
Международни изложения    

Най-голямото ловно изложение в Европа отново 
подчерта значението на устойчивия лов за 
защитата на видовете и местообитанията 

От 24 до 29 януари в германския град Дортмунд 
международната ловна сцена отново предло-
жи всичко, което сърцето на страстните лю-

бители на лова, природата и кучетата желае. 41-то 
издание на прочутото събитие „Jagd & Hund“ („Лов 
и куче“) доказа не само принадлежността си към 
традицията, но и своята жизненост. В страхотна 
атмосфера бяха представени най-новите тенден-
ции и иновации, разнообразни теми, подкрепени 
от отлично експертно „ноу-хау“ и много акценти 
от разширената поддържаща програма. Освен това 
„Лов и куче“ – 2023, отново беше във фокуса на 
важните дискусии за устойчивия лов. Експертите 
се обединиха около мнението, че устойчивият лов 
осигурява доходи на населението в много региони 
на света и активно допринася за защитата на попу-
лациите на диви животни от бракониерство. 

Значението на изложението бе демонстрирано 
и от присъстващите на откриването официални 
гости. Министърът на земеделието и защитата на 
потребителите Силке Горисен подчерта в речта си: 
„За нас хармоничното съжителство между дивеча 
и гората е основна цел. Искаме да продължим да 
подкрепяме ловците и нашите собственици на гори, 
защото всички те предоставят незаменими услуги 
за опазване на природата – залесявания, лесовъд-
ска грижа, борба с болести по животните като аф-
риканската чума по свинете и други. Ето защо за 

нас е важно ловците, риболовците и любителите на 
природата да се чувстват комфортно тук, в Северен 
Рейн-Вестфалия, където можем да им предложим 
перфектни условия“. На откриването присъстваха 
още кметът на Дортмунд – Норберт Шилф, Никол 
Хайцих – президент на Ловния съюз на Северен 
Рейн-Вестфалия, Торбьорн Ларсон – президент на 
Европейската федерация за лов и опазване на диве-
ча (FACE), и президентът на Съвета за опазване на 
дивеча и дивата природа (CIC) д-р Филип Хармър.

Традиционно в изложението взеха участие и гор-
ските структури на България. Страната ни бе пред-
ставена с богата национална сбирка от трофейни 
експонати на всички видове едър дивеч, добити 
през последните години. Ловните експерти от Из-
пълнителната агенция по горите, държавните пред-
приятия и държавните ловни стопанства предста-
вяха възможностите и условията за провеждане на 
ловен туризъм у нас чрез рекламни и информацион-
ни материали и с участието си в официалната про-
грама на изложението. В събитието участваха инж. 
Валентин Чамбов – зам.-министър на земеделието, 
и инж. Стоян Тошев – изпълнителен директор на 
ИАГ. 

След шест дена, изпълнени със събития, тазго-
дишното издание на изложението „Лов и куче“ за-
върши с високи оценки за организаторите и удов- 
летворение сред всички участници. 

2/202322   

Щандът на България



Д-р инж. Дамян Дамянов 
– директор на ЮЗДП – 
Благоевград, представи 
българската експо-
зиция на инж. Стоян 
Тошев – изпълнителен 
директор на ИАГ, инж. 
Валентин Чамбов – 
зам.-министър на земе-
делието, инж. Здравко 
Бакалов – директор на 
ЮЦДП – Смолян, и проф. 
д.н. Нино Нинов – доайен 
на ловното дело

Д-р инж. Чавдар Желев – началник на отдел „Ловно сто-
панство“ в ЮЗДП – Благоевград, в разговор с посетители 
на българския щанд
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ОТЛИЧНА ПОДДЪРЖАЩА ПРОГРАМА
Експертни лекции, информационно-развлекател-

ни програми, практически дейности, както и въл-
нуващи преживявания предизвикаха сетивата на 
публиката. Особен интерес посетителите показаха 
към образователните демонстрации с ловни породи 
кучета и спиращите дъха умения на грабливи птици. 
Истинско офроуд усещане изпитаха любителите на 
скоростите в годишния конкурс по офроуд състе-
зания. Устойчивите пътешествия на открито бяха 
посрещнати с голям ентусиазъм от всички – и от 
посетители, и от изложи-
тели.

Убедителна беше и пре-
миерата на ексклузивния 
„Club Lounge“ на изложе-
нието. Той предложи на 
всички членове на едно-
именния клуб спокойна 
почивка по време на сума-
тохата на панаира, както и 
ценни експертни лекции и 
семинари по много теми, 
свързани с лова. 

Популярният шампио-
нат за имитация на рев на 
елени отново бе акцентът, 

който превърна събитието „Лов и куче“ в уникално 
по своята същност.

Почти никой от посетителите не пропусна кули-
нарно шоу Wild Food Festival с участието на извест-
ни шеф-готвачи. Спектърът на храните варираше 
от авангардни гурме дивечови ястия до съвсем тра-
диционна дивечова кухня, приготвена в полеви ус-
ловия. 

Освен за небцето организаторите се бяха погрижи-
ли и за ума и духа с вълнуващи дискусионни кръгове 
и ексклузивни семинари с обширна тематика, като 
беседата с психолога д-р Клаудия Брайт, засегнала 
важния въпрос: „Да обичаш животните, да убиваш 
животни – как мога да се справя с това?“, хвърляйки 
светлина върху това откъде идват двойните стандар-
ти при консумацията на месо и как да се противо-
поставим на враждебността. 

Сабине Лоос – директор на изложбения център, 
сподели: „Нашият непрекъснато разширяващ се ан-
гажимент към дългогодишната успешна концепция 
и тази година направи „Лов и куче“ специално из-
живяване за международната ловна общност. Раз-
нообразието на предложенията от познатите марки, 
нови продуктови акценти, както и петте сцени и зони 
бяха много добре приети от всички участници, което 
ни предразположи да очакваме „Лов и куче“ – 2024, 
с голямо нетърпение.“

Участниците в тазгодишното „Лов и куче“ бяха 
на мнение, че изданията 
„на живо“ са незаменими 
и вече с нетърпение очак-
ват да посетят следващо-
то изложение, което ще се 
проведе от 30 януари до 4 
февруари 2024 г. на позна-
тото място –  Панаирният 
център на града край река 
Емшер, с небезизвестния 
футболен тим „Борусия – 
Дортмунд“.

Николета  ДИНЕВА
главен експерт 
в отдел „Ловно 

стопанство“ –  ИАГ

Демонстрации на уменията на ловните птици 


