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абстракт: Представени са резултатите от стрелбата по време на излети 
за дива свиня в ловни дружини. Установена е ефективност от 22,2%. Разгледани са 
факторите, които зависят изцяло или в голяма степен от ловците. Най-сериозни 
причини за ниската резултатност са твърде голямото разстояние на стрелба, на 
което се дължат 28,8% от пропуските, следват неподходящите боеприпаси и точка на 
прицелване – 19,4%. Останалите 29,6% от причините, поради голямата им условност, 
са разгледани в обща група.

ключови думи: Дива свиня (Sus scrofa L.), лов, отстрел, стрелба, резултат-
ност

увод

Дивата свиня (Sus scrofa L.) е разпространена в цялата страна 
(Д р а г о е в, 1978; Г е н о в, 1980; Д а ч е в и др., 2005). Тя е основен вид 
дивеч за България и единственият едър копитен вид, разрешен за гру-
пов лов. За улавяне със стопански и научни цели могат да се използ-
ват неподвижни и подвижни капани (Г е н о в, П ет р о в, 2003).

През периода 2002 - 2006 г. числеността на вида непрекъснато 
се увеличава с около 12% годишно, като през 2006 г. е 58 344 екзем-
пляра, а  средноаритметичната през периода 1992-2006 г. е 43 508 ± 
5 778 екземпляра. В районите, предоставени на ловните сдружения, 
запасът нараства с 4%-18% годишно и през 2006 г. достига 38 934 
екземпляра, докато в държавните ловно-стопански райони е 18 611 
екземпляра. Твърде високата численост на вида в страната е пред-
поставка за разпространението на някои заразни болести (напр. чума 
по свинете), което създава сериозни проблеми на животновъдството 
у нас. В определени райони дивата свиня нанася значителни щети на 
селското стопанство (Г е н о в, 1978; G e n o v, 1987). За решаване на 
проблема Д р а г о е в (1971) предлага увеличаване на отстрела. През 
последните години необходимостта от намаляване на числеността 
налага удължаване на ловния сезон.
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Ползването на дивеча е крайният етап от стопанисването 
му. При годишен прираст на дивата свиня, вариращ от 70 до 130% 
върху пролетния запас (Б от е в, 1981), ползването при този вид се 
предвижда над 50% върху пролетната численост (през 2005 г. е 28 541 
бр. - 54 % от запаса), но реализацията на плана е твърде ниска. През 
периода 1992 - 2004 г. отстрелът на дива свиня у нас се колебае около 
25%-30% от пролетната численост. През 2004 г. е 24,5% - 11 240 ек-
земпляра (Дачев и др. 2005), в 2005 – 36,09%, а през 2006 – 31,36%. Тези 
данни потвърждават становището на Г е н о в (1978), че размерът на 
ползване е много нисък и показват, че проблемът остава нерешен от 
десетилетия.

Въпреки значимостта на вида за ловното стопанство и ловния 
спорт до сега няма проучвания на причините за ниския размер на 
ползването и за увеличаването му се разчита единствено на удължа-
ване на сезона за лов. Целта на настоящата статия е да се  направи 
анализ на резултатите от лова на диви свине в ловно-стопанските 
райони, предоставени за ползване на ловните дружества, за да бъдат 
обяснени някои от причините за слабата ефективност на лова и се 
намерят  възможности за оптимизирането му. 

В предоставените за ползване на Съюза на ловците и риболо-
вците в България (СЛРБ) ловно-стопански райони се намира 66,3% 
от запаса и се извършва 76,9% от отстрела на диви свине в стра-
ната, което определя важността на анализа върху провеждането на 
лова в тези територии.

Материал и Методи

Данните за успеваемостта на лова на диви свине чрез гонки 
с кучета в ловно-стопанските райони, предоставени за ползване на 
СЛРБ, са събирани в продължение на 15 ловни сезона (1990-2004 г.) 
по време на 110 излета с ловни дружини с общо 311 гонки, проведени 
в западната част на страната, на териториите на РДГ София и 
Кюстендил. Направена е оценка на следните фактори, влияещи върху 
резултатността на лова:

-	организация и провеждане; 
-	ефективност на стрелбата, в зависимост от типа използвани 

пушки (гладкоцевни или нарезни), чрез броя изстрели, които са били 
необходими за убиване на по 10 екземпляра диви свине; 

-	вида и качеството на патроните; 
-	разстояние на стрелбата; 
-	прицелната точка на стрелеца. 
За успешен изстрел е смятан този, след който е прибран 
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стреляният дивеч. Когато животното е убито с няколко изстрела, 
всички те са приети за успешни. Използвани са данни от лични 
наблюдения, от интервюта с ловци по време на съвместен лов, както 
и статистически материали от Държавната агенция по горите 
(ДАГ). Предвид многообразието на факторите, оказващи влияние 
върху ловния успех, част от тях нямат цифрово изражение. 

резултати и оБсъждане

Резултатите от стрелбата по диви свине при лов на гонки 
са представени на фиг. 1. Установената ефективност е 22,2% - т. 
е. 1 убита и намерена дива свиня на 4,5 броя, по които е стреляно. 
Всъщност успеваемостта на стрелбата е много по-ниска, защото 
една част от животните са убити с по няколко изстрела, а по някои 
от изтърваните е стреляно по няколко пъти. Този резултат е из-
ключително слаб. Много от стреляните животни умират от раните 
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Фиг. 1. Резултатност  на стрелбата по диви свинe при лов чрез гонки
Fig. 1. Shooting effectiveness in hunting wild boar by battues
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си след няколко дни, което води до неоправдани загуби за ловното 
стопанство и до увеличение на хищниците над нормалното за обита-
нието поради, практически, изкуственото им подхранване. 

Основните причини за ниската резултатност на отстрела са 
представени в таблица 1. Както се вижда, най-важни фактори за 
неуспех при стрелбата по диви свини са разстоянието и точката на 
прицелване. Те са причина за 37% от пропуските (при 28,8% от стре-
ляните екземпляри). Много често се стреля на разстояния, на които 
не могат за се изпълнят условията на Щ а й н г о л д (1980) за поразя-
ване на дивеча. Това води до пропуск или раняване на животното, но 
недостатъчно сериозно, за да го събори в достъпна близост. За да 
падне веднага дивечът, проектилът трябва да отдаде достатъчно 
енергия. При дремките, поради сравнително малката им маса, енерги-
ята намалява много по-бързо от тази на куршумите. При стрелба с 
дремки, за надеждно в практиката може да се приеме разстояние до 
50 m. При по-дългите разстояния разсейването е прекалено голямо. 
Повечето от стрелците подценяват значението на този фактор.

Друга причина за пропуските, зависеща и от разстоянието, 
е точката на прицелване. Често се стреля в силуета на живот-
ното, което при този дивеч не може да гарантира добър резул-
тат. Неточната стрелба е причина за големи и неоправдани загуби. 
Разстоянията от мястото на удара, до които са паднали простре-
ляни диви свине при някои от най-честите смъртоносни попадения, 
са: при поражение на мозъка  (улучено в ушните отвори) животното 
пада на място, във врата - животното пада не по-далеч от 10 m, 
а когато попадението е в сърцето или предната част на гърди-

таблица 1
Разстояния от мястото на прострелване до мястото на смъртта на  диви свинe, 

в зависимост от мястото на поражението
Table 1

Distance between the points of wounding and of dead of wild boars, depending  
on lesion place

Поразен орган
Destroyed 
organ

Мозък

Brain 

Врат

Neck 

Сърце

Heart 

Бял дроб
Lung 

Черен дроб, 
бъбреци

Liver, kidneys

Разстояние
(време)
Distance
(time)

0 m 0-10 m 20-100 m  до/up to 
150 m 

Няколко часа
Few hours 

Брой случаи
Number of 
cases 

2 5 3 28 15
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те (в областта на белия дроб) това разстояние е от 20 до 150 m 
(таблица 1). При попадения в стомаха или коремната част дивечът 
умира обикновено след няколко дни и не може да бъде оползотворен. 
Установени са 19 такива случая.

Поведението на ловците след изстрел в дива свиня е изключи-
телно важно. Дори животното да побегне без видима реакция от 
удар, е необходимо мястото, на което е било по време на стрелбата, 
да се огледа за следи от раняване. Преследването на ранения дивеч  
трябва да започне след 15-20 min, което в повечето случаи не се спаз-
ва. При сериозно поражение животните бързо се изтощават и лягат 
наблизо. Първосигналната реакция преследването да започне веднага 
не трябва да се следва, тъй като в тези случаи раненото животно 
се отдалечава твърде много и може да остане неоткрито.

Типът на пушките (гладкоцевни или нарезни) има сериозно вли-
яние върху резултатността на стрелбата. При нарезните устано-
вената ефективност е 1:2,8, което е 2,1 пъти повече от тази на 
гладкоцевните пушки (таблица 2). Причините за това са известни - 
по-голяма далекобойност, възможност за по-точен прицел, зареждане 
само с куршуми, по-голяма енергия.

Използването на неподходящи боеприпаси е причина за 25% от 
пропуските (при 19,4% от стреляните екземпляри). Видът и качест-
вото на използваните патрони има твърде съществено значение. 
Независимо, че по дива свиня трябва да се стреля само с куршум, 
61% от ловците с гладкоцевни пушки използват само дремки, а 98% 
зареждат със сачми едната цев, вкл. и при комбинираните пушки. 
Най-често се използват 13/0, които са неподходящи за 12 калибър. 
При преминаване през шока част от тях се деформират и след изли-
зане от цевта разсейват снопа. Поради това сачмите, които удрят 
животното, са по-малко от очакваното и с по-малка енергия от не-
обходимата според Щайнголд (1980) за поразяване на целта.

Като некачествени са определени патроните с изтекъл срок 

таблица 2
Брой на изстрелите, произведени с различен тип пушки за отстрел  

на по 10 диви свине 
Table 2

Shoot number by different barrel riffles needed 10 wild boars to be shot

Тип пушки
Arm type

Брой свине
Wild boar number

Брой изстрели
Shot numbers

Резултатност, %
Effectiveness, %

Нарезни
Rifles 10 28 35,7

Гладкоцевни
Shot-guns 10 59 17,0
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на годност, с твърде меки и леки снаряди (вкл. куршуми), и твърде 
леките калибри. Нарезното оръжие е достъпно за ловците след 1990 
г., затова повечето от използваните патрони са сравнително нови.  
При нарезните пушки подходящи за лов на диви свини са калибрите 
над 6,5 x 54 Mann. Sch. (RWS-munition, 2006), но най-добри резултати 
има при 7,62 (30-06; 308 Win) и по-тежките калибри. Изключение пра-
вят бойните патрони (напр. 7,62х39), при който част от поразените 
животни падат твърде далече, за да бъдат намерени навреме. 

Факторите, на които трудно може да се даде цифрова оценка 
поотделно (организация и провеждане на лова, поведение на ловци 
и гоначи, морал и етика, ловни кучета), са групирани като „други 
причини“. На тях се дължат 38% от пропуските (при 29,6% от 
стреляните екземпляри). Организацията и провеждането на лова са 
решаващи за успеха. При описаните 311 гонки стрелците и гоначи-
те са видели едва 82 диви свини, или средно 1 животно на 3,8 гонки. 
Действителният ефект от ловното усилие всъщност е значително 
по-малък, защото някои от животните са видени и съобщени от 
повече от един участник в лова. Основната причина за ниския резул-
тат е несъобразеност на разстоянието между пусията и гоначите, 
както с поведението на дивеча, така и с характера на терена. Това 
разстояние обикновено е прекалено голямо – над 1 h ходене. Когато 
времето на чакане премине 30 min, стрелците стават нетърпеливи, 
неспокойни и започват да вършат дейности, които ги издават на 
изключителното обоняние и слух на дивите свинe. Когато дивечът 
е вдигнат далече от стрелците, той има време да се ориентира и 
да избегне пусията. Поради това гонките с продължителност над 30 
min са малко ефективни.

Продължаването на това проучване чрез въвеждане на съот-
ветни анкетни карти ще изясни най-важните причини за слабостите 
при лова на диви свини в предоставените ловни райони и ще способ-
ства за оптимизирането му.
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WiLd boar (SuS Scrofa L.) hunTing EFFEcTivEnEss
in ThE rEgion oF WEsT buLgaria
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( s umm a r y )

The results of wild boar hunting, organized by the Hunter society, 
are presented. The effectiveness of 22.2% was font. The factors rests with 
hunters were analyzed. The most important causes for the low effect of the 
hunting were the to much long distance of shooting (28.8% of the cases), 
unsuitable model of cartridges and target points (19.4% of the cases). The 
outstanding 29.6% of the cases were considered in common group. 

Key words: Wild Boar (Sus scrofa L.), hunting, shooting, effect.

E-mail: ivkrest@abv.bg



�


