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ИЗЖИВЯВАНЕ  
ЗА ЦЕНИТЕЛИ

Най-голямото ловно изложение 
в Европа „JAGD & HUND“ („Лов и 
куче“), което обикновено се органи-
зира през зимните месеци в Дорт-
мунд, Германия, тази година по-
срещна гостите си през лятото – от 7 
до 12 юни. Международният форум, 
който бе отлаган два пъти заради 
пандемията от COVID-19, остана с 
непомрачена слава и бляскаво от-
беляза своята юбилейна 40-годиш-
нина.

Той посрещна любителите на 
лова и природата с широка гама от 
продукти и им предложи вселена 
от възможности, свързани с лова, 
на изложбените площи на закрито 
и открито.

Събитието е известно и със своята 
разнообразна и богата поддържаща 
програма, която превръща вълнува-
щото пазаруване в уникално изжи-
вяване за хора от всички възрасти. 
Кулинарният „Wild Food Festival“ 
даде възможност на посетителите да 
се срещнат с известни професионал-
ни готвачи, които показаха на място 
модерни и разнообразни начини за 
приготвяне на ястия от дивеч. За 
пръв път бяха организирани демон-
страции с дронове за възможното им 
приложение по време на лов и при 
разходки сред природата. 

По инициатива на организато-
рите се проведоха срещи на разноо-
бразни теми, свързани с природата, 
гората, дивеча, лова, хората и връз-
ката между тях. Интересът към дис-
кусиите беше голям и присъстващи-
те изразяваха надеждата си те да се 
превърнат в традиционни.

Програмата включваше разноо-
бразни забавления – демонстрации 
в зоната за кучета, курс за офроуд 
превозни средства, музикални ин-
терпретации от духов оркестър, мод-
ни ревюта, демонстрации с хищни 
птици, оптическа поляна, „захран-
вана“ от ZEISS стрелбища, кино, зона 
за социални медии, а за най-младите 
изследователи беше организирана 
зона за изучаване на природата.



Поредица на паднали рога  
с трофея от благороден елен
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най-известните туро-
ператорски и оръжейни 
фирми. Интересът към 
лова на дивеч у нас не 
бележи положителен 
ръст през последните 
години, но основната 
причина за това е пан-
демията, предизвика-
на от COVID-19. 

Официални гости 
на българския щанд 
бяха министърът д-р 
Иван Иванов и замест-
ник-министърът на зе-
меделието инж. Валентин Чамбов. 
С визитата на президента на CIC 
Филип Хамър бяха уточнени под-
робностите за участието на наши 
експерти по ловно стопанство в 
курсовете за оценка на ловни тро-
феи за придобиване на сертификат 
от Международния съвет за опаз-
ване на дивеча – CIC. 

Щандът на България бе посетен 
и от директори на държавни гор-
ски предприятия, ловни и горски 
стопанства, ловни деятели, ловци 
и любители на природата, тури-
зма и дивеча. На гостите, проя-
вили интерес към неповторимата 
българска природа и дивеч, бяха 
раздавани рекламни материали 
– каталози, брошури, листовки, 

А к цен т ът,  кой то прив лече 
най-много медийно внимание, 
беше Европейският шампионат по 
имитиране на рев на благороден 
елен. В началото се проведе репу-
бликанското първенство на Герма-
ния, което излъчи тримата най-до-
бри. Наравно със състезателите от 
други европейски страни, те взеха 
участие в напрегната надпревара, 
равностойна до самия финал. След 
балотаж чехът Ян Бртник спечели 
титлата на първенството, изпревар-
вайки Томаш Гуржински от Полша 
само с една точка преднина.

За пръв път бяха представени 
колекции от интересни ловни тро-
феи и поредици от паднали диве-
чови рога от основните европейски 
видове едър дивеч – обект на ловен 
туризъм. 

Статистиката отбеляза, че изло-
жителите, представляващи 31 дър-
жави, са били повече от 400. След 
анализ на попълнените анкети ор-
ганизаторите обявиха, че всички 
програмни елементи на „JAGD & 
HUND 2022“ са оценени от посетите-
лите от „добри“ до „отлични“. Резул-
татите от проведените допитвания 
сред посетителите на изложението 
обобщиха, че 91 % от всички гости 
ще посетят форума и през зимата на 
2023 г. – от 24 до 29 януари. 

БЪЛГАРИЯ  
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Нашата страна традиционно 
участва с щанд в изложбената пала-
та, в която своите услуги представят 

Президентът на CIC Филип Хамър с 
д-р инж. Чавдар Желев – началник на 
отдел „Ловно стопанство“ в ЮЗДП – 
Благоевград

Щандът на световноизвестна  
туроператорска фирма „Kahle“,  
предлагаща ловен туризъм в целия свят

Очакван интерес на посетители към 
фирмата за ловно оръжие и оптика 
„Blazer“

Участници в надпреварата по имитиране на рев 
на благородния елен

сувенири, както и усмивки и по-
желания за незабравими прежи-
вявания в нашата страна. Всички 
служители в системата на горите, 
които бяха ангажирани с органи-
зацията по провеждането на изло-
жението, заслужават благодарност 
за свършената работа и проявения 
професионализъм. 

Изложението „JAGD & HUND“ е 
за всеки, който иска да се докосне 
до очарованието на съвременния 
ловен свят, обагрен от вековни 
културни традиции, плод на ува-
жението към природата и дивеча.

Инж. Росен АНДРЕЕВ
експерт „Ловно стопанство“

в ЮЗДП – Благоевград


