бигхорн
на 320 метра. На следващата
година ловувах първо в северозападната територия Dall
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М.Ф.: Може би да се нарече мания?
Л.К.: Да го наречем мания е малко прекалено, но
несъмнено се създава известно напрежение.
М.Ф. Но си доволен...
Л.К.: Страстта е, която ме води, когато съм
на лов. Не изстрелът. Щастлив съм дори и когато се върна с празни ръце. Ако ловът е бил
добър, ако съм направил всичко, което е можело и трябвало да се направи, съм доволен и
тогава. Ако територията е красива, ловът
е винаги красив. Ясно е, че за да сложиш успешен край на ситуацията, си трябва и животно, но има удовлетворение дори и без паднало
такова.
М.Ф.: През март 2011 г. бяхме заедно на Desert
sheep и в края на септември се върна за
Rocky Bighorn за четвърти път.
Л.К.: Да, и дори и този път трябваше да удължа лова. На пети октомври с един изстрел от
почти 500 метра, след 96 дни действителен
лов и 107 дни между пътуванията и всичко ос84

танало най-накрая успях да отстрелям бигхорн. В личния ми дневник съм отбелязал: „На
96-ия ден, който посветих на това прекрасно
животно, най-накрая успях да го отстрелям.
Сега почти ми се струва, че летя. Напрежение е това, което ме придружаваше в най-съкровените ми мигове през цялото време, защото чувствах, че нещо ми липсва.“
М.Ф.: Много ли е важен размерът на трофея,
когато си на лов за американски овни?
Л.К.: Ловя заради страстта, не заради трофея. Сега, когато оглеждам трофеите ми,
мисля за самото ловуване, не за инчовете и
сантиметрите. В деня, когато то престане
да ме вълнува, ще спра да ходя на лов. В деня,
когато тръгна за голям трофей в ограда, за
мен ловът е свършил.
…
Чувала съм Карло Бономи често да повтаря:
„Всичко зависи от качеството, за което е
тръгнал ловецът.”
Останалото е простичко, нали?
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От Анелин СЛАВЕЙКОВ

Реката е голяма, мощна и
водата няма претенции към
околното, ала всичко живо
или не се съобразява с нея страхува се, или се нагажда,
било то почви, растителност
и животинки. Дунав е и майка
на много и най-разнообразен
живот във всеки един момент
от времето, раждащ се и
загиващ.

Претенции в този кръговрат около водата
изразяваше и местна ловна дружинка по българския бряг, обитаваща район около входа на
големия напоителен канал. От самия канал не
беше останало много благодарение на повсеместната, местната и прочее демокрация в
обществото. Но веднъж изграден, изоставен
и непотребен, той се явяваше и лесен път на
реката към полето и когато Дунав придойдеше, никакви затлачвания по изкорубеното
циментово корито на канала не можеше да я
спре. Неподдържаният савак беше изкривен и
жалките му опити да прегради водната стихия с времето все повече отслабваха.
Красивите по всяко време местности обаче
криеха и много рискове - между дигата и коритото на реката се образуваха ями, пълни с
речна вода, която оставаше при отдръпването на реката и невежото око лесно можеше да бъде излъгано фатално - за неподготвена твар това беше бавен и ужасен завършек
на живота, ала местните познаваха тези
клопки твърде добре. В ямите беше пълно с
риба, която нямаше изход към голямата вода
и мераклиите не пропускаха този момент.
През студените зими в заветите на ямите
намираха легло за нощувка и покой различни
водни птици - диви патици, водни кокошки, корморани, потапници. Тук се навъртаха
и доста други диви животни, имаше сърни,
диви прасета, тук-там и елени се мяркаха.
Хищниците имаха постоянно представи-

телство в лицето на вездесъщите чакали и
лисици; чуваше се вълк, макар и рядко, и няколко скитащи кучета, но броят им не си струва
отбелязване.
Тази година в края на сезона за лов на водоплаващи присъствах и аз в този район. Бях поканен от местен лекар, мой приятел от детството. То аз и по този край бях израснал, но
връзките вече бяха рехави.
В съботната много ранна утрин пристигнахме на фарове до дигата и оставихме джипчето в подножието и́ . Беше белезникав мрак,
съставен от снежния покров наоколо, сивата
ивица на върховете на крайбрежните тополи и кристално черното небе с блестящи
звезди. Някъде съвсем на изток една много
тънка сивинка подсказваше неизбежния ход
на слънцето, но това беше далеч, твърде далеч, за да ме топли.
Местният лекар познаваше района толкова
добре, че нямаше никаква нужда да се ориентира по нещо. Направо тръгнахме по пътя,
минаващ през дигата, прехвърлихме и слизайки на обратната страна, се озовахме в
началото на речните дървета. Снегът беше
натиснал ниските храсти под тях и това
създаваше невероятна феерия, блещукаща в
страховития мраз, прокрадващ се откъм ре87
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ката, която все още не се виждаше. Както и
да вървеше човек, под краката му скърцаше
издайнически при всяка стъпка. Не че някой
или нещо помръдна или се впечатли, но тайнственото чувство за страхопочитание към
неизвестното ме караше постоянно да съм
нащрек и да се оглеждам предпазливо. Ала
докторът нехаеше за това и вървеше уверено по път, който би трябвало да е коларски,
дърварски, рибарски, туристически и всичко
останало, който завършва при водата.
Стигнахме в прогледния мрак до брега за около десетина, според мен, минути. Това, което
видяха очите ми, не беше точно бряг. Беше
една бяла снежна равнина, простираща се към
онова, което трябваше да е румънски бряг.
Някъде по средата се виждаха тъмни ивици,
ала звукът на течаща вода беше приглушен
и смесен с тихо пукане. Дунав беше замръзнал.
Който не го е виждал, има за какво да мечтае.
Звездите се отразяваха тук-там, черните
ивици течаща вода проблясваха. От всичко
това освен омая лъхаше и мраз - голям студ,
който ни обгръщаше, а лекият полъх в горния
край, откъм „Вадините“, доста помагаше на
процеса.
Огледахме се, полюбувахме се на тази замръзнала красота и тихично продължихме по бледолунна пътека към устието на дунавския ка-

88

нал. Навлизайки в по-гъсти места, не можехме
да усетим все още изгряващото слънце, но
различни шумове, идващи от тайнствените
сенки, посказваха, че районът се пробуждаше
за живот. Живот за едни, край за други. Някъде пред нас се чу изпищяване - жално, ужасяващо и преминаващо в някакъв хрип съвсем за
кратко. Докторът спря, заслуша се и вдигна
рамене: „Зайче - лош късмет, лисица или бухал, не знам, далечко е.“ Но този звук явно разшава и други местни обитатели. Чу се плясък
на крила някъде вдясно през коритото на канала от друга водна местност, до която обаче трудно се стигаше, понеже брегът там
бе обраснал с гъста аморфа.
Не след дълго стигнахме на нещо като поляна, която в горния си край, към дигата, беше
силно обрасла с непроходима растителност,
чийто вид не можех да определя в сумрака. Встрани от нея се виждаше белезникаво
пространство - незамръзнала вода, за която
после научих, че е някакъв топлик, ама откъде
и как извира никой не каза.
Разпределихме се по края на тази полянка,
свити в камуфлажните си топли дрехи основно в бял цвят, и зачакахме. Това, че дрехите
бяха скъпи, както и модерният им хамелеонов
оттенък, не оказваше голямо влияние върху
околния студ, но все пак даваха двадесетина

минутен комфорт, за да осъзнаеш, че си само
една нищожна прашинка в този специфичен
околоводен свят и е добре да знаеш мястото
си, приобщавайки се смирено към него.
Счу ми се свистене в небето и тихичко крякане. Патици, няма грешка, ама не можех да ги
видя; все още беше сумрак и само подходът
към замръзналата река осветяваше неширока
ивица, през която преминаха две сенки. „Тръгват!“, рекох си. Би трябвало да се насочат към
местата за хранене, но при този студ и малкото налична течаща вода по повърхността
по-скоро биха се местили по незамръзналите
ями и блата по канала или леглото на реката.
После видях по-ясно друг силует на патица,
която този път идваше към мен. Понечих да
вдигна двуцевката, чийто предпазител бях
свалил предварително, ала се надцених. Колената възроптаха на бързото ми изправяне и
го превърнаха в бавен кадър. Едва сега си дадох сметка за студа. Когато се изправих, небето вече бе чисто и сивкаво. Усетих лекичко

потреперване по цялото си тяло и за миг си
помислих, че ще ме втресе... То самата мисъл
можеше да ми докара това, но се овладях.
Стоях така, когато отново ги чух. В този
момент съседът ми гръмна два пъти, което
така ме стресна, че едва не подскочих. Проследих посоката и съзрях една бързокрила сянка. В следващия миг едната цев блъвна огън
и патицата отсечено пое към това, което
приемах за гъсто обрасло с тръстика място
- не изглеждаше обещаващо за търсене, но го
запомних за после. И все пак радост, да му се
не видяло. Един изстрел, успешен.
В продължение на около час беше по-зле. Имаше прелет, но вече или ни виждаха отдалеч,
или просто ние не ги виждахме, или пък не
улучвахме. Това за лова и за студа… ако си мислите, че с първите лъчи на слънцето нещата се стоплят, може и да сте прави, но не
е вярно и за околната температура; стана
още по-студено на разсъмване! Е, успяхме да
съберем четири зеленоглавки, имаше добър
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прелет и с много труд и пъшкане да се върнем по обратния път. Трябва да се отбележи,
че слънцето даде своя принос в светлината
на деня, но се появи и мъгла и романтиката
премина на друго ниво.

раше в едната си част до външната стена.

Движим се по тесния заснежен път по дигата
към местната ловна хижа - бивша станция на
водно стопанство, взета за стопанисване
от добър човек и превърната в чудесна база
на ловното сдружение, където можеха да отседнат както местни дружинки, така и отделни ловци от друго място. Сградата бе построена от защитената страна на дигата
към вътрешността. Бе двуетажна, като на
втория етаж имаше помещения, оформени
като малки спални с по две легла. На приземния имаше механа – такава, каквато следва
да си я представи премръзнал и уморен човек:
широко помещение с невисок свод, опушена
дървена ламперия с неопределима възраст
и накачени по стените стари трофейни чучела на дивеч, осветявани от позамъглени
аплици. Имаше и три дълги дървени маси от
масив с наредени два реда пейки от двете
им страни. Подът се представляваше от изтъркан и излъскан нареден камък, който опи-

камина можеше да побере до половин кубик

Стената пък беше масивен двоен зид с няколко тесни прозорчета и голяма, открита камина с дълбока козирка за поставяне на каквото и да е горещо, прилично омазана. Самата
дърва наведнъж най-вероятно, което би могло да втрещи всеки специалист по топлинна
ефикасност.
Общото усещане при влизане в механата
бе като среща със стари времена. За това
допринасяше и древният тезгях с излъскан
шубер, облицован с тънка ламперия, слабо
покрита с нещо тъмно – навярно незасъхнал
от времето лак, оплют от местни мухи. Колоритният дъх обаче идваше от липсата на
врата към кухнята, където зидана готварска
печка с огромна чугунена плоча и няколко гьоза
бяха в основата на местните специалитети.
Да кажа нещо и за хората. В късния предобед във вътрешността на механата имаше
двама души. Единият бе мъж, едър, висок, с
изпъкнал корем и голяма глава с рядко срещано плоско, отвесно чело, тънък и остър нос.
Мъжът имаше огромен, прилежно поддържан

мустак, черна, смолиста (разбирай мазна) коса и жив, но
отнесен поглед. Местен индивид от влашките села наоколо, той изпълняваше ролята на барман и всичко друго и сега енергично ни пое.
Вътре в кухнята бе приседнала сгърбена женица на
около... тук годините нямаха значение. Тя ни гледаше с
незаинтересован поглед, някак си уморено. Не че беше
уморена, но знаеше, че ще стане така до утре заранта.
Барманът с вид на заинтригуван месар ни предложи директно по бира и ни покани на високите бар столове
пред шубера. Ако така я почвахме, за следобедния лов
едва ли щяхме да се сетим. Пихме горещ чай, признавам,
билков; не знам от какви бурени бе правен, но страхотно ни загря, особено с лъжичката чист мед от някакъв
голям стъклен буркан. Щом се стоплихме, ние заявихме
желание да ни сготвят патиците, които бяхме добили с цената на много студ. Ако си мислехме за някакви
специални рецепти и начини на приготвяне, това не
влизаше в плановете на готвачката. Жената дойде,
взе паторите и кимна на доктора: супа и другото по
ловджийски. Тя друго и не знаеше, но аз предположих, че
незнаенето на други рецепти я е довело до съвършенство в приготвянето поне на предложеното... Не грешах, но имаше време, докато го разбера.
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Отбиха се още няколко мераклии – колеги, обикаляли по блатата и незамръзналите мочури
и ями. Двамина просто хапнаха по една вряла
шкембе-чорба, обърсаха си прокапалите носове, изпиха по една ракия, станаха и си тръгнаха в студа. Ала ние искахме да останем за
вечерта. Няколко други ловци, с които имахме
уговорка, също щяха да дойдат и се надявахме на весело изкарване.
В това време едрият мъж обикаляше камината - запали я с необичайна ловкост, после отвори вратата, за да излезе многото пушек,
върнат от студения комин, и замина да донесе дърва, без да затваря вратата. Това ни
отдръпна в другия ъгъл, като предпочетохме
пушека пред студа. След малко работата се
изчисти и буен огън облиза стените на древното огнище. Понатоплихме се, хапнахме и
ние по една чорба - толкова лют пипер и чесън не съм и сънувал, че може да изям, ала вкусът бе неповторим.
Следобедът освен студен, и то много, се
оказа и мъглив. Този път сновяхме в пространството между дигата и ледената река,
търсейки топлици, сгушени в гъстото. Признавам, успях след половинчасово провиране
из разни студени и бодливи треви да издебна
един зеленоглав патор. Когато се прицелих,
си дадох сметка, че ударя ли го там, ще си и
хартиса във водата - нямаше разумен човек,
който да влезнеше да го извади. И реших да
пробвам: мръднах малко, птицата ме видя тутакси и мигновено литна. Следях я над муш92

ката и миг преди да
потъне към короните
на дърветата, я свалих. Падна на място,
на което трябваше
да мога да я стигна. Но
се вдигнаха и няколко
други патици, които
не бях видял. Едната
свалих
интуитивно
и тя цопна точно по
средата на водата,
а друга свали доктора пак там! Едната
птица намерих там,
където падна, но двете други кротуваха по
средата на неголемия
гьол тихи и спокойни
завинаги. Нямаше вадене, а и нищо не ни идваше наум.
По едно време във въздуха се разнесе нещо
прилично на дим и откъм реката се счу говор. Някой ни беше чул и мърмореше нещо
неразбрано. Тръгнахме по една тясна пътека
в тази посока и излязохме отново на брега.
Беше рибар. Не знам на акъл кой от нас тежеше повече, но този поне си бе напалил огън.
Върху огъня имаше тринога с чайник и метална скаричка с нещо отгоре - филийки хляб
и някакъв колбас. Иначе си клечеше на малко
столче, зяпаше въдиците и от време на време нещо сипваше от чайника. Каквото и да
беше, го държеше в кондиция. Поздравихме
го колегиално и попитахме дали нещо не сме
го притеснили с изстрелите. Просто беше
стреснат и нищо повече. Обясних накратко
ситуацията с патиците. Първом не прояви
интерес, после човекът, средна възраст и навлечен с шофьорска шуба и домашно плетен
фес, взе въдица с голяма тройна кука и тръгна с нас. За точно пет минути извади и двете патици с невероятни замятания и като
така му дадохме едната. Той благодари, обърна се и тръгна.
Ние поехме обратно, а аз през цялото време
така и недоумявах как и с какво бе дошъл човекът; нямаше кола, нямаше лодка. Доктора
кимна: с колело е. Как така с колело, ми то до
селцето имаше поне пет километра, а като
оставим студа и мъглата, тоя сняг? Докторът ходеше напред и тихичко говореше: „Няма

да кара колелото, бута го, върху него е окачил
всичкото си оборудване, каквото и да значи.“
После спря и рече замислено: „Вярно, късничко е
май, ще мръкне докато се прибере!“

мене, които постепенно преминаха в строй-

Точно час ни отне добирането до ловната
хижа. И умора, и студ, и възраст си казваха своето с всяка крачка. Влязохме почти по
тъмно. Вътре вече имаше десетина човека,
всеки в различен стадий на веселието, които
хапваха, пийваха, бърбореха все още нормално. Поздравихме и си намерихме място. Барманът беше в стихията си - сипваше пиене,
питаше кой какво иска, търчеше в кухнята и
изнасяше разни работи: салати от домашна
туршия, някакви сушици, кебапи. Ние оставихме и двете патици с молба за чорбица и на
следващата сутрин - то идея имаше такава.
Свалихме шубите и част от другите дрехи и
ги разположихме на облегалките на пейките
с лице към бушуващия огън в камината и от
тях тутакси тръгна пара.

качеството им на дайре и сигурно работа-

Друга пара се надигаше и от греяната ракия
с умерена доза захар и черен пипер. Развързаха се приказки с местните и стана едно
топло и уютно, направо ми омиля. По едно
време седнах на импровизирания бар с надеждата тихичко да изпия едно кафе. Барманът,
когото всички наричаха Пе́ ро, зарея поглед
над темето ми и веднага се хвана в машината. През цялото време с тънък и стържещ
глас ми обясняваше за някакви негови болести - къде ходил, какво го лекували, от какво
не бил доволен и щял да ме пита нещо малко
по-нататък. Това „по-нататък“ беше заради
високите звуци от акордеон и китара зад

на местна мелодия. После някой извади и окарина и съставът беше почти пълен. Оставаше да се включа с два комплекта лъжици в
та щеше да стане много весела. Преди това
обаче държах да обясня на Пе́ ро, че не аз бях
докторът и оплакванията и болежките си
искаха друг човек.
В това време на входната врата се потропа.
Пе́ро изрева, та чак ме стресна:
- Дааа, влизай по-бързоу!...
Вратата се отвори бавно и със зловещо скърцане и първото, което нахлу вътре, беше валмо пара от арктически въздух, а от тъмното леко изплува бяла фигура. Всички млъкнаха
стреснато. Аз бях най-близо и през позамъгления ми ум мина зловеща мисъл: „Дракула... минал е реката!“, при което се прекръстих неволно (не че съм вярващ).
От кухнята се подаде и готвачката. Тя възкликна нещо на влашки, после се шмугна покрай бат Пе́ро, хвана призрачната фигура,
вкара я в помещението и затвори вратата.
Беше човек, замръзнал, но жив. Женицата се
опита да го подхване и помогне, ала нищо не
стана. Взехме го подръка и го оставихме да
седне пред камината. Бяхме се умълчали и с
плахи погледи. Под стола на мъжа започна да
се стича вода. Явно горната дреха бе поела
много лед, защото не можеше да бъде съблечена, но с времето работата се уталожи. И
тогава го познах - рибарят.
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- Какво правиш бе, човек? Какво е станало? - го запитах.
Той мълчеше, а от погледа му напираше влага
- не мисля, че бяха сълзи. Имах чувството, че
очите му бяха замръзнали и сега се стопляха.
- Абе, рекох да се отбия да видя мама! прошепна тихо. В това време готвачката, явно негова майка, донесе голяма
паница с вряла чорба, а бат Пе́ро му наля
варена ракия и му подаде стъкленичката.
Онзи пи, после се отърси като от сън и
стана. Измъкна една торба, прехвърлена
през рамото си, свали шофьорската шуба
и я разстла пред камината. Позамириса
нещо малко, но тягата на комина реши
този въпрос. От торбата мъжът извади
плик с риба и две патици. Рибите и едната патица даде на майка си, а другата подаде на мене.
- Това за какво ми е? - го запитах.
- Върнах се там, където вадихме. Преди
това ми се мярна нещо под един храст,
ама не бях сигурен, пък и при мене кълвеше.
После видях, че е паднала още една патка,
но не можах да я извадя с въдицата, та се
опитах да пресегна с един кол, но нагазих
до кръста. Излъга ме една повет, а то отдолу нямало нищо... Не бива зян да ходи дивеча, дошли сте, харчили сте пари, студували сте, не може така да се оставя! - взе
да се повтаря тоя образ.

официален дистрибутор
официален дистрибутор

Да се чуди човек къде е попаднал.
Късно вечерта, преди да си тръгна нагоре за
топлата стая, реших да просветя бат Пе́ро
кой от нашата компания все пак е докторът,
ала той махна с ръка - било за готвачката и тя
му била казала кой е той, защото го познавала.
Смях, музика, веселие, танци - по мъжки, по ловджийски. Където и да съм бил на лов, все така
е. Все ще се намери приказка, все ще запее
някой, все някой ще е убил по-голям трофей.
И ти става мило на душата и си повтаряш
онзи изтъркан и вечен рефрен: дните, прекарани в лов, не се броят от Господ.
А сутринта беше много студена и мъглива.
Чуваш ги: летят над теб, долавяш тихото
им покрякване и плясъка във водата при кацането, но не ги виждаш. Дунав вече бе ми
открил част от себе си, след което затвори
страницата.
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СОКОЛАРСТВО

БЪЛГАРСКИ
СОКОЛАРСКИ СЪЮЗ
В БАРСЕЛОНА
От Анани Любенов –
председател на Български
соколарски съюз
Български
соколарски
съюз
взе
участие в едно невероятно събитие. „Falconeria Segle XXI“ („Соколарство в 21 век“), основана през 2011
година в Каталония, Испания, беше
организирала ден за запознаване със
соколарството.
Демонстрация с полет на мишелов
на Харис и черен хибрид между ловен
сокол и сокол скитник, кратка лекция
за различните видове хищни птици и
соколарството, тематични картинки за оцветяване за децата и, разбира
се, барбекю – на всичко това успяха да
се насладят присъстващите гости и
техните домакини.
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БЪЛГАРСКИ СОКОЛАРСКИ
СЪЮЗ В ДУБАЙ
През януари в Дубай се проведе една от соколарските надпревари за „Купата на Президента“, която
събира соколари от цял свят. Пламен Паскалев, Владислав Владов и Александър Хитров от Български
соколарски съюз посетиха невероятното събитие.
Александър Хитров от няколко години прави хак
(свободно разлитане на хищни птици за развитие на
физиката) на птици, които участват в тази напревара. И тази година, както и предишните, има шампиони сред тях в различни категории.
Според думите на нашите колеги тяхното посещение са били страхотно преживяване и опит, които
те ще споделят с останалите соколари в България.
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СОКОЛАРСТВО

КУРБАН ПОСЛУЧАЙ
СВЕТИ ТРИФОН
На 1 февруари т. г. Български соколарски съюз и приятели почете с курбан покровителя на соколарите
Свети Трифон. На проведеното по случай празника
годишно събрание на съюза бяха приети нови членове, младши соколари и помощник-соколари. Обсъждаха
се много теми за развитие на соколарството у нас и
в чужбина, проблемите на хищните птици, дивеча и
предстоящи мероприятия на БСС.
Празника уважиха и приятели от спасителен център
„Зелени балкани‘‘ и Природонаучния музей в София.
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