Ловно стопанство

Преглед на паднали рога от благороден
елен в ДЛС „Воден – Ири Хисар“

Д

ържавното ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“
– с. Острово, териториално
поделение на СЦДП – Габрово, организира преглед на паднали рога
от благороден елен. Тазгодишното седмо поред събитие, което се
състоя на 29 април, премина при
изключителен интерес и събра
повече от 400 ловни специалисти,
ловци и любители на лова.
Гости бяха зам.-министърът на
земеделието инж. Валентин Чамбов, председателят на Парламентарната комисията по земеделие,
храни и гори Пламен Абровски,
и.д. изпълнителен директор на
ИАГ инж. Филип Ковашки, диИнж. Кирил Колев (отдясно) приветства гостите на събитието
ректори на държавни горски предприятия, ръководители на ловни и
горски стопанства, експерти в областта на ловното
стопанство.
Най-богатата сбирка от паднали рога на благороден
елен от всички 11 представили се ловни стопанства
беше тази на домакините, които показаха колекция
с общо тегло 1300 килограма. Голямо впечатление
направиха поредиците рога от едни и същи елени,
събирани през годините.
В обръщението си към присъстващите инж. Кирил
Колев – директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар“, сподели, че за пръв път на прегледа присъстват зам.-министър и председател на комисия в Народното събрание, което е показател за повишения интерес на
хората, вземащи решения за развитието на ловния
сектор у нас. „За да бъдат проведени необходимите
Инж. Кирил Колев, Пламен Абровски, инж. Цветелин Миланов
дискусии, анализи и коментари и да се вземат праи експерти от ИАГ разгледаха експонатите
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Част от
внушителната сбирка на
домакините с
поредици от
паднали рога
на елени

вилните решения за подобряването на екстериор- „Грижите, които се полагат за благородния елен,
ните и трофейните качества на благородните елени, дават резултат – популациите подобряват своето
стопанисвани в района на Ловното стопанство, са качество. Доказателство за това са четирите капинеобходими много труд и последователност“, каза тални трофея, отличени със златни медали, добити
инж. Колев и благодари на колектива на Стопанство- през миналата година в обхвата на СЦДП“, допълни
то за положените през годините усилия за събиране, инж. Миланов и поздрави екипа на ДЛС „Воден –
описване и представяне на падналите еленови рога, Ири Хисар“ за трофея с най-висока оценка по СIС,
като подчерта важната роля на зам.-директора инж. добит през есента на 2021 г. в Стопанството.
Гости на събитието бяха и преподаватели и учениКалина Гълъбова.
Инж. Валентин Чамбов приветства домакините и ци от НПГГС „Христо Ботев“ във Велинград – един
гостите и заяви, че Министерството на земеделието от стожерите на образованието по горско и ловно
подкрепя усилията за запазване на дивечовото раз- стопанство в страната. Инж. Колев обърна особено
нообразие в страната и ще направи необходимото внимание на връзката между младите хора и притова мероприятие да остане трайно в календара на родата, както и на правилното възпитание на подловните събития, провеждани у нас.
растващото поколение, за което основна роля имат
В изказването си Пламен Абровски сподели, че не само родителите и преподавателите, но и служиза пръв път присъства на подобно събитие и е при- телите в горите: „Със своя добър пример те трябва
да бъдат еталон за млаятно изненадан от
интереса към него,
дото поколение, което
един ден неизменно ще
както и това колко
много информация
ги замени в трудната
и отговорна задача по
могат да дадат роопазване, стопанисвагата на елените за
състоянието на поне и ползване на горипулацията.
те и дивеча в нашата
Директорът на
страна.“
СЦДП – ГаброДомакините впечатво, инж. Цветелин
лиха гостите на събиМиланов каза, че
тието със специалитепрегледът на падти от дивечово месо,
приготвени на място в
нали рога е пионерСтопанството.
но мероприятие за
България, което се
Д-р инж. Росен
утвърждава като траАНДРЕЕВ
диция в последните
експерт по ловно
години и набира все
стопанство в ЮЗДП
по-голяма популяр- Представители на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград, които
Снимки
ност сред ловната традиционно са гости на мероприятието, с директора на ДЛС
Инж. Цветомир
общност в страната. „Воден – Ири Хисар“ инж. Кирил Колев
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