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Звернення до Президента 
України Володимира Зелен-
ського щодо катастрофічної 

ситуації, яка склалася навколо мис-
ливського господарства держави 
та 750-тисячної громади вітчизня-
них мисливців

Вельмишановний Володими-
ре Олександровичу, звертаюся до 
Вас із наполегливим проханням 
втрутитися у критичну ситуацію, 
що склалася в нашій державі, 
та зупинити процеси знищення 
українського мисливства як галузі 
й роду діяльності! Апелюю від імені 
750-тисячної спільноти українських 
мисливців, понад шести тисяч пра-
цівників вітчизняної мисливської 
галузі, їхніх родин та в ім’я поря-
тунку тваринного світу нашої кра-
їни від згубної державної політики 
й антиукраїнської діяльності низки 
екотерористичних громадських 
організацій. Останні ще за часів 
президенства Л. Кучми почали 
відкрито працювати на знищен-
ня економіки та довкілля нашої 
держави, легалізовано отримуючи 
платню від закордонних замов-
ників у вигляді офіційно наданих 
грантів. У підсумку під удар еко-
логічних запроданців потрапили 
цілі сектори бюджетоформуючо-
го сільського господарства Укра-
їни, зокрема лісове і мисливське, 
а згодом вітчизняні тваринники — 
виробники м‘яса і хутра. Інший спо-
сіб заробітку псевдоекологів, які 
цинічно називають себе громад-
ськими активістами, базується на 
відвертому екотероризмі з метою 
отримання матеріальних вигод, 
різного роду сприяння або посту-
пок від об’єкта впливу. Недавнім 
прикладом цього можна вважати 
акцію так званих екоактивістів, яка 
відбулася 10 червня 2019 року під 
стінами Адміністрації Президента 
з вимогою знищити відразу три 
підвідомчі державні мисливські 
резиденції — Білоозерське, Залісся 
та Синьогору. Хоча ні для кого не 
секрет, що основною метою гос-
подарської діяльності резиденцій 
упродовж останніх десятиліть є не 
організація елітних полювань для 
високопосадовців, а вкрай необхід-
не розведення рідкісних у приро-
ді тварин для переселення в різні 
куточки нашої країни. Насправді ж 
головною, завуальованою метою 
протестної акції псевдоекологів 
було пасивне знайомство оточення 
нового Президента і його самого 
зі своїми радикальними організа-
ціями. І для цього, як Ви переко-
налися, їм не знадобилося навіть 
достойного приводу.

Утім, перейдемо до головного — 
стану тваринного світу України й 

мисливської галузі як його похід-
ної. Якщо дуже коротко — справи 
останніми роками лише погіршу-
ються і наразі є вкрай негатив-
ними. Чисельність диких тварин 
стрімко скорочується, а мислив-
ська галузь занепадає, про що свід-
чить достатня кількість деталізова-
них доповідей. Як результат, нині 
щільність фонових видів тварин 
в Україні у десятки разів нижча, 
ніж у сусідніх країнах, і подекуди 
є загрозливо критичною. Приміт-
но, що перманентне скорочення 
чисельності вітчизняної фауни вже 
який рік супроводжує передуючий 
цьому занепад мисливської галу-
зі, яка досі лишається наполови-
ну збитковою. І це, на жаль, варто 
вважати закономірним явищем. 
Головними причинами ситуації, 
що склалася, на думку більшості 
вітчизняних вчених, є тотальне 
браконьєрство, критична розора-
ність та неконтрольована хімізація 
сільгоспугідь, відсутність держав-
ної підтримки мисливської галузі 
(на відміну від країн ЄС), відсутність 
розвиненої екомережі, повсюд-
ний і системний занепад об‘єктів 
природно- заповідного фонду. Ціл-
ком зрозуміло, що замість усунен-
ня всіх перерахованих вище згуб-
них чинників та недопрацювань 
держчиновників простіше знайти 
цапів- відбувайлів. Проте мислив-
ська спільнота України більше не 
має наміру мовчки спостерігати 
за паплюженням свого чесного 
імені та згубною природозахисною 
імітацією чиновників і псевдоеко-
логів, тому ми перші заявляємо 
про необхідність кардинальних 
реформ у сферах охорони та раці-
онального використання об’єктів 
тваринного світу держави за без-
посереднього Вашого втручання 
та нашої участі!

Пане Президенте, хочу звернути 
Вашу увагу, допоки в Україні палає 
навмисне роздмухана війна між 
так званими громадськими еколо-
гами та мисливцями, основними 
фінансовими донорами веден-
ня тут практичної зоосозологіч-
ної діяльності, в Європі перші та 
другі давно об’єдналися в єдину 
силу міжнародного рівня — FACE 
(Федерація мисливських і природо-
охоронних асоціацій Європейського 
союзу) та спільно вирішують важ-
ливі природоохоронні завдання, 
маючи своїх представників навіть 
у ПАРЄ. А розроблена за ініціати-
ви останньої Європейська хартія 
полювання та біорізноманіття 
(англ. European Charter on Hunting 
and Biodiversity) є базовим доку-
ментом для країн Євросоюзу та 
держав- учасниць Бернської кон-
венції (1979), що визначає головні 

засади сталого мисливського гос-
подарювання як загальновизна-
ного інструменту збереження тва-
ринного світу. Водночас в Україні, 
яка є стороною згаданої Конвен-
ції, принципи міжнародної Хартії 
цілковито ігноруються владними 
структурами, натомість за безпо-
середньої участі посадовців у сус-
пільстві через ЗМІ формується 
абсолютно спотворене уявлення 
про мисливство. У зв’язку із цим 
сьогодні всіх небайдужих громадян 
тривожать логічні запитання: для 
чого міністерськими чиновника-
ми використовуються такі непо-
пулярні, антиєвропейські та анти-
раціональні підходи до управління 
народною галуззю? Це прагнення 
до дешевого піару на власному 
неробстві? Або ж вони просто «в 
темі» із продажними екоактивіста-
ми? Чи, може, це установка «згори» 
на свідоме нищення мисливської 
галузі як один із кроків на шляху 
до безперешкодного заволодіння 
лісовими і земельними ресурсами 
українського народу?..

Шановний Володимире Олек-
сандровичу,  хай там як,  але 
у  зв’язку з  вищевикладеними 
фактами та обставинами виникає 
низка абсолютно недооцінених 
загроз для українського суспіль-
ства й довкілля від антидержав-
ницької діяльності вітчизняних 
посадовців та фінансово мотиво-
ваних екорадикалів- найманців, 
зокрема, ризик знищення цілих 
секторів сільського господарства. 
Нині під прицілом лісівники, мис-
ливці, хутровики, господарська 
діяльність котрих уже зазнала 
прямих та пролонгованих збит-
ків. На черзі в екотерористів ама-
торське рибальство, промислове 
рибництво як галузь, виробники 
та експортери курятини, про що 
стало відомо суспільству, зокрема, 
з веб- порталів fraza.ua, news.i.ua, 
uaport.net та ін. Потрібно чітко 
усвідомлювати, через замовчуван-
ня проблеми екологічного теро-
ризму, масштабного розгортання 
діяльності екозапроданців уже 
найближчим часом не уникнути! 
Адже і Схід, і Захід логічно хочуть 
бачити Україну аграрну як сиро-
винний придаток- споживач, а не 
конкурентоспроможного експорте-
ра готової продукції. Немає сумні-
вів, що мисливці і хутровики — це 
лише тренінг- підготовка до атаки 
на інші аграрні сектори держави. 
Очевидно, саме тому проблему 
замовного екотероризму як одну 
з головних загроз ХХІ ст. визнали 
навіть Сполучені Штати, оголо-
сивши значну частину місцевих 
«природозахисних» організацій 
екстремістськими та припинивши 
їхню діяльність на території країни. 
Водночас деякі з вітчизняних уже 
відомих Вам організацій* відкрито 
закликають на своїх проросійських 
сайтах громадян України до еко-
тажних та інших протизаконних 
дій і досі за це ніяк не відповідають 
(*автор навмисне не перераховує 
у статті усім добре відомі екоради-
кальні організації задля уникнення 
безпідставних звинувачень у замов-
ній діяльності).

Щодо оцінки наслідків для 
нашої країни від добре замаско-
ваного екотероризму, то вони 

можуть бути різного ступеня 
негативними, а подекуди навіть 
згубними для кожного з окремих 
секторів економіки. У будь- якому 
разі втрати з бюджету можуть 
сягати десятків- сотень мільйонів 
гривень, якщо держава не почне 
давати належну правову оцінку 
завуальованим діям зловмисни-
ків. Зокрема на рівні спецслужб 
не простежуватиме за законністю 
одержання, справжнім призначен-
ням та фактичним спрямуванням 
багатомільйонних закордонних 
траншів підтримки.

Щодо заходів із реанімації та 
розвитку надважливої мисливської 
галузі, пропоную розглянути такі 
кроки, у втіленні яких Ви зможете 
розраховувати на цілковиту під-
тримку вітчизняних фахівців та 
вчених. Насамперед варто ство-
рити автономний центральний 
орган виконавчої влади (ЦОВВ), 
який формує та реалізує державну 
мисливську політику прямого під-
порядкування Кабміну або АПУ. 
Украй важливо вирішити проблему 
наукового забезпечення та підго-
товки кадрів для якісного ведення 
галузі. Бажано призначити пред-
ставників Президента з нагляду за 
реалізацією органами виконавчої 
влади задекларованої державної 
політики у головних господарських 
напрямах, зокрема в мисливській 
галузі.

Шановний пане Президенте, 
цим листом ми вкотре демонструє-
мо суспільству та Вам особисто, що 
про охорону довкілля українські 
мисливці, на відміну від псевдо-
екологів, дбають не лише словом, 
а й ділом — від вартісної підгодівлі 
тварин до розроблення норматив-
них актів з їх охорони! Для цього 
нас лише варто почути та запро-
шувати до всебічної співпраці, як 
це роблять державні мужі в усьому 
цивілізованому світі.

Найбільше, про що наприкінці 
прошу Вас, — не залиште 750 тисяч 
законослухняних українських мис-
ливців та наше народне господар-
ство на поталу байдужим чиновни-
кам і екологічним запроданцям, бо 
від цього безпосередньо залежа-
тиме доля тваринного світу Укра-
їни, який слідом за мисливською 
галуззю буде знищений голодом та 
браконьєрською навалою! У цьому 
разі від неминучих спалахів епізо-
отій сказу, чуми й інших хвороб 
окремо постраждають економіка 
нашої аграрної держави та, голо-
вне, її громадяни. І це не вигадка, 
історія мала безліч таких прикладів 
розплати людства за зневажливе 
ставлення до мисливства, на яке 
досі в усьому світі покладаються 
виняткові природоохоронні, регу-
ляторні та соціально- економічні 
функції.

З повагою до Вас та щирими спо-
діваннями бути почутим, експерт із 
наукового аналізу Всеукраїнського видав-
ництва «Полювання та риболовля», 
учений, публіцист, громадський діяч, 
співкоординатор ініціативної групи 
«Мисливський актив України», член комі-
сії з ведення мисливського господарства 
при Громадській раді Державного агент-
ства лісових ресурсів України, доктор 
наук (екологія) Василь Новицький

ФОТО НОМЕРА В. Супруненко,  
ЗапоріжжяВрятуйте від знищення

 народну галузь!

…був зареєстрований у Верховній Раді 19 червня 2019 року під номе-
ром 10386. Автори цього законопроекту: керівник КЕКЦ В. Борейко, 
найбільш активний антимисливець України, що роками відпрацьовує 
закордонні гранти і поступово знищує мисливську галузь України, й 
нині безпартійний народний депутат Юрій Тимошенко, який пройшов 
у Верховну Раду від Народного фронту по округу №88 (Івано-Франків-
ська область), кандидат у Президенти України на виборах 2019 року, 
через ідентичні прізвище й ініціали з Юлією Тимошенко був названий 
«технічним кандидатом».

Законопроект про повну  
заборону полювання й мисливства
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Але передовсім нам слід усвідомити, що 
мисливське господарство — це напрям 
екологічної діяльності, і не лише усвідо-

мити, а й закріпити це на законодавчому рівні. 
Водночас це адаптація законодавства України до 
законодавства Європейського союзу. У зарубіж-
них країнах мисливське господарство зазвичай 
має податкові пільги або ж не оподатковується 
взагалі. Зокрема, мисливське господарство Чехії 
отримує дотації від Міністерства сільського госпо-
дарства й державних лісів, а також спонсорується 
виробниками мисливської зброї та спорядження.

Площа мисливських угідь в Україні в 1,5 раза 
більша, ніж у Німеччині, у 7 разів більша, ніж 
в Австрії та Чехії, у 10 разів — ніж у Словаччині 
та Угорщині, й у 20 разів більша, ніж у Сербії. 
Якість наших мисливських угідь також нічим не 
поступається.

Кількість користувачів мисливських угідь 
в Австрії в 10 разів більша, ніж в Україні, у Чехії 
в 5 разів, у Словаччині майже у 2 рази й майже 
в 1,5 раза в Угорщині. На одного користувача 
в Австрії припадає у 63 рази, у Чехії у 35 разів 
менше угідь, ніж в Україні. У Німеччині фізична 
особа не може мати у користуванні більш ніж 
1000 га угідь.

Ефективність мисливського господарства 
в Австрії в 50 разів вища, ніж в Україні і становить 
475 млн. євро. Більшу частку коштів в Австрії отри-
мують від господарської діяльності і членських 
внесків, а також за публікацію оголошень і рекла-
ми, реалізацію мисливських відзнак, реалізацію 
спеціальних дитячих видань, абонементну плату 
за часописи та інше.

Загальний річний товарообіг мисливської 
галузі в Німеччині становить 750 млн. євро, а сума 
інвестицій у розвиток мисливського господарства 
сягає понад 1,5 млрд. євро на рік.

У 2017 р. надходження від ведення мислив-
ського господарства у Словаччині становили — 
16 млн., видатки — 15 млн., чистий прибуток — 
1 млн. євро. Найбільші надходження були завдяки 
мисливському туризму, на другому місці — за 
дичину, викуплену мисливцями на власні потре-
би, на третьому — за продаж дичини спеціалізо-
ваним фірмам. Пересічно вихід продукції стано-
вив 26 євроцентів з 1 га угідь.

Користувачі мисливських угідь Угорщини 
основні надходження (до 95%) отримують від 
ведення мисливського господарства, членські 
внески становлять до 20%.

Обсяги добування оленя лісового в Україні 
293 особини, у Сербії — 1026, у Чехії — 17 580, 
у Словаччині — 41 500, у Німеччині — 54 205, 
в Угорщині — 55 100, в Австрії — 61 500.

Протягом 118 років добування оленя та козу-
лі в Австрії зросло у 6 разів. В Україні й зараз 

добувають оленів у 37, козуль у 6 разів менше, 
ніж в Австрії у 1900 році.

Обсяги добування козулі європейської 
в Україні 7600 особин, у Сербії — 15 200, 
у Словаччині — 25 200, в Угорщині — 113 700, 
у Чехії — 129 200, в Австрії — 285 700, у Німеччи-
ні — 1 520 000 (мільйон п‘ятсот двадцять тисяч!). 
У Словаччині впродовж року на шляхах гине 
майже в 1,5 раза більше козуль, ніж в Україні 
добувають мисливці. В окремих господарствах 
Угорщини до 100% прибутку отримують завдя-
ки трофейному полюванню на самців козулі 
європейської.

Товариство мисливців Сербії є членом між-
народних організацій — СІС, FACE і FСІ. Вивіз тро-
феїв із країни, що становлять або перевищують 
національні рекорди, заборонений. Держава 
викупляє рекордні трофеї за бюджетні кошти.

Обсяги добування кабана дикого в Україні 
6300 особин, у Сербії — 12 000, у Чехії — 46 300, 

в Австрії — 63 000, у Словаччині — 69 300, в Угор-
щині — 143 100, у Німеччині — 573 300.

Стежити за дотриманням законів про полю-
вання в Німеччині зобов’язаний кожен мисли-
вець. За браконьєрство передбачена криміналь-
на відповідальність — позбавлення волі від 3 
місяців до 5 років.

Єгері Угорщини мають статус поліцейських. 
Кожного єгеря забезпечують автомобілем і паль-
ним, а площа обходу кожного єгеря не більш ніж 
3 тис. га польових і 500 га лісових угідь. Штрафи 
за незаконне добування дичини в Угорщині від 
100 до 500 євро, а за трофейну дичину — від 500 
до 5000 євро. В Угорщині за невиконання вимог 
закону користувач може бути оштрафований 
державою на суму від 3 до 300 тис. євро, а в Сер-
бії — від 12 до 25 тис. євро.

Співвідношення кількості мисливських собак 
до кількості мисливців у Чехії — 3 мисливські 
собаки на одного мисливця, у Словаччині — 1 

собака на 2 мисливців, у Німеччині — 1 на 3, 
в Україні — 1 собака на 12 мисливців.

Кількість залучених фахівців у мисливському 
господарстві в Чехії — 5 793, в Австрії — 20 000, 
у Німеччині — 48 000, в Україні — 6 000 осіб.

Німецька мисливська громада витрачає на 
свій імідж багато сил та коштів: організовують 
курси, навчальні класи, екскурсії та фестивалі для 
дітей і молоді, видають просвітницьку літературу, 
залучають до мисливського життя громадськість. 
Німецька громадськість, на відміну від української, 
підтримує мисливців і по праву вважає, що вони 
роблять дуже багато задля збереження довкілля 
та його диких мешканців. Мисливці Німеччини 
проводять понад 70 тис. заходів з охорони довкілля 
щороку і витрачають на це приблизно 40 млн євро.

У витратній частині балансу мисливського 
господарства Австрії значні кошти спрямо-
вано на заробітну плату, видання часописів, 
інформаційно- рекламних матеріалів, утриман-
ня мисливського музею, капели мисливської 
музики, огороджування лісу, біотехнію і розви-
ток собаківництва. Привертає увагу щорічне від-
рахування у фонд наукових досліджень (1,9%), 
а також на проведення зібрань, днів мисливства, 
семінарів, на громадську роботу серед шкільної 
молоді (1,2%).

До вступу у ЄС необхідно підготуватися не 
гірше, ніж свого часу Польща, де були передба-
чені доплати колективам мисливців у розмірі від 
25% до 75% від доплат у сільському господарстві 
країн ЄС. Польське товариство мисливців утримує 
17 експериментальних осередків розведення 
дичини, одну науково- дослідну станцію із про-
блем мисливського господарства. Для порівняння 
у Німеччині у 18 державних установах (НДІ та 
університети) за державне фінансування про-
водять наукові дослідження щодо мисливства.

Розуміння суті мисливського господарства 
як різновиду екологічної діяльності покликане 
забезпечити сприятливий податковий, кредитний 
та інвестиційний клімат для залучення коштів 
міжнародних донорів та приватного капіталу.

І на завершення потрібно ще раз повторити: 
ведення мисливського господарства за німець-
ким зразком дало б можливість добувати в Україні 
козуль до 3 млн., кабанів до 1,5 млн., оленів до 
150 тис. особин на рік. Як писав Тарас Григоро-
вич Шевченко: «…і чужому научайтесь, й свого 
не цурайтесь…».

У селі Буша на Вінниччині, у печерному 
дохристиянському храмі на пісковику зображе-
ний символ українського мисливства — дерево, 
птах, олень і застигла у молитві людина. Такого 
не має жодна країна Європи.

Директор Львівського обласного відокрем-
леного підрозділу ГС «ВАМКМУ» Іван Делеган

Зарубіжний досвід ведення 
мисливського господарства

Ведення мисливського господарства  
за німецьким зразком дало б в Україні  

можливість добувати: козуль до 3 млн, кабанів 
до 1,5 млн, оленів до 150 тис. особин на рік.

Прийшов час реформування мисливської галузі — з цим 
згодні всі, але у кожного свій погляд. Сьогодні мисливство — 
елемент активного відпочинку громадян, а повинно стати 

повноцінною галуззю з товарного виробництва і надання послуг 
в сфері полювання та зеленого туризму. За принципом: мисливське 
господарство (МГ) — суб’єкт господарювання, який займається 
розведенням, відтворенням та охороною мисливських тварин, 
наданням послуг по полюванню, зеленому туризму і товарним 
виробництвом. Мисливець — користувач послуг господарства. 
Держава — не заважає, а тільки контролює використання держав-
ного мисливського фонду.

На сьогоднішній день полювання знаходиться під управлінням 
лісового відомства — Держлісагентства (далі — ДАЛРУ), і це патова 
ситуація. Агентство експлуатує ліс як джерело отримання доходів, 
і це в пріоритеті над умовами проживання диких тварин і при-
веденням їх чисельності до оптимальної. Більш того, тільки 20% 
мисливських угідь знаходяться на землях лісового фонду. Результат 
спроби поєднати непоєднуване видно всім, але відкрито говорити 
про це користувачі мисливських угідь бояться. Ми торкнемося 
основних моментів, в яких ДАЛРУ перешкоджає розвитку галузі, 
адже на помилках вчаться.

Таксація, ліміти, ліцензії. В середньому в області 50 мислив-
ських господарств. В умовах існуючого штату ОУЛМГ та департамен-
ту екології про належний контроль таксації в кожному з МГ говорити 
ми не можемо, це тільки зайве навантаження для користувачів. У 8 
з 14 останніх сезонів полювання Ліміти не були затверджені в тер-
мін — своєчасно полювання не відкрилось. Процедури таксації та 
затвердження Лімітів занадто зарегульовані. Хоча Європа і навіть 
Білорусь давно користуються Планами добування, без проходжен-
ня 7 етапів (від таксації до ліцензій). Тим самим виключено цей 
корупційний ланцюжок (Деталі — www.gsvms.org.ua/uk/katehorii/
statti/item/239-plany- dobuvannia). Навіть отримання ліцензій у нас 

нерідко пов’язане з корупційною складовою в вигляді незначних 
презентів і запрошень на полювання в мисливське господарство.

Ми ніколи не досягнемо оптимальної чисельності диких тварин, не 
кажучи вже про досягнення Європи, якщо ДАЛРУ дозволятиме прово-
дити повноцінне полювання при мінімально допустимої їх щільності.

Висновок 1. Необхідно ввести в дію новий порядок по впро-
вадженню планів добування. Тим самим ліквідувати корупційну 
складову — ДАЛРУ, обладміністрація, Мінприроди, МінАПК. Замість 
бланків ліцензій користувачі через центри надання адміністратив-
них послуг повинні отримувати одноразові бирки зі штрих- кодом 
для маркування добутої дичини і отримання статистичних даних.

2. Картка обліку. Щонайменше, з 2011 року порушується питан-
ня про скасування або можливості отримання в електронному 
вигляді контрольної картки. Ми порахували: в 2019 році за обмін 
картки і держмито 275 тисяч мисливців сплатять 3,3 млн. гривень, 
і 4,4 млн. гривень — комісія банківських установ. Обмін карток від-
бувається вже після того, як статистичні дані давно зведені і опри-
люднені — який сенс в них? На заробітну плату відповідальним за 
введення даних співробітникам ДАЛРУ витрачають мінімум 1,5 млн. 
гривень в рік. На процес обміну картки і введення даних праців-
ники ОУЛМГ витрачають 50400 людино- годин, мисливці 825 000 
людино- годин. Це рівносильно роботі 400 чоловік протягом року, 
тобто ціле виробниче підприємство. Таким чином, ДАЛРУ ігнорує 
інтереси мисливців, які має відстоювати.

Висновок 2. При введенні плану добування і контрольних бирок 
потреба в щорічних картках відпаде.

3. Державні мисливського господарства. На сьогоднішній 
день в користуванні 172 підприємств ДАЛРУ знаходиться майже 
4 млн. га угідь з рентабельністю 36,8%. У 2018 році ДАЛРУ отримало 
за надання адміністративних послуг від мисливців 3,5 млн. гри-
вень, ще 6,4 млн. сплачено за ліцензії. Як правило, в державних МГ 
полюють чиновники і всі місцеві «князьки» — районний прокурор, 
поліцейський, голови райдержадміністрацій, ветеринарні лікарі, 
пожежники і т. д., так що ми опосередковано оплачуємо їх «розваги».

Висновок 3 — частину господарств ДАЛРУ реформувати в МГ 
вольєрного типу (розплідники) до 2 тисяч гектар — по 1 на область. 
Частина тварин з них продається для розселення, а надлишки — як 
об’єкти полювання. Іншу частину угідь передати в управління більш 
ефективним користувачам. Чим більше користувачів ми отримаємо, 
тим більше буде їх сила і вплив — з ними почне рахуватися влада.

4. Отримання угідь у користування із земель запасу та про-
довження користування, поділ МГ великої площі, передача права 
користування — настільки складні і корупційні процедури, що без 
потрібних зв’язків і грошей пройти їх неможливо.

Висновок 4 — необхідно спростити зазначені процедури. За 
принципом — отримання погоджень — більше 50% існуючих зем-
левласників або землекористувачів, прийняття рішень — децентра-
лізувати на рівень ОТГ, продовження користування — автоматично, 
за умови ефективного ведення мисливського господарства.

5. ДАЛРУ одночасно не може курирувати лісову та мислив-
ську галузі. Хто ж візьметься вирішувати ці та інші наболілі питання 
у мисливців, і зможе зробити це ефективно? Так, в статті «Полювання 
і політика» відомий біолог- мисливствознавець О. Ісаєв висловив 
думку, що мисливському господарству необхідний свій централь-
ний орган і вертикаль управління. У 2018 році дохід мисливської 
галузі склав 228 млн. грн. Це — 1,4% від доходу лісової галузі або 
0,06% від вкладу сільгоспсектору у ВВП! Тому створення окремого 
центрального виконавчого органу для такого «несуттєвого» сектора 
не відповідає принципам державного будівництва. Де ж вихід?

Висновок 5 — в складі Мінприроди полювання не може бути 
через неможливість суміщення нагляду та експлуатації в одному 
органі. Логічно — залишити в МінАПК, але перевести полювання 
з Лісагентства в Рибагентство. Тобто, створити Державне агент-
ство з питань рибного та мисливського господарства — за 
таким принципом об’єднані і успішно функціонують служби в США 
і Фінляндії.

Як схрестити вужа з їжаком

Закінчення на стор. 4
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Території ПЗФ і мисливські госпо-
дарства, здавалося б, речі несумісні 
і принципово антагоністичні. Але це 

тільки в очах нинішнього міського оби-
вателя, який отримує інформацію про 
проблеми дикої природи із зомбоящика, 
від усіляких навколоекологічних пара-
зитів або ж від журналістів- початківців, 
які навіть лося від оленя не відрізняють.

Але ж так було не завжди. Як же все 
насправді, чи такі вже непримиренні 
інтереси, цілі й завдання заповідників, 
заказників, а головне — ландшафтних 
парків та інтереси мисливських госпо-
дарств. Розглянемо проблему з кількох 
ракурсів, а головне — на практиці сьогод-
нішніх українських реалій, у яких одержа-
ний результат, коли до справи беруться 
чиновники, майже завжди не відповідає 
задуманому. Тобто задумано було одне, як 
правило — святе, потрібне й архіважливе, 
як для народу, так і для природи, а отри-
мали потьомкінське село і протилежність 
задуманому. Чому? В Україні причин того 
досить, і вони типові в усіх сферах, але 
головні причини — некомпетентність 
і корупція, а в галузі охорони природи 
на перший план виходять політиканство 
і дешевий популізм. Додайте до цього 
різноманітні афери, коли під благими 
намірами «зберегти для майбутніх поко-
лінь» прикриваються примітивні меркан-
тильні цілі переділу територій, а останніми 
роками й екологічний рекет. У підсумку 
практично повний обвал у природно- 
заповідній справі.

Але я хочу торкнутися головної про-
блеми територій ПЗФ — нерозуміння полі-
тиками й чиновниками питання сумісності 
або навіть збігу цілей, завдань, способів 
і методів їх досягнення об’єктами ПЗФ та 
мисливськими господарствами. Отже, 
з якою метою створюються об’єкти ПЗФ?

Ділянки суші та водного простору, 
природні комплекси та об’єкти ПЗФ виді-
лені з метою збереження природної 
різноманітності ландшафтів, генофонду 
тваринного і рослинного світу, підтри-
мання загального екологічного балансу 
та забезпечення фонового моніторингу 
навколишнього природного середовища 
(із преамбули до Закону «Про природно- 
заповідний фонд України»).

Ось тобі й маєш, а хіба головні цілі 
ведення мисливського господарства 
не збігаються із задекларованими? Хіба 

мисливські господарства ставлять собі 
за мету порушити природне розмаїття 
ландшафтів, скоротити генофонд тварин-
ного або рослинного світу, не підтримують 
балансу тваринного світу, не проводять 
або заважають державним структурам 
проводити моніторинг навколишнього 
природного середовища? Де, в якому 
господарстві ви бачили таке, щоб єгері 
і мисливці бігали по господарству й вистрі-
лювали співочих пташок, виловлювали 
червонокнижних тварин або викошува-
ли рідкісні види рослин? А може, мислив-
ські господарства мають на меті вибити 
впродовж одного сезону всіх оленів або 
козуль у своїх угіддях і нічого не залиши-
ти майбутнім поколінням? Нічого такого! 
Досягнення максимальної оптимальної 
чисельності диких тварин за збережен-
ня балансу всіх видів — це найперше 
завдання мисливського господарства. 
А що пропонують самозвані «екологи» 
з КЕКЦа (і майже досягли цієї мети) — пере-
творити заповідники і заказники на роз-
садники для вовків, лисиць, єнотоподібних 
собак і сірих ворон через повну заборо-
ну на відстріл цих шкідливих хижаків на 
територіях ПЗФ. Нагадую, для харчування 
тільки одному вовку на рік потрібно при-
близно 30 косуль! То що важливіше для 
ПЗФ і країни загалом: один вовк чи 30 
косуль? У відповідь від «кексу» ми чуємо: 
йому наплювати, чим країна буде вовків 
годувати, це проблеми мисливських гос-
подарств, а йому цікава (проплачена) доля 
вовка. Стривайте, а якщо вовки з лисиця-
ми все з’їдять у заповідниках, що вони далі 
їстимуть, може, з голоду помруть? Де там, 
вони вийдуть у мисливські господарства, 
у села й уся країна годуватиме вовків, роз-
ведених завдяки Борейку у ПЗФ. То хто 
справжній захисник екологічного балансу 
тварин — мисливського господарства, 
що підтримують баланс між хижаками та 
їхніми жертвами за допомогою відстрілу 
зайвих хижаків і полювання на надлишки 
дичини в межах науково обґрунтованих 
і затверджених лімітів та норм відстрілу, 
чи служби об’єктів ПЗФ і диванні еколо-
ги, яким абсолютно все одно, скільки на 
тих територіях ПЗФ вовків або косуль, 
бо від цієї чисельності їхня зарплата ніяк 
не залежить. Так, шановні читачі, я осо-
бливо наголошую, якщо для єгерської 
служби зовсім не байдуже, скільки в їхніх 
угіддях оленів — 50 чи 70 голів, скільки 

господарство отримає ліцензій — 2 чи 8, 
то адміністраціям заповідників і ландшаф-
тних парків це абсолютно все одно, навіть 
якщо на цій території залишиться 5 оленів.

Усілякі вигадки про те, що адміністра-
ція заповідників і ландшафтних парків 
життя готова віддати за досягнення цілей, 
прописаних у Законі про ПЗФ, не більше 
ніж совдепівські казки про самовідданих 
міліціонерів, готових віддати життя за 
правопорядок на наших вулицях. Немає 
економічної зацікавленості — немає сенсу 
рвати душу за оленів із козулями. А ось 
у єгерської служби така зацікавленість є, 
більше порядку в угіддях — більше звіра, 
вищий ліміт відстрілу, вищі доходи госпо-
дарства, вища зарплата. І не тільки цього 
року, а щоб і на наступний сезон зали-
шилося. Як цього добитися? Усе давно 
прописано у книгах із мисливствознав-
ства — науково обґрунтована біотехнія із 
правильною збалансованою підгодівлею, 
збереження розумного балансу між хижа-
ками та їхніми жертвами, як і між усіма 
видами; дичерозведення (де це необхідно 
й виправдано) і регулярна охорона угідь із 
жорсткою, безкомпромісною боротьбою із 
браконьєрством. На жодному об’єкті ПЗФ, 
де мені випадало бувати, адміністрація 
цих об’єктів повною мірою цих заходів не 
виконувала або й узагалі не виконувала.

Прикладом може бути Міжріченський 
регіональний ландшафтний парк, розта-
шований у Козелецькому районі Черні-
гівської області. Понад два роки в зазна-
ченому РЛП немає жодного співробітника 
адміністрації, тобто жодної роботи адміні-
страція парку не проводить, зокрема немає 
й охорони від браконьєрів! Водночас на 
території парку досягнуто оптимальної 
чисельності основних видів мисливських 
тварин завдяки тому, що мисливськими 
господарствами, розташованими в межах 
парку, проводиться повний комплекс захо-
дів із відтворення та охорони дичини. Ось 
так, парку фактично немає, а справа його 
живе і процвітає, номінальний ворог ПЗФ 
(як нам доводить Борейко) — мисливські 
господарства, фактично виконують за 
службу парку всю його роботу. Ще б пак, 
8 мисливських господарств, приблизно 
25 автомобілів, під 50 людей охорони — 
єгерів, мисливствознавців та директорів 
(зазначимо — на пристойній зарплаті), 
повне забезпечення паливом та фінансу-
вання на біотехнічні заходи і це на терито-
рії приблизно 100 тис. га. Мільйони і міль-
йони витрат не бюджетних або народних 
грошей, водночас полювання у ПЗФ цим 8 
мисливським господарствам заборонено! 
Ви запитаєте, навіщо приватним мислив-
ським господарствам так витрачатися — 
охороняти й годувати території ПЗФ, на 
яких їм полювання заборонене?! А це і є 
доказ збігу інтересів ПЗФ і мисливських 
господарств. Суть у тому, що, по- перше, ці 
угіддя ПЗФ мисливські господарства отри-
мали в користування за часів дії нормаль-
ного Закону про ПЗФ (до 21.01.2010 р.), 

коли полювання в господарських зонах 
ПЗФ ще була дозволене. По- друге, і це 
найважливіше, звичайні угіддя мислив-
ських господарств, де полювання сьогодні 
дозволене, тісно межують, а подекуди й 
переплітаються з угіддями ПЗФ, а звір, як 
відомо, дуже схильний до міграції. Уяві-
мо собі таке, що мисливські господарства 
кидають цю дурну роботу й ідуть із тери-
торій ПЗФ, у господарствах починаєть-
ся облавне полювання і звір під пресом 
людей і собак переходить у спокійніші 
угіддя ПЗФ (залишені без єгерів). Часом цей 
перехід становить усього лише 3–4 квар-
тали, а там його чекають браконьєри й 
вовки. Браконьєри не влаштовують гучних 
облавних полювань, б’ють звіра по- тихому. 
Поки звір повернеться у свої мисливські 
господарства, його 25–50% поляже в без-
госпних ПЗФ. Навіть коли була адміністра-
ція в Міжрічинському РЛП, то це всього 3–4 
співробітники на мізерному фінансуванні, 
з 1 автомобілем, із браком палива, які ніяк 
не могли впоратися із браконьєрством 
на такій колосальній площі. У чому вони, 
власне, і не були матеріально зацікавлені.

Ось ми і підійшли до головного, так 
званого конфлікту інтересів ПЗФ та мис-
ливського господарства — полювання 
на диких тварин. З одного боку, нинішні 
кабінетні батьки ПЗФ, далекі від життєвих 
реалій, заперечують будь- яке полювання 
на територіях ПЗФ, з іншого боку, осно-
вою ведення мисливського господарства 
є науково обмежене полювання. Чи таким 
уже непримиренним є це протиріччя, чи 
можна знайти консенсус, і хто кому має 
поступитися? Пропоную повернутися 
до витоків — а що таке полювання? Не 
в розумінні істеричного інфантила, який 
весь час повторює: «Убивці, вбивці, ату 
їх!». А з погляду закону «Про тваринний 
світ», «полюванням вважається вид спе-
ціального використання тваринного 
світу…», «до спеціального використання 
об’єктів тваринного світу належать усі види 
використання тваринного світу, які здій-
снюються з їх вилученням із природного 
середовища». Ось так просто — вилучення 
із природного середовища, і не ріже слух, 
і жодних тобі вбивць. До того ж є різні цілі, 
методи й обмеження цього вилучення.

До речі, для порівняння, любительська 
риболовля, як і полювання, належить до 
спеціального використання об’єктів тва-
ринного світу, але ніхто з нею не бореться 
на територіях тих же РЛП. Навпаки, люби-
тельська риболовля як один із найпоши-
реніших видів відпочинку наших грома-
дян відповідає завданням РЛП. Виходить, 
рибу ловити на території РЛП можна, і це 
називається ефективним відпочинком, 
а полювати — не можна, це вбивство? 
Коли і хто навішав ці ярлики? Чому, в чому 
різниця, і любительське полювання, 
і любительська риболовля — спеціаль-
ні види використання тваринного світу 
з вилученням об’єктів із природного серед-
овища. А може, риба — неповноцінний 

об’єкт тваринного світу, а може, вона 
мовчазна, тому її не так шкода?

Нагадаю, заборона полювання у РЛП 
була не завжди. До 21.01.2010 року, поки 
політикан Томенко через екологічний 
популізм із подання пройдисвіта Борейка 
не проштовхнув зміни до Закону про ПЗФ, 
у господарських зонах РЛП полювання 
було цілком законною справою, і жодні 
популяції від цього не страждали, і еколо-
гічний баланс зберігався, і люди активно 
відпочивали, займаючись улюбленою 
справою. До речі, згадані зміни від Томен-
ка/Борейка ніким із профільних фахівців 
не обговорювалися, це була звичайна 
афера, проштовхнути під шумок змін до 
Закону «Про полювання та мисливське 
господарство», ухвалених того самого дня. 
Нам підсунули на обговорення законопро-
єкт про мисливське господарство, а зако-
нопроєкт по ПЗФ приховали. То чому ми 
не можемо повернутися до старого, пере-
віреного і логічного? Яка така велика й 
мудра мета лежить в основі повної забо-
рони відстрілу диких тварин на територіях 
РЛП? Що це за дика маразматична примха, 
якщо тварина на території РЛП, то її мають 
з’їсти вовки або бродячі собаки, а якщо ця 
сама тварина вийшла за територію парку 
в мисливські угіддя — будь ласка, стріляй-
те її. Ми за що боремося, за конкретного 
оленя чи за загальний екологічний баланс 
на певній території?

А може, ви думаєте, якщо не прово-
дити полювання, то щороку чисельність 
мисливських видів неухильно зростатиме 
й досягне чисельності антилоп гну в запо-
віднику Нгоро- Нгоро? Де там. Спробуйте 
посадити картоплю, і не збирати її поточ-
ного року, наступного року підсадити ще, 
і знову не збирати. Думаєте, ви за п’ять 
років зберете п’ятикратний урожай?

Який баланс тварин на території РЛП 
ми зможемо зберегти, якщо не будемо 
регулювати чисельність через вилучен-
ня зайвого приплоду окремих видів, 
насамперед хижаків. Не треба бути про-
фесором біології, щоб знати, що вовки 
та лисиці розмножуються краще, ніж 
усі інші види — їхні жертви, тим більше 
в умовах великої кількості їжі, як то в РЛП, 
і без участі людини баланс буде порушено 
вже за 2–3 роки. Але якщо хтось думає, 
що на територіях РЛП слід регулювати 
суто чисельність хижаків, той глибоко 
помиляється. І лосі, і благородні олені, 
а особливо кабани в разі перевищення 
їх оптимальної чисельності для цієї тери-
торії можуть завдавати значної шкоди 
і порушувати екологічний баланс, саме 
той баланс, збереження якого є ледь не 
основним завданням створення РЛП.

Тож і регулювання чисельності, і вибір-
кове лімітоване полювання ніяк не супер-
ечать цілям РЛП, що, власне, і було зафік-
совано в Законі про ПЗФ до 2010 року, 
і підтверджено практикою багатьох євро-
пейських країн.

Володимир Нижник

Території природно- заповідного  
фонду та мисливські господарства

6. Боротьбу з браконьєрством ДАЛРУ швидше можна назвати 
потуранням браконьєрства. У 2018 році оформлено 3688 протоко-
лів, але розмір стягнутого штрафу в середньому близько 210 грн, 
тобто 10% від максимально допустимого. У зв’язку з цим виникає 
питання — який сенс створювати ДАЛРУ Мисливську варту, якщо 
до порушників відносяться настільки лояльно? (Детально — www.
gsvms.org.ua/uk/katehorii/novyny/item/226-znovu- dviika- dalru).

Висновок 6 — в складі Рибагентства вже існує рибоохоронний 
патруль, зона дії якого поширюється не тільки на річки, а й на 
внутрішні водойми, тобто охоплює всю територію України. Про 
його ефективності говорить наступне: в 2018 році силами 563 спів-
робітників було проведено 25 000 рейдів, складено майже 43 000 

протоколів, накладено штрафів на суму майже 6 млн. і компенсовано 
шкоди на суму майже 28 млн. гривень. Якщо ми додамо до нього 
функції охорони мисливського фонду, збільшивши штат 
і технічне оснащення, зможемо налагодити дієву охорону.

Є різниця і в підході до своєї справи у двох агентств. Так, ДАЛРУ 
в 2015 і в 2017 роках розробляло Концепції реформування галузі, 
в тому числі з використанням коштів Світового банку (проект FLEG 
II). І що? Нічого. А ось Рибагентство прокотилося по Європі не 
даремно — не тільки вивчило досвід, але їх Концепція реформ від 
2015 року втілюється в життя. І кошти на це вони вибили і з Держ-
бюджету України, і з Євросоюзу. Більш того, вже в цьому році Мін-
агрополітики погодило проект, яким пропонується створити Фонд 
підтримки розвитку рибного господарства. Загалом, все те, про 
що так багато говорить Держлісагентство, в Держрибагентстві 
втілюється в життя — хто не стукає в двері, тому не відчиняють.

Якщо в такому ефективному відомстві будуть суміщені на пари-
тетних засадах зусилля по збереженню і використанню тваринних 

ресурсів і зосереджені фахівці рибної та мисливської галузі, у нас 
буде надія на підвищення ефективності не тільки рибного, але 
і мисливського господарства.

Ми в ГС «ВМС» традиційно аналізуємо інформацію, щоб 
виявити причину і відповісти на питання — «чому так від-
бувається» і що з цим робити далі. Ймовірно, у інших органі-
зацій, фахівців, користувачів та мисливців можуть бути інші 
погляди та ідеї. Тому наша мета — підштовхнути до початку 
діалогу, щоб в його процесі прийти до консенсусу і зійтися на 
золотій середині. Однак в даному питанні принциповим 
моментом залишається те, що якщо мисливська галузь 
і далі залишиться в складі ДАЛРУ, ми продовжимо топта-
тися на місці. Тому з усіма, хто підтримує цей архіважливий 
момент, ми готові об’єднуватися в прагненні створити, а не 
намалювати на папері, галузь мисливського господарства 
в Україні.

Сергій Андросюк, ГС «Всеукраїнська мисливська спілка»

Закінчення.
Початок на стор. 3

Як схрестити вужа з їжаком

Рейдова бригада мисливського господарства  
на охороні території Міжрічинського РЛП
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Світ давно стикається з терором зоозахисників, що завдає 
істотної шкоди суспільству, бізнесу, науці, медицині, врива-
ється у приватне життя. Добродушне на вигляд веганство 

диктує свої умови і діє, як радикальні терористичні організа-
ції типу ІДІЛ і Аль- Каїди: конспірація, мережі, закрита ієрархія, 
маніпуляція свідомістю, тиск на емоцію, привернення уваги 
медіа за допомогою екстремістських дій. Історія їхньої діяльності 
починається з 60-х років ХХ століття, з Великобританії хвиля 
перекотилася у США, потім у Європу і, схоже, дійшла до України. 
Зараз зоозахисні організації «Єдина планета», «ХутроOFF», «Від-
криті клітки», «DxE Kyiv» пробують свої сили у зміні свідомості 
співвітчизників і насаджуванні меншістю своїх переконань 
більшості. Деякі технології вони почерпнули разом із грошови-
ми вливаннями західних донорів та відточили до досконалості, 
деякі — залишили на той випадок, якщо слова і кібер- булінг не 
допоможуть. Захист тварин давно перетворився на вигідний 
бізнес, а для того, щоб платили добре і справно, мають боятися.

Оцінюючи «успіхи» екотероризму, заступник директора ФБР 
із контртерористичної діяльності Джон Льюїс підрахував, що 
радикальні організації із захисту тварин скоїли у США за період 
із 1990-го до 2005 року більш ніж 1 тис. 200 злочинів. Це псуван-
ня майна, підпали й вибухи в фармацевтичних і косметичних 
компаніях та підприємствах, науково- дослідних лабораторіях, 
які проводять досліди на тваринах. Він вважає, що сьогоднішнє 
незазіхання захисників тварин на людське життя — питання часу.

Як ІДІЛ або будь- яка інша терористична організація, зооак-
тивісти не можуть досягти своїх цілей без грошей, членства 
та уваги засобів масової інформації. Спонсорами терористів- 
екологів, за даними ФБР, стали найбільші і дуже впливові гро-
мадські організації «Люди за етичне ставлення до тварин» 
(PETA), «Комітет лікарів за відповідальну медицину» (PCRM), 
«Гуманістичне суспільство США» (HSUS), що діють абсолютно 
легально і звільнені від податків.

Такий інтерес до спонсорів екологічного тероризму, най-
імовірніше, спричинений тим, що ці широко відомі громадські 
організації мають значно більший вплив на громадську думку, 
а, найголовніше, на великий бізнес. Боротьба за права тварин 
останніми роками перетворилася на вигідну справу, коли під 
благими намірами ховається груба форма лобізму.

Українських веганів- екстремістів браконьєрство, бездомні 
тварини та їхні хвороби мало цікавлять — неприбутково. А ось 
шантаж конкретних фірм і медіа- булінг — це їхні козирі. Вони 
злагоджено і чітко провокують інформаційні медіа- атаки на 

супермаркети, ферми, бізнес. Організація «Відкриті клітки», 
наприклад, вимагає заборонити виробництво фуа- гра та продаж 
яєць, знесених куркою у клітці, змінити стандарти у птахівництві, 
що має тінь конкурентної боротьби і дає перевагу західним 
виробникам.

Цифри отриманих грантів вражають: Animal Welfare Fund 
у грудні 2018-го виділив $341 000 зоозахисним організаціям, 
зокрема і «Єдиній планеті» (ХутроOFF), яка після отримання 
грошей на медіа- кампанію почала активно просувати проект 
Закону «Про заборону виробництва хутра в Україні».

Протягом 2017–2018 років організація «Відкриті клітки» також 
отримала грант у розмірі $472 864 від Open Philanthropy Project 
на пропаганду проти хутряних ферм, заборону фуа- гра та дис-
кримінацію птахівництва в Україні. Також активну участь у виді-
ленні коштів бере й канадська організації A Seed of Change. 
Точних цифр знайти не вдалося, можемо припустити, що це 
також сотні тисяч доларів.

Історія замовчує про ціну питання збереження репута-
ції підприємців після спланованого медіа- булінгу ділками- 
зоозахисниками. Ось так попіарилися на лосі й отримали, крім 
відступних, закордонні «бонуси» для реалізації своєї головної 
програми. «Єдина планета» і «Відкриті клітки», прикриваючись 
гуманними ідеями порятунку й захисту тварин, ведуть конку-
рентну боротьбу за пожертвування західних зоозахисних орга-
нізацій, які, зі свого боку, відпрацьовують бізнес- замовлення. 
Спроби заборони норкових ферм і виробництва фуа- гра, тиск 
на супермаркети, які торгують яйцями, знесеними куркою 
у клітках, а не в курниках, свідчать про вибіркове ставлення 
зоозахисників до своїх «підзахисних». Активність зоозахисників 

спрямована лише на той бізнес, який має потенціал для розви-
тку й експортується в Європу, використовує сучасні технології, 
що задовольняють вимоги ЄС, створює в Європі конкурентну 
загрозу перерозподілу ринку на користь українських сіль-
ськогосподарських виробників. Комусь дуже не подобається, 
коли Україна з депресивного споживача європейських товарів 
починає нарощувати експорт і щось продавати в саму Європу. 
Приклад перший, вітчизняний експорт птиці з 2015-го подвоївся 
і становив у 2018-му майже 330 тис. тонн. Україна стабільно, 
вже третій рік поспіль, утримує сьоме місце у світі за цим показ-
ником. Приклад другий, 70% української фуа- гра продається 
в Європу, українські виробники зуміли домогтися європейської 
якості й активно нарощують експорт. Приклад третій, Україна 
вийшла на міжнародний ринок хутра та зайняла відразу 1% 
світового виробництва і може протягом найближчих кількох 
років зайняти 10%.

Реакція миттєва — відразу ж західні донори виділяють «Від-
критим кліткам» і опосередковано «Єдиній планеті» приблизно 
$800 тис. для підтримки медіа- кампаній в Україні та Польщі. Під 
прицілом опинилися звіроводи і пташники. Активність доморо-
щених зоозахисників виявилася якраз після виділеного траншу.

Зоозахисна організація з Польщі заохочує мотивованих акти-
вістів у сусідніх країнах створювати власні організації, пропонує 
фінансування, підтримку і наставництво. Мета одна — зупинити, 
закрити розвиток цілих галузей тваринництва в Україні. Наразі 
ця організація вивчає кампанії, орієнтовані на російськомовні 
країни, і готується до запуску кампанії щодо бройлерів, потре-
нувавшись спочатку на корпоративній кампанії із заборони 
утримування курок, що несуться, у клітці. За чотири місяці «Від-
критим клітинам» вдалося змусити десять компаній, зокрема 
міжнародних, змінити свою політику. Вони очікують, що з брой-
лерами робота буде набагато складнішою — значить, потрібно 
ще більше коштів.

У своїх звітах компанії не соромляться демонструвати, що 
«тиск на галузь тваринництва і створення умов для компаній, 
які виробляють альтернативи тваринницькій продукції, можуть 
послабити галузь тваринництва… Ослаблення тваринництва 
може призвести до суворішого регулювання добробуту тварин…»

І так, автор цих рядків жорстко проти знущання з тварин, 
браконьєрства, вирубування лісів, забруднення навколишньо-
го середовища і багато чого іншого. Автор також не сприймає 
агресії, лицемірства, брехні, терору і відсутності здорового глузду.

Джерело: hyser.com.ua

Мільйони на зоозахисті: скільки зооактивісти заробляють на грантах

У  кожної організації, що поважає себе, 
є свої звичаї і традиції. Є вони також 
і в Київської міської організації Укра-

їнського товариства мисливців і рибалок. 
Однією з таких традицій є влаштування 
змагань зі стрільби в час міжсезоння, коли 
полювання заборонено.

Ось і цього разу мені вдалося вперше 
бути присутнім на таких змаганнях. Вони 
відбулися 1  червня 2019 року на базі 
стрілецько- спортивного клубу «КУПОЛ», що 
в Броварському районі Київської області. 
Вправа АВТ — на стрілецькому майданчику 
встановлена одна автоматична машинка, 
яка забезпечує постійну зміну кута і висоти 
польоту мішеней. Ця особливість дає вели-
чезну різноманітність траєкторій польотів 
мішеней для стрільців, проте мішені пода-
ються безладно.

У змаганнях узяло участь 42 учасники, 
а цікавість полягала ще й у тому, що до учас-
ті допускалися тільки звичайні мисливці, 
спортсмени участі в цих змаганнях не брали.

Реєстрація завершилася, і голова КМО 
УТМР Володимир Ласкаржевський разом із 
головним арбітром змагань Сергієм Малючи-
ком проводять інструктаж із техніки безпеки 
та вчергове пояснюють правила проведення 

змагань. За допомогою жеребкування учас-
ники розділилися на п’ятірки, і змагання роз-
почалися.

Погода в день змагань видалася спекот-
ною. Проте градус напруги на стрілецькому 
майданчику був набагато вищим від тем-
ператури повітря. Особливо він підвищив-
ся в боротьбі за третє місце, де боротьба 
точилася в так званій «перестрілці» до 18 
пар пострілів. Фінальний результат, зафік-
сований суддівською бригадою цього року 
в дисципліні АВТ, був таким:

1-ше місце — Олександр Іванкін (45 очок);
2-ге місце — Ярослав Шпакович (43 очки);
3-тє місце — Володимир Ласкаржевський 

(42 очки).
Призерів нагородили дипломами, а пере-

можця — красенем кубком за перше місце.
Усі учасники отримали величезний заряд 

адреналіну. Такі змагання дають змогу в між-
сезоння потренуватися у стрільбі по рухомих 
мішенях, щоб якісно підготуватися до сезо-
ну полювання. Приємно було бачити серед 
учасників багато молоді. Приєднуйтесь до 
нашого великого колективу мисливців та 
рибалок. До зустрічі на стенді, полюванні 
та риболовлі.

Віталій Савченко

Ненудне міжсезоння
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На сторінках «ПтР» уже не раз друкували 
замітки про стан справ у Товаристві вій-
ськових мисливців та рибалок Збройних 

Сил України і ставлення до нього можновладних 
структур. Що ж, ось ще один маленький штрих із 
життя цієї громадської організації, нове керівни-
цтво якої докладає всіх зусиль, намагаючись від-
стояти свої законні права цього разу на Бучанське 
рибальське господарство, що належить.

У 1976 році окружна рада Червонопрапор-
ного Київського військового округу (Всеармій-
ського військово- мисливського товариства) 
видала книгу «У мисливських угіддях Київського 
Червонопрапорного». Її в київському магазині 
«Воєнохот», який на той час був розташова-
ний на вулиці Червоноармійській, відвідува-
чам магазину пропонували безкоштовно. Для 
затятого мисливця вона була безумовно ціка-
вою, оскільки це був своєрідний довідник, на 
сторінках якого подавали інформацію про всіх 
мисливські і рибальські господарства Київської 
окружної ради «Воєнохоти».

У цій книзі на сторінці 177 про Бучанське рибо-
ловецьке господарство, поворот до якого із траси 
Київ- Житомир був на 32 км, ішлося таке:

«На притоці річки Здвиж — Бучанці — розки-
нулося Бучанське риболовецьке господарство. 
Його водні простори займають понад 90 га. Ставки 
розташовані серед лісового масиву в мальовничій 
місцевості. Багато грибів та ягід, велика кількість 
риби у ставках, чудове лісове повітря приваблю-
ють сюди численну армію рибалок- любителів 
і туристів…».

Автор цих рядків у 1980-х роках із сім’єю про-
водив тут час на літній риболовлі. А вже після аварії 
на ЧАЕС у складі первинного колективу мисливців 
Києво- Святошинського військкомату брав трудо-
участь, займаючись розчищенням та благоустроєм 
території цього рибальського господарства. Крім 
основної будівлі, тут розташовувалися літні буди-
ночки, призначені не тільки для ночівлі рибалок, 
а й багатоденного перебування тут на відпочинку. 
Добре зарибнені ставки приваблювали сюди не 
тільки організованих рибалок, а й, як заведено 
говорити, браконьєрів, тому там організували 
цілодобову охорону, яка активно боролася із цим 
негативним соціальним явищем.

Створення Бучанського рибальського гос-
подарства почалося понад півстоліття тому 
(ще за часів СРСР). Всеармійському військово- 
мисливському товариству Збройних Сил СРСР 
були тоді виділені в постійне користування 
земельні ділянки, розташовані на територіях 
Бузівської і Колонщинської сільських рад Києво- 
Святошинського та Макарівського районів Київ-
ської області. Відведення цих ділянок було про-
ведено згідно з розпорядженнями Ради Міністрів 
УРСР (від 03.12.1963 р. № 1910-р і від 18.01.1966 р. 
№ 51-р), а також відповідно до рішень Київського 
облвиконкому (від 26.12.1964 р. № 13, від 28.081965 
р. № 696, від 11.12.1965 р. № 995 та від 15.04.1966 
р. № 287). Ці земельні ділянки були малопродук-
тивними, заболочені сіножаті на земельних воло-
діннях колгоспу ім. Щорса і радгоспу Бузовський 
(Києво- Святошинського районного виробничого 
сільськогосподарського управління). Ділянки виді-
лялися цілеспрямовано для створення (і подальшої 
експлуатації) нерестових ставків і ставків для виро-
щування риби, що призначалися для задоволення 

потреб членів Військово- мисливського товариства, 
яке, згідно зі своїм Статутом, було окремим, само-
стійним громадським об’єднанням зі статусом 
юридичної особи. А свою діяльність здійснювало 
на підставі самовизначення і самофінансування.

У той самий період і Червонопрапорному Київ-
ському військовому округу в постійне користуван-
ня під об’єкт «Буча» (для створення військового 
містечка № 265) Рада міністрів СРСР розпоряджен-
нями від 11.09.1967 р. № 1015-р і від 23.10.1968 р. 
3 1051-РС виділила земельну ділянку площею 920,1 

га на територіях Києво- Святошинського та Мака-
рівського районів. Водночас до території, виділе-
ної Київському округу, увійшла земельна ділянка 
Бучанського рибаловецького господарства, що 
вже належала «Воєнохот». Цей момент наочно 
демонструє непрофесіоналізм землевпорядників, 
які не акцентували в офіційних документах на 
вже виділеній громадській організації військових 
мисливців земельній ділянці. Можливо, через 
свою некомпетентність вони вважали військове 
відомство в особі Київського військового округу 
і недержавну громадську організацію «Воєнохот» 
єдиним цілим.

Необхідно зазначити, що права на постійне 
користування земельною ділянкою, виділеною 
під Бучанське рибальське господарство, із дотри-
манням усіх вимог законодавства, були оформ-
лені раніше (останнє рішення № 287 Київського 
облвиконкому датується 15 квітня 1966 р.), ніж 
вийшло розпорядження № 1015-р Радміну СРСР 
(зареєстровано 11 вересня 1967 р.) про надання 
землі під об’єкт «Буча». Але ж водночас ніхто не 
позбавляв «Воєнохот» юридичних прав на воло-
діння своєю землею!

Ще за часів СРСР із порушенням положень 
земельного та водного законодавств нашої країни 
силами Київського військового округу в безпо-
середній близькості від ставків було зведено три 
павільйони. Наразі ці будівлі на балансі Націо-
нального університету оборони України (НУОУ). 
Один із цих павільйонів зведено навіть на тери-
торії, що належить Бучанському риболовецькому 
господарству.

Через це зараз ситуація тут іноді доходить 
навіть до абсурду. НУОУ проводить на вищезазна-
чених ставках для своїх слухачів практичні заняття 
з тактики подолання водних перешкод у бойових 

умовах. Уявіть собі таку картину. Літо в розпалі. На 
березі ставка розташувалися сім’ї відпочивальни-
ків і рибалки, мирна ідилія на природі. І раптом! До 
берега водойми спрямовуються військові в повній 
бойовій викладці. Лунають хлопки розривів вибу-
хових пакетів, звучать холості постріли, і під цей 
шум військовослужбовці на штатних армійських 
плавзасобах долають водну перешкоду. Чи мис-
лимо таке? Хіба в Україні у МО бракує полігонів, 
де можна проводити такі практичні заняття для 
студентів військових вишів?

Виникає закономірне запитання. Саме для 
цього і потрібна НУОУ територія рибальського гос-
подарства громадської організації? Чи тут повною 
мірою можна припустити й інше? Можливо, хтось 
із керівництва МО в майбутньому бачить зовсім 
іншу перспективу використання цієї території. 
Наочним прикладом чого може бути Ржищівське 
мисливське господарство, чия центральна будівля 
розташована в селі Старе (його угіддя розташовані 
на землях військового полігону). Після виходу з- під 
опіки ТВМР на його території миттєво виросли 
з порушенням чинного законодавства котеджні 
забудови, ділянки яких (віддані у приватні руки) на 
березі акваторії Канівського водосховища своїми 
огорожами втикаються в урізи води.

В умовах жорсткої юридичної боротьби ново-
му керівництву ТВМР ЗСУ доводиться займатися 
відстоюванням своїх прав на землю, надану това-
риству на законних підставах. Уже в суверенній 
Україні в 1997 році рішенням Бузовської сільської 
ради (№ 119 від 16.09.1997 р.) Центральній раді 
ТВМР ЗСУ в постійне використання під вказане 
господарство виділено ділянку площею 84,55 
га. Це було оформлено й Державним актом на 
право постійного користування землею (серія ІІ-КВ 
№ 003439). МО України, начебто підтверджуючи 
цей факт, в тому ж 1997 році надало свій висновок 
(№ 148/1229 від 28.11.1997 р.) про оформлення 
права Центральної ради ТВМР ЗСУ на зазначену 
ділянку землі.

У 1998 році прокуратура Київської області під 
час проведення перевірки виявила зазначені 
вище порушення чинного на сьогодні законо-
давства під час будівництва трьох згаданих вище 
павільйонів НУОУ. У зв’язку із цим державним 
радником юстиції 2-го класу було надіслано 
міністру оборони України лист (№ 04/3–165 від 

06.10.1998 р.) із пропозицією демонтувати два 
незаконно побудовані у прибережній смузі водо-
йми павільйони. Але пропозиція — це зовсім не 
вимога, мабуть, тому МО звернення прокуратури 
розглядає по- своєму. Усі будівлі залишилися на 
своїх місцях. Тут необхідно зазначити, що пере-
вірка прокуратури тільки підтвердила, що ТВМР 
володіє своєю ділянкою на законних підставах. 
Інакше неодмінно були б зазначені порушення 
в цьому напрямі.

Але далі події розгорнулися в досить цікавому 
й логічно незрозумілому напрямі. Борючись за 
ласий шматочок землі в такій близькості до столи-
ці, МО звертається до Вищого арбітражного суду 
України з позовом проти ТВМР, щоб позбавити 
громадську організацію законних прав на вказану 
землю. І цей суд своїм рішенням від 05.01.2000 р. 
у справі № 6/68-т скасовує рішення виконкому 
Бузовської сільради, про яке згадувалося трохи 
вище. Щодо цього тільки й можна висловитися 
словами з Біблії (Одкровення Богослова Іоанна, 
глава 15, вірш 3): «Великі та дивні діла твої, Господи 
Боже Вседержителю!». Коли ж, нарешті, восторже-
ствує логіка? Коли органи Мін’юсту повернуться 
обличчям до громадян своєї країни, щоб захищати 
їхні законні права та інтереси? Хіба пакет юри-
дичних документів, виданий ТВМР (починаючи 
з 1963-го і закінчуючи 1997 роком) на володіння 
земельною ділянкою не є для працівників Мін’юсту 
цілком законною підставою?

Про те, що відбувається наразі в мисливській 
галузі України, наші мисливці прекрасно знають 
і розбираються в ситуації, що склалася. Процвітає 
повальне браконьєрство не тільки на суходолі, 
а й наводних акваторіях. Наша природа зазнає 
непоправних втрат. Усі ми розуміємо, тільки 
порядок в угіддях може зберегти й примножити 
природні ресурси, як і дику фауну. Умовою для 
цього є правильне ведення роботи в мислив-
ських і рибальських господарствах. Але для цього 
потрібно мати такі господарства, у яких ведеться 
цілеспрямована робота.

Протягом останньої чверті століття наші мис-
ливці спостерігали за появою комерційних мис-
ливських господарств, до рук яких перейшли як 
державні угіддя, так і деякі угіддя громадських 
організацій мисливців. Але багато таких госпо-
дарств, які як швидко з’являлися, так само швидко 
і припиняли свою діяльність, немов метелики- 
одноденки. А на території цих кинутих угідь про-
цвітало браконьєрство.

Тому дивно, що когорта можновладців, які 
демонструють народові свою любов до Укра-
їни та її громадян, діє всупереч цій «показусі». 
Наочний приклад їхніх прагнень до захисту 
нашої природи — це ставлення до ТВМР, чиї 
мисливські господарства раніше були зразко-
вими, а в угіддях було повно дикої фауни, у них 
була на належному рівні налагоджена охорона 
угідь. Можливо тим, хто має стосунок до вирі-
шення долі ТВМР та його угідь, підходити до 
розгляду питань, пов’язаних із цією громадською 
організацією, логічніше, беручи до розгляду 
всі юридичні документи незалежно від часу їх 
видання? А не користуватися старою народною 
приказкою: «Закон, як дишло, куди повернув, 
туди й вийшло», задовольняючи потреби не 
зовсім совісних і жадібних позивачів.

В. Урсул

Боротьба за Бучанське 
риболовецьке господарство

11  червня в Києві відбувся І з’їзд Громадської спілки 
«Всеукраїнська асоціація мисливців та користу-
вачів мисливських угідь». На з‘їзді було обрано 

керівні органи Асоціації, обговорено наболілі проблеми 
мисливства та визначено шляхи подальшої роботи.

У заході взяло участь 177 делегатів зі 181 обраного від 
мисливських організацій із 23 областей України, зокрема 
від УТМР. Президентом Асоціації було обрано О. О. Рафаль-
ського, першим віцепрезидентом В. О. Червоного, до складу 
ради Асоціації ввійшло 44 члени від різних регіонів, пред-
ставників різних користувачів мисливських господарств 
та науковців.

Головним напрямом роботи Асоціація визначила комуні-
кацію між мисливцями та головними державними центрами 
ухвалення законів та рішень. Також у пріоритеті роботи: 
удосконалення законодавчої та нормативно- правової бази, 
узгодження її з європейськими стандартами; нарощування 
ресурсного потенціалу мисливських угідь; інформування 
широкої громадськості про мисливство як компонент систе-
ми комплексного природокористування й найефективніший 

інструмент охорони мисливських тварин та середовища 
їх перебування.

Першою нагальною справою Асоціація планує розро-
блення комплексної програми розвитку мисливського гос-
подарства України та подання її на розгляд та затвердження 
уряду. Докладно з матеріалами з‘їзду можна ознайомитися 
на сайті Асоціації: https://www.uahhg.org.ua

Також слід зазначити, що учасників з’їзду привітав пер-
ший Президент України, відомий мисливець Л. М. Кравчук:

Шановні мисливці- учасники І з’їзду Всеукраїнської асоціації 
мисливців та користувачів мисливських угідь!

Перед мисливським господарством України стоять сер-
йозні завдання з приведення його до кращих зразків євро-
пейського та світового рівня. Це завдання не на один рік 
і навіть не на десятиріччя, але почати треба у першу чергу 
з культури ведення мисливського господарства, з культури 
полювання!

І цю культуру треба виховувати змалечку, базуючись 
на кращих традиціях нашого народу та досвіді євро-
пейських країн. Звичайно, треба змінювати і мисливське 

законодавство, яке б сприяло як розвитку мисливства, так 
і збереженню тваринного світу.

Бажаю вам під проводом створеної Асоціації досягти 
успіхів у розбудові мисливської галузі України.

З повагою, Леонід Кравчук
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Т ільки правильно організоване полювання зможе виріши-
ти проблему охорони дичини й виховання культурного 
мисливця.

Ідеологія — це соціально- філософська категорія, яка позна-
чає ступінь суспільної свідомості. Це система різних суспільних 
поглядів, включно з політикою, правом, естетичним склад-
ником, моральністю, філософією і релігією. Тому термін «іде-
ологія» цілком прийнятний і для полювання як суспільного 
явища, системи загальних поглядів значної частини населен-
ня в певному сегменті природокористування. Погодьтеся, 
рідкісне словосполучення. Ми звикли, що цей термін можна 
застосувати переважно до політики. У мене це поєднання 
виникло спонтанно в останній моїй публікації «Полювання та 
риболовлі» («ПтР» № 6 / 2019), і переді мною також постало 
питання, що ж таке «ідеологія полювання»?

Тема, звичайно, глибока, але не така вже й філософська. 
У світі мільйони людей захоплюються полюванням. І хочемо 
ми цього чи ні, всі вони пов’язані однією спільною ідеологією, 
тому що Природа розвивається за одними законами. Інша річ, 
те, наскільки грамотно сформульовано цю ідеологію у вигляді 
законів, норм і правил, що регулюють полювання, свідчить 
про рівень цивілізованості того чи іншого народу. Ось про 
це й хотілося б поговорити.

Відтоді як полювання втратило своє першорядне для жит-
тєзабезпечення людини значення, з розвитком цивілізації, 
зокрема сільського господарства і промисловості, з виник-
ненням права поземельної власності і скороченням «диких» 
територій, полювання стало регламентуватися. Так виникло 
мисливське господарство — форма організованого полювання.

Ніхто не стане заперечувати, що сучасне полювання функ-
ціонує в нерозривному зв’язку з мисливським господарством. 
Але розмірковуючи над темою нашої розмови, у мене виникло 
запитання: а чи не є це стереотипом? Спробую пояснити. Ми 
так звикли ще з радянських часів: говоримо «полювання», 
маємо на увазі «мисливське господарство», говоримо «мислив-
ське господарство», маємо на увазі «полювання». Безумовно, 
зв’язок найбезпосередніший і про це багато говориться. Але 
зараз я про інше. Як це не дивно звучить, але в полювання 
й мисливського господарства можуть бути різні завдання й 
різні проблеми. Більш того, іноді полювання вступає у проти-
річчя з мисливським господарством, наприклад, у питаннях 
вартості послуг. Мисливське господарство України ніяк не 
належить до успішних галузей, його проблеми — це пере-
важно проблеми виробничого й економічного характеру. 
А проблеми полювання — з категорії моральності. І говорячи 
про проблеми мисливського господарства, чи не відсовуємо 
ми на задній план значимість самого полювання? Чи не час 
виявити примат полювання? Полювання — первинне, і воно 
заслуговує окремої великої розмови.

Отже, що рухає сучасною людиною, яка взяли в руки зброю, 
в її намірах підстрелити дикого звіра чи птаха? На цьому запи-
танні варто зупинитися докладніше, і тут пояснення потрібно 
насамперед немисливцям — людям, які позбавлені мислив-
ської пристрасті і не просто не розуміють призначення й 
суті полювання, а й часом виступають затятими його супро-
тивниками. Для них все зводиться до банального вбивства 
тварин заради забави, а тому жодних аргументів на захист 
полювання та мисливців вони не приймають. На жаль, такий 
примітивний погляд на суть питання широко поширений не 
тільки серед простих обивателів, а й серед людей, наділених 
владою. А це призводить до ухвалення неправильних рішень, 
часом згубних як для самого полювання, так і для окремих 
об’єктів тваринного світу.

Навряд чи справжній мисливець думає про полювання як 
про акт убивства. Перш ніж стати мисливцем, напевно, він, 
будучи ще хлопчиськом, побував із батьком або дідом хоча б 
на одному полюванні, яке запало йому в душу й запалило 
вогонь предків, пробудило древній інстинкт, порушило сонну 
мисливську пристрасть. Інтерес, що виник у підлітка, вимагав 
нових знань про природу й навколишнє середовище, про 
тваринний світ, про мисливських собак, мисливську зброю 
і способи добування мисливських звірів та птахів. І він напев-
но отримав ці знання не тільки зі спеціальної літератури, а й 
з захопливих мисливських розповідей. Звичайно ж він хотів 
бути сильним і витривалим, спритним і кмітливим, і це бажан-
ня спонукало його вдосконалюватися не тільки духовно, а й 
фізично. Він ще не захопився практичним полюванням, до 
цього йому потрібно вивчити правила полювання, скласти 
іспит, отримати посвідчення мисливця, купити рушницю… Але 
він уже «заразився», і від цього, як від любові, немає пігулок. 
Мисливська пристрасть — це те, що об’єднує всіх мисливців.

Правильно кажуть, що мисливцями не стають, а народжу-
ються. Але стати мисливцем можна й у зрілому віці. Добре, 
якщо до цього не посада зобов’язує, не данина моді, а мислив-
ська пристрасть, нехай і з запізненням. У будь- якому разі для 
мисливця- початківця важливо мати досвідченого наставника 
і брати участь у правильних полюваннях. Висока культура 
полювання дається не відразу. Молодого мисливця захльос-
тують емоції, бажання стріляти в усе, що рухається. Це правда. 
І тут дуже важливим є позитивний приклад. Емоції не мають 
брати гору над розумом. Крім чітких правил полювання та тех-
ніки безпеки, на полюванні потрібно дотримуватися і правила 
етики, і сформованих традицій. Залишившись один на один 
із природою і власним сумлінням, мисливець сам вирішує, 

натискати на курок чи ні. А до цього моменту він має обза-
вестися певними знаннями й умінням.

Правила етики прості і зрозумілі. Частина з них прописана 
на папері у вигляді так званого мисливського мінімуму. Мис-
ливський мінімум — це зібрання правил і етичних норм із 
численних інструкцій, які, як таблицю множення, вивчає кожен 
кандидат у мисливці перед складанням іспиту для отримання 
мисливського посвідчення. Це обов’язковий мінімум знань на 
право бути мисливцем. Але цього замало, є ще неписані пра-
вила, які осягаються у процесі виховання. І не останню роль 
у цьому відіграє морально- етична ситуація в суспільстві, панів-
на ідеологія і ставлення суспільства до полювання. А з огляду 
на нинішній стан справ у цих питаннях, потрібно визнати, що 
вихованням мисливця ніхто не займається. А тому зворот-
ний бік полювання, де панують аморальність, безкультур’я 
і варварське ставлення до природи, сьогодні превалюють.

Вважаю неприпустимим і аморальним порівняння полю-
вання з убивством, тим більше виносити це на публічне обго-
ворення як головний аргумент проти полювання. Самі мис-
ливці намагаються не застосовувати терміну «вбив», а кажуть 
«добув». Але хай яку назву це має, мисливець завжди пови-
нен пам’ятати, що своїм пострілом він припиняє життя, і він 
має завдати дичини якомога менше страждань. Саме із цією 
метою правильно підбираються рушниця і боєприпаси, що 
відповідають цьому виду полювання, саме для цього потріб-
но знати забійні місця дичини й дистанції для стрільби, для 
цього потрібно вдосконалювати свою майстерність. Справ-
жній мисливець не кине підранка і за можливості добере 
його. Справжній мисливець полізе у крижану воду по збиту 
качку не тому, що він голодний або жадібний, а тому що для 
нього цінність будь- якого здобутого трофея не в ціні за кіло-
грам м’яса. Напевно, це важко зрозуміти людям із втраченим 
древнім інстинктом мисливської пристрасті. І чи потрібно їм 
пояснювати, що таке пристрасть.

І все ж говорити про це потрібно хоча б для того, щоб 
у більшості обивателів- немисливців склалося лояльне, нево-
роже ставлення до полювання. А щоб краще зрозуміти, які 
почуття переповнюють душу мисливця, який, наприклад, іде 
травневого ранку в супроводі єгеря лісовими угіддями, наведу 
трохи лірики зі своїх щоденникових записів.

«Сонце ще не зійшло, і природа тільки прокидається. Усього 
лише за двадцять метрів безшумно по струмку ковзає голова 
бобра з уважно- настороженим поглядом. Пройшовши трохи 
далі до узлісся, стикаємося з борсуком. Але ми встигаємо помі-
тити його раніше й завмираємо, тому борсук ледь не збиває 
нас із ніг і, помітивши, тікає, фиркаючи, із незадоволеним 
виглядом. Починаємо оглядати околиці в бінокль у пошуках 
рогача: виявляється, що ми вже давно під пильним наглядом 
лисиці, яка сидить на горбку. А просто під лісом, на зеленій 
і заболоченій галявині риється свиноматка з десятиголовим 
виводком смугастиків».

Хочу зазначити, що такі сцени у мисливця викликають 
відчуття душевного захоплення, але аж ніяк не бажання 
постріляти. На полювання, як на побачення, його тягне. Він 
свідомо не знає результату полювання, його найменше ціка-
вить матеріальний бік питання, і він не скасує запланованого 
полювання за будь- якої погоди. Він засмутиться промаху й 
буде захоплюватися красивим пострілом не тому, що його 
сім’я голодує, а тому що цим зачеплена чоловіча гордість, 
у цьому виявляється його майстерність. Він обов’язково при-
везе з полювання фотографії і з гордістю покаже їх своїм дру-
зям. А ще він дістане зі свого мисливського рюкзака шматочок 
засохлого хліба і скаже своєму маленькому синові: «Ось тобі 
скоринка від зайчика». І для сина це на все життя!

У різних народів склалося своє ставлення до полювання. 
Кожна країна має свої специфічні особливості, природні і кліма-
тичні умови, менталітет і рівень розвитку. Якщо говорити про 
країни цивілізовані, із високим рівнем розвитку, то практично 
скрізь там полювання зайняло своє міцне місце в загальній 
сфері природокористування і господарювання. Насамперед 
суспільство цих країн цілком адекватно ставиться і до процесу 
полювання, і до людини з рушницею. І якщо там і бувають 
протести «зелених» проти полювання, вони мають локальний 
характер і не переростають у постійну боротьбу мисливців 
за право свого існування. Там держава забезпечила баланс 
думок і інтересів у суспільстві як прибічників, так і противників 
полювання. Крім того, держава, узявши на себе регулятивні 
функції, створила такі правові рамки й умови, за яких полю-
вання в цих країнах процвітає. І по приклади далеко ходити 
не треба. Це Польща, Угорщина, Чехія, Німеччина, Англія, 
Швеція і багато інших європейських країн, де мисливське 
господарство на високому рівні. Те, що наше мисливське 
господарство за основними показниками суттєво відстає від 
передового мисливського господарства Європи та світу, нам 
відомо ще з радянських часів. Утворення незалежної України, 
яка прагне до європейських цінностей, здавалося, повинно 
було сприяти швидкому зростанню економіки і поліпшенню 
справ, зокрема й у мисливському господарстві. Але дива не 
сталося, і економіка країни, і мисливська галузь і далі дегра-
дують. І сьогодні ми ще далі від європейського рівня, ніж на 
початку шляху. Залежність рівня мисливського господарства 
від ставлення суспільства й держави до полювання пряма.

Ось приклад. Рівно двадцять років тому мені пощастило 
побувати у Швеції у складі делегації фахівців лісової галузі 
з обміну досвідом. Поїздка була дуже пізнавальною і корисною. 
Успіхи, досягнуті цією країною, зокрема, і в мисливському 
господарстві, не можуть не дивувати. Але коли ми запиту-
вали шведських представників мисливської галузі: «Як ви 
ведете мисливське господарство?», вони нашого запитання 
не розуміли. А відповідь була простою — там так ведуть сіль-
ське, лісове господарство і промислове виробництво, що про 
ведення мисливського господарства годі й говорити. Тобто 
будь- яка діяльність спрямована на збереження тваринного 
світу, а отже, ведеться з огляду на інтереси мисливської галузі. 
Навіть більше, будь- яке суспільне виробництво, яке завдає 
шкоди природі, стає економічно невигідним (банкрутом). Для 
них це норма й закон. Інакше кажучи, створивши такі умови, 
держава подбала про охорону диких тварин та середовища їх 
проживання незалежно від бажань і можливостей мисливців, 
і вже тим більше не забороняючи полювання.

Усе ж чому, сподіваючись на європейський досвід, ось уже 
майже три десятки років ми не можемо застосувати його у нас? 
Для мене це стало зрозумілим уже після поїздки до Швеції: 
їхній досвід нам не підходить, надто різні в нас культура й 
історія, різний фундамент для побудови суспільних відносин. 
Не потрібно приміряти чужого одягу й перетворювати країну 
на секонд- хенд. Час зайнятися будівництвом свого. Протя-
гом століть у нас сформувалася своя культура, свої традиції, 
свій менталітет. У нас і природа своя, причому не гірша, ніж 
у Європі. Смію стверджувати, що й полювання в нас не гірше, 
якщо до нього правильно ставитися. Мабуть, це основний 
момент. Правильне ставлення до полювання з боку держави 
й суспільства загалом — це те, чого нам бракує. Мені дово-
дилося чути від чиновників, мовляв, що ви все чекаєте від 
держави, самим потрібно працювати. Ось ми і працюємо самі 
як можемо, і нинішнє мисливське господарство тримається 
саме завдяки старанням окремих особистостей. А завдяки 
«турботі» держави протягом останніх двадцяти років із карти 
України зникли десятки успішних мисливських господарств, 
які із задоволенням відвідували сотні мисливців, зокрема 
і з заможної Європи, скоротилося поголів’я корисної фауни, 
багаторазово зросла кількість браконьєрських полювань. 
І найсвіжіше «досягнення» держави — занесення лося до 
Червоної книги.

На жаль, наша держава давно самоусунулася від своїх 
управлінських функцій у сфері мисливствознавства. Це під-
тверджується відсутністю спеціального центрального орга-
ну управління справами полювання, відсутністю фахівців- 
мисливствознавців у всіх центральних органах у сфері 
природокористування, екологічної службі. Це підтверджу-
ється тими безглуздими і шкідливими рішеннями у сфері 
полювання, які ухвалюють «зверху». Сьогодні в Україні, 
мабуть, найактуальніше запитання не «що робити?», а «хто 
це робитиме?». У зв’язку із цим побажання нової влади: 
панове керівники, лібертаріанство це, можливо, і добре, 
але не поспішайте самоусуватися. Спочатку постарайтеся 
гарненько, залучіть фахівців, створіть умови й забезпечте 
сприятливе середовище для нормального функціонування 
галузі. Нам без ідеології не можна, її потрібно сформулю-
вати у вигляді досконалого закону, її потрібно формувати 
в суспільній свідомості. А допоможе нам у цьому прикладна 
наука «мисливствознавство», яка дає чіткі відповіді на запи-
тання кого, коли і скільки можна добувати, щоб не тільки не 
допустити знищення видів, але й забезпечити їх нормальне 
відтворення. Нам допоможуть фахівці мисливської галузі та 
культурні мисливці, які хочуть ідеологічної єдності на основі 
традицій правильного полювання.

Олексій Ісаєв, біолог- мисливствознавець

Ідеологія полювання
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Б ілоруське товариство мисливців і рибалок 
веде свою історію з 1921 року. У 2006 році 
йому надали статус Республіканського 

державно- громадського об’єднання «Білоруське 
товариство мисливців і рибалок» (БТМР). Багато 
мисливців вважає, що полювання в Республіці 
Білорусь організовано грамотно, мисливське 
господарство процвітає і досвід наших колег, 
безумовно, є прикладом. Із заступником голови 
Білоруського товариства мисливців і рибалок, 
кандидатом біологічних наук А. О. Моложавським 
поговорив Сергій Фокін, «РОГ».

— Анатолію Олександровичу, що стало 
поштовхом до розвитку вашого товариства і мис-
ливського господарства республіки?

— У 2006 році було ухвалено Указ президента 
стосовно тоді ще громадського об’єднання, і він 
став основоположним моментом. В Указі про-
писано наші функції і визначено п’ять основних 
державно значущих завдань: 1) сприяння в реа-
лізації єдиної державної політики й сфері полю-
вання й рибальства; 2) організація та ведення 
високоефективних мисливських і рибальських 
господарств і створення членам БТМР умов для 
полювання і любительського рибальства; 3) орга-
нізація навчання громадян Республіки Білорусь 
правил полювання і любительського рибаль-
ства; 4) сприяння органам державного управлін-
ня в реалізації міжнародних природоохоронних 
конвенцій; 5) організація та ведення мисливського 
собаківництва.

У 80-ті роки чисельність членів БТМР сягала 
162 тис. Після введення держпосвідчення вона 
стала різко скорочуватися. Коли я у 2009 році прий-
шов на роботу у БТМР, вона становила 55 тис., із 
них 18 тис. — рибалки. Зараз же у нас приблиз-
но 80 тис. членів, зростання відбулося завдяки 
збільшенню кількості переважно рибалок, але й 
мисливців теж.

— А скільки сьогодні мисливців у країні?
— Офіційно держпосвідчення має в Білорусі 

123 тис. мисливців. Але полює 49,3 тис. (із них при-
близно 40 тис. — члени БТМР). Це визначається 
за кількістю мисливців, які сплатили держмито 
на право полювання. Але майже 60% власників 
держпосвідчень не платить мита, отже, не збира-
ється полювати, кількість громадян, які полюють, 
щорічно скорочується на 2–3 тис.

Зараз триває масова заміна держпосвідчень 
у мисливців. Його видають строком на 10 років. 
Перший обмін було проведено у 2008–2009 роках, 
другий у 2018–2019 рр. Зміна посвідчень також 
призводить до скорочення чисельності мисливців. 
Причин кілька.

У нас досить складно пройти медкомісію для 
володіння мисливською зброєю. Особливо це 
складно для старшого покоління мисливців. Зараз 
ми виходимо з пропозиціями щодо спрощення 
медобстеження. Також різко впала чисельність 
кабана, а це був один з основних об’єктів полю-
вання. Полювання в Білорусі дорожчає.

— Чи допомагає держава товариству і мис-
ливському господарству?

— Основні документи щодо полювання й мис-
ливського господарства видає президент республі-
ки. Звісно, розроблення та підготовка документів 
відбуваються за лінією Мінлісгоспу. Указом, про 
який ішлося вище, було визначено, що щорічно 
Міністерством лісового господарства та Мінсіль-
госппродом мають виділятися бюджетні кошти 
на зміцнення матеріально- технічної бази БТМР. 
Ця сума становить 3–4% від загального обороту 
БТМР і має цільове призначення. На ці кошти ми 
здійснюємо закупівлю і розселення оленів, купуємо 
автотракторну техніку, тепловізори тощо

Є і ще одна важлива під-
тримка з боку держави. Щоріч-
но мисливець, якщо він хоче 
полювати, сплачує держмито на 
право полювання в розмірі однієї 
базової величини (приблизно 300 грн). 
Ці надходження акумулюються в обласних бюдже-
тах і, згідно з держпрограмою «Білоруський ліс» 
на 2016–2020 рр.» підпрограмі «Розвиток мис-
ливського господарства», їх із цільовою метою 
спрямовують на розселення оленів. Крім того, 
у ці роботи вкладаються і гроші БТМР.

На сьогодні ми розселили в угіддях приблизно 
1,5 тис. особин оленя. До 2014 року у нас його 
практично не було. Зараз в угіддях БТМР мешкає 
6,2 тис. благородних оленів.

— Звідки завозите оленів?
— Основні наші постачальники Національний 

парк «Прип’ятський» і розплідники Литви, меншою 
мірою Латвії. Крім того, у цьому бере участь кілька 
білоруських лісгоспів.

— А загалом по країні і за видами копитних яка 
чисельність звірів і скільки це від оптимальної? 
І скільки добувають мисливці?

— Дані досить сильно варіюються за областя-
ми і районами, але загалом останні офіційні цифри 
такі (наведу їх по республіці загалом):

Лось по країні — 36270 голів, в угіддях БТМР — 
17,9 тис., 80% від оптимальної чисельності. Кіль-
кість добутих за минулий рік становила 4,5 тис. 
голів; благородний олень — 21,5 тис. по країні, 
6,2 тис. в угіддях БТМР, 43% від оптимальної 
чисельності; добуто 1670; косуля — 92800 по кра-
їні, 49,6 тис. в угіддях БТМР, 60% від оптимальної 
чисельності, добуто 11100.

— Яка ситуація з вовком?
— Чисельність цього хижака у нас стабільна. 

Не так давно стріляли по країні 800–900 особин, 
останнім часом значно більше: 1500–1700. У 2016 
році мисливські господарства БТМР відстріляли 
1025 вовків, у 2017-му — 916, у 2018-му — 1021 
особину. Найбільше його добувають у Гомель-
ській, Могильовській і Вітебській областях. На 
жаль, з подання зоозахисників запроваджено 
заборону на ввезення з Білорусі до Євросоюзу 
трофеїв у вигляді шкур і черепів вовків.

Зараз Польща і Прибалтика зіткнулися з вов-
чою проблемою: розвели косулю і оленів, і від-
разу ж на їхні популяції стали впливати вовки, 
полювання на яких у них під забороною.

— Хто від держави керує полюванням і хто 
основні користувачі мисливських угідь?

— Державну політику у сфері мисливського 
господарства здійснює Міністерство лісового гос-
подарства республіки. На сьогодні у країні при-
близно 250 користувачів мисливських угідь, із них 
108 належить РДГО «БТМР». Ми — найбільший 
орендар мисливських угідь у Республіці Білорусь. 
У підпорядкуванні понад 10,5 млн. га (65%) від 
площі всіх мисливських угідь країни. Інші корис-
тувачі — Міністерство лісового господарства (при-
близно 80 мисливських господарств), Управління 
справами президента (7), військово- мисливські 
господарства і приватні мисливські господарства.

— Багато угідь було втрачено в 90-ті роки?
— У 80-ті роки у БТМР було до 90% площ від усіх 

мисливських угідь республіки. Потім їх кількість 
упала до 60%, зараз виросла до 65%. Забирали най-
кращі, не чіпали господарства в радіаційній зоні.

Однією з особливостей угідь БТМР є переважан-
ня польових угідь, причому лісових у нас всього 
приблизно 40%, тоді як у інших користувачів 55%.

— Яких звірів та птахів відносять до ліцен-
зійних, а яких — до масових видів об’єктів полю-
вання?

— Відповідно до нових «Правил ведення мис-
ливського господарства і полювання», затвер-
джених Указом президента Республіки Біло-
русь, що набули чинності у 2018 р., усі об’єкти 
полювання поділені на нормовані й ненормо-
вані. До нормованих належать зубр (резервний 
генофонд), кабан, козуля, лань, лось, муфлон, 
благородний і плямистий олені, бобер, видра. 
Із птахів — глухар і тетерев. До ненормованих 
видів належить 11 видів хутрових звірів, зокрема 
вовк, і 30 видів птахів.

Щодо нормованих видів проводять-
ся спеціальні обліки, а полювання 

здійснюють за разовими дозво-
лами під контролем єгерської 

служби. Щодо низки ненор-
мованих видів також прово-
дяться обліки, але полюють 
за туристичними путівками, 
які можуть виписуватися на 

сезон. Допускаються обліки 
таких видів один раз на чоти-

ри роки.
— Чи проводиться облік добуван-

ня масових, тобто ненормованих видів?
— Для проведення полювання видається 

мисливська путівка. Після закінчення полюван-
ня мисливець вказує в ній фактично добуте. За 
цією інформацією і ведуть облік добутого. На 
сьогодні останні дані щодо річного добування 
такі: бобрів 5200; білок 2229; зайців- біляків 5061; 
зайців- русаків 49085; куниць лісових 7176; куниць 
кам’яних 1709; лисиць 17276; єнотоподібних собак 
5525; норок американських 2235; тхорів лісових 
1106; ондатр 628.

Мисливських птахів добуто: глухарів 125; тете-
ревів 648; качок усього 93818; гусей білолобих 
14695; гусей- гуменників 6743; гусей сірих 2728; 
лисок 4639; вальдшнепів 17493; рябчиків 3450; 
припутнів 2187; сірих куріпок 8846; бекасів 2044.

— Які тенденції динаміки чисельності?
— Чисельність копитних переважно зрос-

тає. Це підтверджують і дані обліків, і зростання 
випадків ДТП на дорогах за участю диких копит-
них. Тільки на Мінській кільцевій дорозі протягом 
року потрапляє під колеса автомобілів приблизно 
30 лосів.

— Є різниця в цінах на путівки для членів своїх 
і «чужих» районних організацій всередині БТМР?

— Так є. Мисливці прикріплені до мислив-
ського товариства конкретного району. Причому 
зовсім необов’язково, що це жителі цього району. 
Можна, наприклад, жити в Мінську і бути членом 
будь- якого районного товариства Білорусі. Там для 
них полювання буде дешевшим. Але приїжджаючи 
в інший район, він платить більше — приблизно 
на 20%. Але якщо він не член БТМР, то платить 
утричі більше.

— Хто встановлює ціну на путівки?
— У Правилах полювання прописано, що їх 

встановлює користувач мисливських угідь. Але 
вона має бути не нижчою від мінімальної ціни, 
встановленої Радою Міністрів республіки.

У господарствах широко застосовується вста-
новлена   правлінням РР РДГО «БТМР» система 
нарахування балів мисливцям за трудоучасть. 
Місцеве правління районної ради БТМР вирішує, 
скільки балів набрали мисливці і на які пільги 
в полюванні претендують.

Можна отримати путівку за мінімальною ціною 
Радміну. Наприклад, разова путівка на пернату 
дичину може коштувати від 8 до 12 білоруських 
руб лів (приблизно 100 грн), а за мінімальною 
радмінівською ціною — всього 3 руб лі (37 грн). 
Лось дорослий — 600 руб лів (7500 грн), за радмі-
нівською — 200 (2500 грн).

Із вересня минулого року наше товариство про-
водить експеримент із закріплення за мисливцем 
мисливських угідь. Це здійснюється відповідно 
до Указу президента в 12 мисливських господар-
ствах БТМР. Колектив мисливців укладає договір 
із мисливським господарством БТМР і здійснює 
біотехнічні й охоронні заходи власним коштом. 
У разі успішного виконання цих робіт члени мис-
ливського колективу отримують безкоштовні 
путівки на полювання й дозволи на добування 
копитних за мінімальною ціною. Цей досвід ми 
перейняли з Прибалтики і низки інших країн.

— Яка організація здійснює мисливський 
нагляд?

— У нас є Державна інспекція охорони тварин-
ного і рослинного світу при президенті Республіки 
Білорусь. До цього контроль здійснювало кілька 
різних відомств.

— Чи може єгер товариства скласти протокол 
на браконьєра?

— Законодавством це не заборонено, але він 
не може вести адміністративний процес. Тому 
єгерська служба в разі затримання браконьєрів 
найчастіше викликає ту ж держінспекцію.

— Скільки в Білорусі мисливських собак?
— Держава поставила БТМР завдання відпо-

відати за мисливське собаківництво країни. Тому 
ми контролюємо все мисливське собаківництво 
республіки. На 2017 рік у нас було зареєстровано 
1077 лягавих собак із родоводами. Також у реє-
стрі 486 спанієлів, 9136 гончих, 14 269 лайок, 3601 
норовий і 97 хортів. Приблизно така сама кількість 
собак без родоводів, але вони мають реєстраційні 
картки. Із 2014 року мисливських собак без родо-
водів ми вже не реєструємо. Це теж виходило 
з Указу президента. Зараз у мисливців стає все 
більше собак зі свідоцтвами про походження.

— Чи є професійна підготовка фахівців- 
мисливствознавців у Білорусі?

— Білоруський державний технологічний уні-
верситет випускає інженерів лісового господарства 
зі спеціалізацією «мисливствознавство».

— Ми знаємо, що в Білорусі добре організова-
но мисливський туризм. Пам’ятається, президент 
поставив завдання суттєво збільшити прибуток 
мисливського господарства завдяки залученню 
іноземних мисливців.

— Наведу цифри. За минулий 2018 рік мислив-
ські господарства БТМР заробили на мисливському 
туризмі 868 тис. євро, прийняли 2005 іноземних 
мисливців. Але все ж основний потік мисливців — 
це росіяни. Спостерігається зростання відвідува-
ності Білорусі іноземними мисливцями.

Максимально за рік ми заробляли 1 млн. 
200 тис. євро, але з 2013 року почалося невелике 
падіння доходів. Воно пов’язане з різким скоро-
ченням чисельності кабана, після того як почалася 
у зв’язку з АЧС боротьба із цим звіром. У 2013 році 
в Білорусі було 80 тис. голів кабана. Зараз усього 
2,5 тис. А росіяни дуже люблять полювання на 
нього. Друга причина — деномінація руб ля. Не 
так давно курс російського руб ля був 30 руб лів за 
1 євро, а зараз — 70. Наші чисті збитки.

— Анатолію Олександровичу, у Білорусі дуже 
сприятливі для мисливця терміни полювання. 
Навесні полювання триває майже два місяці, 
а загальне відкриття літньо- осіннього полювання 
по країні — це друга субота серпня. Як вдається 
зберегти такі терміни без шкоди для популяцій 
мисливських птахів і звірів?

— У нас до 2014 року весняне полювання 
відкривалося з другої суботи березня до другої 
неділі травня. Потім Мінприроди під впливом 
природоохоронної громадськості почало вима-
гати скорочення термінів. Два місяці весняного 
полювання залишили, але в цей період можна 
було полювати тільки 28 днів. Їх визначає саме 
мисливське господарство. Наприклад, у Гомель-
ській області, орієнтуючись на проліт гусака, 
полювання відкривали в березні, а у Вітебській, 
де проліт пізніше, — у квітні.

Терміни полювання визначаються в господар-
стві за п’ять днів до відкриття, щоб інформувати 
мисливців. Можна встановлювати сезони окремо 
для полювання на гусей, окремо — для полювання 
на селезнів. Головне, щоб сезони були безперерв-
ними протягом усіх 28 календарних днів. Корис-
тувачі встановлюють два мисливські дні в будні 
дні, також полювати можна у вихідні та святкові 
дні. На нормовані види (глухар, тетерев) можна 
полювати щодня, але за разовими дозволами на 
конкретні дні під контролем з єгерською службою. 
За мисливським турами можна полювати безпе-
рервно протягом тижня. Із вересня 2018 року нам 
вдалося законодавчо домогтися, щоб ці 28 днів 
весняного полювання були не календарними, 
а мисливськими. Так загальний період весняного 
сезону вдалося збільшити.

— Білорусь вступила в AEWA (Угода про збе-
реження афро- євразійських мігруючих водно- 
болотних птахів). Чи не намагаються у вас закрити 
або обмежити весняне полювання?

— Такі спроби дійсно були. Хотіли скоротити 
до 16, 10 днів і взагалі закрити, але навіть на рівні 
нашої Мінприроди була жорстка відповідь — ні! 
Спочатку наведіть порядок із масовим відстрілом 
на зимівниках у Європі, а потім уже ми будемо 
розглядати це питання. Білорусь вступила в AEWA 
із застереженнями щодо весняного полювання 
і свинцевого шроту, але все одно спроби тиску 
на нас були.

С. Фокін, «РОГ»

Полювання в Білорусі
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На це запитання довідкова 
мисливська література від-
повідає вельми лаконічно: ті 

чи інші породи водоплавної дичини 
харчуються рослинними або тва-
ринними кормами. Однак у зв’язку 
зі зміною природно- кліматичних 
умов для успішнішого планування 
полювання на пернатих питання 
кормових ресурсів водоплавних 
бажано розглянути докладніше.

На сьогодні у зв’язку з реорга-
нізацією сільського господарства 
ситуація в багатьох регіонах зміни-
лася. І якщо ранкові та вечірні пере-
льоти відбуваються, то часто птахи 
летять не на кормові поля, а з однієї 
водойми на іншу. У зв’язку із цим, 
очевидно, не зайвим буде розгля-
нути, які саме водойми як кормові є 
найкращими для тих чи інших пред-
ставників загону качиних.

Крижень, наприклад, серед 
тваринних кормів віддає перевагу 
молюскам, водяним комахам і рако-
подібним. Найбільш підходящі 
молюски для цих качок — живо-
родка і дрейсена. У наших водо-
ймах живуть живородка болотна 
і живородка річкова. Раковина 
живородки болотної шароподібно- 
конічна, коричневого із зеленува-
тим відтінком кольору і зазвичай із 
трьома майже чорними смугами. 
Раковини мають до семи східце-
подібних витків. Вхід має округло- 
довгасту форму. Живородка болот-
на живе в болотах, а також в озерах 
і ставках із м’якою водою. Раковина 
живородки річкової більш конусна, 
коричневого або сірого із зелену-
ватим відтінком кольору, іноді із 
трьома темними поперечними 

смугами. Живе живородка річкова 
зазвичай у проточних водоймах: 
річкових рукавах, великих заплав-
них озерах. Дрейсена є представни-
ком класу двостулкових. Раковина 
тонкостінна, зеленувато- жовта 
з поперечними, темного кольору 
смугами. Зустрічається цей молюск 
у старих річкових руслах та заплав-
них озерах.

Серед ракоподібних крижні 
в літню пору на початку мислив-
ського сезону найчастіше вжи-
вають бокоплавів. Прісноводний 
бокоплав (мормиш) — невеликий 
рачок до трьох сантиметрів, най-
частіше зеленуватого з бурим від-
тінком кольору. Бокоплави можуть 
повзати по дну і водних рослинах, 
а  також плавати. Безліч видів 
рачків- бокоплавів живе у водах 
Чорного й Азовського морів. Пріс-
новодні бокоплави найчастіше 
зустрічаються в річках, озерах 
і струмках.

Серед водяних комах крижень 
найкраще поїдають личинок кома-
ра — хірономід. Це ніщо інше, як 
відомий всім рибалкам «мотиль». 
На розподіл личинок у водоймі 
значний вплив мають їх міграції. 
Міграції можуть відбуватися через 
вітровий дрейф молодих личинок, 
які ведуть планктонний спосіб 
життя. Тому мисливцеві слід мати 
на увазі, що залежно від напрямку 
вітру крижні можуть годуватися 
на тій чи іншій ділянці водойми. 
Становлять інтерес для уважного 
мисливця і міграції хірономід у вер-
тикальному напрямку. Такі пере-
міщення є наслідком зміни кисне-
вого режиму в придонних шарах 

водойми залежно від часу доби. 
Саме тому личинки вночі підніма-
ються в товщу води і тоді стають 
здобиччю водоплавних. Хіроно-
міди можуть добуватися качками 
і в денний час на мілководді, якщо 
товщина мулу не перевищує кіль-
кох сантиметрів. Якщо ж товщина 
донного мулу значна, то личинки 
можуть заглибитися в ґрунт на гли-
бину до 35 см і стати недосяжними 
для пернатих. Живуть хірономіди 
як у заплавних озерах, болотах, так 
і в річкових затоках і старих рус-
лах. У значній кількості вони часто 
з’являються у штучних водосхови-
щах, але тільки в перші роки після 
зарегулювання стоку. Саме це стало 
однією з причин величезного скуп-
чення місцевих крижневих качок 
на Київському морі в 1960-х роках.

Із рослинних кормів, які рос-
туть у водоймах, качкою- крижнею 
найбільше поїдаються: кушир, 
рдесники, жабурник, ряски мала 
і тридольна. Кушир — це рослина, 
яка завжди занурена у воду і ніколи 
не зустрічається на суші. Стебло 
куширу густо вкрите вузькими 
листям, яке ніколи не піднімається 
на поверхню води. Коріння в цієї 
рослини немає. Відсутність коренів 
компенсується нижніми гілками, 
які проникають у мул і є своєрід-
ним якорем. Висота стебел куширу 
сягає одного метра. Плід — довгас-
тий горішок. Росте кушир у стоячій 
воді й у водоймах зі слабкою течі-
єю. Гранична глибина проростання 
доходить до 9 метрів. Водоплавні 
зазвичай поїдають вегетативні час-
тини цієї рослини.

Рдесник плавучий — рослина 
з повзучим кореневищем, листя 
плавуче і занурене в воду, квіти 
колосоподібні, плід досить великий, 
до 5 см завдовжки. Висота рослини 
до 120 см, росте у нерухомій воді й 
у водоймах зі слабкою течією.

Жабурник — рослина плавуча. 
Стебло ниткоподібне з бічними 
відростками, на верхівках яких 
утворюються зимувальні бруньки, 
занурені у воду. Листя на довгих 
черешках плаває на поверхні. Квіт-
ки трипелюсткові, білі з жовтуватим 
відтінком. Рослина ця зустрічається 
в болотах, озерах, ставках.

Ряска мала — дрібна росли-
на, що плаває на поверхні води. 

Виростає ряска у водоймах із неру-
хомою водою. Близький вид до 
ряски малої — ряска тридольна. 
Пагони цієї ряски ланцетоподібної 
форми, завужені біля основи. На 
поверхню рослина спливає тільки 
в період цвітіння.

Отже, з огляду на сказане вище, 
можна припустити, що в серпні — 
на початку вересня качки- крижні 
летітимуть годуватися на водойми, 
у яких живуть такі молюски, як дрей-
сена, личинки двокрилих — хіро-
номіди й бокоплави. Із рослинних 
кормів бажаною є наявність куширу 
(стебла і листя), рдесника (стебла, 
листя, насіння), жабурника (бруньки), 
ряски. Восени ж місцеві і прогонові 
крякові качки, очевидно, вважають 
за краще годуватися на водоймах, 
у яких є молюск дрейсена і росте 
рдесник. Мисливцям- початківцям 
слід пам’ятати, що суцільні очеретяні 
зарості, які так часто «прочісують» 
любителі бродового полювання, 
рідко й тільки по краю відвідують 
водоплавні, оскільки вони для них 
непрохідні й непривабливі у зв’язку 
з відсутністю корму.

Серед річкових качок найбіль-
шу популярність у мисливців після 
крижнів мають, мабуть, чирянка 
велика. Саме цей вид у середині 
минулого століття був головним 
об’єктом полювання в середній 
і нижній течіях Дніпра. «Смаки» 
чирянки і крижня багато в чому 
збігаються. Улітку, на початку мис-
ливського сезону чирянки як тва-
ринному корму найчастіше вжива-
ють бокоплавів, личинки хірономід, 
про які згадувалося раніше, а серед 
молюсків вони віддають перевагу 
котушкам і ставковику. Котушка є 
представником прісноводних рав-
ликів. Закручена в одній площині 
її раковина сягає в діаметрі 30 мм. 
Забарвлена   раковина в оливково- 
чорнуваті тони. На голові котушки 
є пара ниткоподібних щупалець. 
Харчуються ці молюски мулом 
і водоростями. Живуть у нас і дріб-
ніші котушки з діаметром ракови-
ни до 10 мм. Раковина в них майже 
прозора і через стінки раковини 
можна бачити внутрішні органи 
тварини. Виявити їх найчастіше 
можна на нижньому боці листків 
латать і глечиків. Крім чирянок, цей 
вид молюсків поїдається лисками 

і водяними курочками. Ставковик 
малий — невеликий равлик, що 
мешкає в болотах і калюжах. Часто 
цих молюсків можна виявити на 
сирих глинистих водоймах, витоп-
таних худобою. На відміну від коту-
шок, що впадають у зимову сплячку, 
вони ведуть активний спосіб життя 
навіть під льодом. Спеку ставковик 
малий переживає у напіввисохлих 
водоймах, забираючись по щілинах 
і тріщинах глибоко у ґрунт.

Серед рослинних кормів, які рос-
туть у наших водоймах, чирянки 
найбільше поїдають їжачу голів-
ку й очерет озерний. Їжача голів-
ка — це представник сімейства 
рогозових. Стебла у цієї рослини 
бувають прямостоячими або пла-
вучими і можуть сягати півметро-
вої довжини. Листя вузьке й довге, 
квіти — кулясті голівки діаметром 
півтора сантиметри. У плодів ці 
голівки нагадують їжака, тому 
і назва — «їжача голівка». Плоди 
дозрівають восени, тримаються 
на плаву приблизно 10–12 місяців 
і переносяться течією і вітром. Оче-
ретом деякі мисливці називають 
іноді такі навколоводні рослини, як 
рогіз, комиш, стрілолист. Насправді 
очерет озерний — це висока, до 2 
і більше метрів рослина з безлис-
тим стеблом, яка часто утворює 
великі зарості в озерах, старих 
річкових руслах, болотах. Восени 
чирянка велика у великій кількості 
поїдає насіння цієї рослини — дріб-
ні, до 3 мм, тригранні горішки.

Значно рідше зустрічається у нас 
ще один вид чирка. Це чирянка 
мала. Гніздиться вона у північній 
частині нашого Полісся на лісових 
озерах. Корм вони збирають на 
мілководді, не пірнаючи, а також 
обстежуючи вбрід грязьові мілини. 
У весняний період у їхньому раці-
оні переважають тваринні корми, 
ті самі, що й у чирянки великої, 
а восени ці птахи віддають перевагу 
насінню їжачої голівки, рдесника 
й вегетативним частинам куши-
ру, ряски малої, частухи. Водно-
час останній віддається перевага. 
Частуха — багаторічна, порівняно 
невисока рослина, на верхівці якої 
щорічно утворюється розетка листя 
й ніжка із суцвіттям. Рожеві квіт-
ки частухи зібрано у гроноподібні 
або мітелкоподібні суцвіття. Іноді 
цю рослину називають водяною 
гречкою.

Анатолій Морозов

Що їдять наші качки

18  травня у Дніпрі відбулася облас-
на виставка мисливських собак 
під егідою УТМР, учасниками якої 

були і ми, любителі гончих із Донбасу. Кри-
тиків кінологічних заходів у нас зазвичай 
не бракує. Оптимісти ж, навпаки, завжди 
радіють і дякують організаторам за можли-
вість зустрітися з друзями і знайомими, та й 
просто з однодумцями, яких об’єднує любов 
до мисливських собак. Де, як не тут, можна 
обговорити наболілі питання й отримати 
розумну пораду.

Останніми роками виставки мисливських 
собак відбуваються не з таким розмахом, 
як це було раніше, але в умовах війни і це 
потрібно цінувати. Я прекрасно пам’ятаю 
виставки в Луганську в минулому століт-
ті, коли кожна районна організація УТМР 
надавала безкоштовний транспорт для її 
учасників, талони на харчування в їдальні 
як для власників собак, так і їхніх вихован-
ців, тоді в рингах виставляли по 15 і більше 
одиниць гончих. На жаль, усе це залишилося 
в минулому і жевріє лише в нашій пам’яті, 
а життя триває.

Для проведення цієї виставки органі-
затори вибрали гарне місце з чудовим 
під’їздом. Учасники та глядачі з великим 
інтересом ознайомлювалися з виставлени-
ми стендами мисливської тематики, оціни-
ли чудову якість представлених трофеїв. 
Також гарний вигляд мали районні коман-
ди, одягнені кожна у свою особливу форму. 
Зазначу, що останніми роками спостеріга-
ється загальна тенденція, спрямована на 
зниження кількості гончих у рингах, проте 
робочі якості гончаків Донбасу залишають-
ся на досить високому рівні. Ми, п’ятеро 
його представників, виставили 10 гончих 
у всіх вікових категоріях. Хіба поціновува-
чам гончих не цікаво було подивитися на 
дітей і онуків Чемпіона і Польового чемпі-
она Рути Перепелиці Б. А.? Її старший син 
Рокот є Польовим переможцем змаган-
ня, має польові дипломи І і ІІ ступенів по 
лисиці і 4 Д-ІІ по зайцю- русаку. Молодша 
дочка має Д-ІІ і 3 Д-ІІІ по русаку. Непоказ-
ний вигляд у рингу мав його онук Рогдай 
Литвинова А. В., але його феноменальне 
чуття дало йому змогу стати Польовим 
переможцем з Д-ІІ по зайцю на весняних 
змаганнях цього року, де брало участь 
23 гончих.

Заслуговує на особливу увагу і виставле-
ний тут Рокот Анюхина І. А. Оцінка екстер’єру 
«відмінно» і перше місце в рингу, а також 
володар Д-І, Д-ІІ і 2 Д-ІІІ по зайцю- русаку. 
Його вижлівка Скрипка-3 — Д-ІІІ по русаку.

У середній і молодшій віковій групах ми 
виставили Діану від Ніки Литвинова А. В. 
і мого Баро; Кукла і Карат від двократного 
Польового переможця моєї Барбі і Баро. 
Добре запам’ятайте клички цих молодих 
гончих. Я дуже сподіваюся, що незабаром 
ви почуєте про них на випробуваннях і зма-
ганнях.

Також прибічникам бездоганного 
екстер’єру надали можливість помилуватися 
в рингах вижлецем і вижлівкою заводчика 
Дженчака В. В.

Останніми роками всі виставки мислив-
ських собак, як ФМСУ, так і УТМР, стали про-
водити за типом і подобою КСУ. На мою 
думку, такий підхід є не зовсім правильним, 
оскільки кінцеві завдання у цих товариств 
дещо відрізняються. Якщо у КСУ наголошу-
ють на екстер’єрі собак, то у ФМСУ і УТМР 
цей вектор має бути дещо зміщено. Думаю, 
що було б не зайвим на виставках мислив-
ських собак головному експерту в рингу 
оголошувати учасникам і глядачам, що 

в цьому рингу виставляється Польовий 
переможець таких- то змагань. Нехай навіть 
у цьому рингу він буде ходити останнім, 
але саме він, а не хто інший надовго зали-
шиться в пам’яті присутніх. І це значно під-
вищило б авторитет і повагу до цих звань. 
Також заслуговує на увагу пропозиція, щоб 
на виставках УТМР і ФМСУ за ці звання під 
час бонітування додавати відповідно 10 і 5 
балів. Таке рішення значно посилить інте-
рес власників гончих до змагань. Необхідно 
найкращого собаку в породі і на вистав-
ці визначати не тільки за його зовнішнім 
виглядом, а, як було завжди, за балами, 
набраними за бонітуванням. Не потрібно  
сліпо і наполегливо копіювати й упрова-
джувати те, що є чужим для 99% наших 
мисливців. Вони ніколи не зрозуміють, як 
це може бути, коли на виставці найкращим 
у породі визнають мисливського собаку, що 
не має жодного польового диплома. Панове 
чиновники, хоч трохи опустіться на землю 
і прислухайтеся до народу.

Загалом виставка мисливських собак 
у Дніпрі нам сподобалася. Провели її по- 
діловому, без зайвої суєти і помпезності. 
Дякую організаторам за свято для душі!

Микола Береговий

Дніпро-2019
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Почалося все зі спорту. Стрі-
лецький спорт найвищих 
досягнень вимагав в ід 

радянських зброярів нової зброї. 
Як засвідчив досвід Драгунова зі 
снайперською гвинтівкою МС-74 
(клеймо заводу «планета Сатурн 
із цифрою 74», 1948–49) і цільовою 
С-49 (Спартак, 1949), потенціал 
гвинтівки Мосіна було викорис-
тано повністю. У ЦВ-50 («целевая 
винтовка», 1950) Драгунов змен-
шив масу курка, також — удар-
ника і змінив бойову пружину, 
щоб знизити «обурливий вплив 
курка в момент пострілу». Для 
військової зброї під набої з менш 
чутливими капсюлями довгий хід 
важкого ударника був бажаним. 
У спортивній, як і в сучасній мис-
ливській, зброї під набої з чутли-
вими капсюлями він став зайвим. 
Складаний затвор Мосіна зі знім-
ною личинкою з бойовими упо-
рами не був таким само жорстким, 
як затвор із бойовими упорами 
на стеблі. Під час пострілу після 
удару курка стебло затвора дещо 
«підкидало», для високоточної 
зброї це було небажано. Похиле 
розміщення заднього гвинта, що 
з’єднував ресивер із ложем і мага-
зинною коробкою, також не дода-
вало системі стабільності. Вимога 
до розсіювання становила для 10 
пострілів на дистанції 100 м — діа-
метр пробоїн не більше ніж 30 мм 
(у межах 1 МОА). Гвинтівка ЦВ-50 
стала першою серійною в цьому 
класі, її виготовляли на «Іжмаш» 7 
років, було зроблено 20 гвинтівок.

До цього часу у США вже було 
створено гвинтівку «Ремінгтон» 
721 (1948). Її конструктор — Мерл 
«Майк» Вокер, батько- засновник 
сучасного «бенчресту», зумів ство-
рити затворну групу, яка визначила 
майбутнє магазинних гвинтівок на 

десятиліття. Усе було радикально 
спрощено. Циліндричний ресивер 
виготовляли на токарному верста-
ті. Лапу, що передавала віддачу 
в ложу, просто надівали як вкладиш 
між стволом і ресивером. Стебло 
затвора зварювали з трьох частин: 
личинки, остова й затвора рукояті. 
Найцікавішою частиною конструк-
ції стали: заглиблена чаша затвора, 
що охоплювала закраїну гільзи, 
короткий викидач, розміщений 
в бортику чаші, і штифтовий відби-
вач у дзеркалі затвора. Порівняно 
із затвором «Вінчестера» 70 / «Мау-
зера» 98 затвор «Ремінгтона» вий-
шов більш швидкодіючим завдяки 
короткого ходу частин, зокрема 
ударника. Дрібні частини механіз-
му і приладу виготовляли штампу-
ванням. Ціна гвинтівки становила 
всього $90. І водночас затворна 
група могла бути базою для висо-
коточної зброї, що і було згодом 
доведено гвинтівкою «Ремінгтон» 
40-Х. У 1962 р. модель 721 було 
модернізовано в загальновідому 
сьогодні модель 700.

Але зброєю американських 
стрільців,  які  мали боротися 
з радянськими в 1950 рр., залишав-
ся «Вінчестер» 70 із затвором типу 
«Маузер» 98. До 1960 року він став 
занадто дорогим у виробництві, що 
і привело до появи спрощеного 
виробу із тією самою назвою, але 
з новою групою затвора. Цилін-
дричний ресивер виготовляли 
куванням і обточували. Термічно 
зміцнювали лише вирізи під бойові 
упори. Затвор отримав личину типу 
ремінгтонівської — із переднім роз-
ташуванням двох бойових упорів 
і заглибленою чашею. Виготовляли 
його зварюванням стебла (одне 
ціле з личиною) і рукояті. Викидач 
також став коротким, розміще-
ним у припливі бойового упору, 

що провертався разом зі стеблом 
при відмикання / запиранні. Він 
захоплював закраїну гільзи під час 
докривання затвора — повороті 
рукоятки донизу. У попередньому 
затворі довгий необертальний екс-
трактор сприяв його стабільності 
в задньому положенні. Тепер же 
відкритий затвор «бовтався», що 
було виправлено тільки в 1968 р. 
Штифтовий відбивач розмістили 
у дзеркалі затвора.

Навесні 1955 р. Рой Ветербі пре-
зентував свою затворну групу. Для 
того щоб стріляти набоями з висо-
ким експлуатаційним тиском він, як 
і в «Ремінгтоні», використав загли-
блене дзеркало затвора з чашею із 
суцільним бортиком — із вирізом 
під викидач. Денце гільзи входило 
в чашу затвора, який, зі свого боку, 
входив у продовження ствола за 
патронником. Найцікавішим рішен-
ням Ветербі стало використання 
бойових упорів, які не виходять за 
габарити стебла затвора. Це дало 
змогу добитися плавного руху 
затвора без додаткових напрямних 
для бойових упорів у ресивері. Тех-
нологічно складно було виготовити 
дев’ять бойових упорів. Затвори та 
ресивери пробували виготовляти 
литтям, потім куванням. Згодом 
у затворних групах під стандартні 
набої кількість упорів зменшили до 
шести. Елементи дизайну Марк V 
виявилися настільки передовими, 
що їх використовують у найтех-
нологічніших сучасних затворних 
групах — із трьома бойовими упо-
рами, що не виходять за габарити 
стебла.

У 1959 р. з’явився «Севедж» 110. 
Його конструктор Ніколас Бревер 
створив затвор із двома бойовими 
упорами і парою напрямних для 
його руху в ресивері. Бойові упори 
були розміщені на знімній личинці. 
Та з’єднувалася зі стеблом затвора 
штифтом і поверталася разом із 
ним. Знімна личина була викорис-
тана для того, щоб її подпружинити 
у стеблі затвора. Під час запирання 
невеликий люфт під тиском пру-
жини мав забезпечувати рівно-
мірне налягання бойових упорів 
на вирізи в коробці. Викидач був 
розміщений у припливі бойового 
упору, відбивач короткий, штиф-
товий у дзеркалі затвора. Рукоять 
перезаряджання просто надівали 
на стебло і загвинчували із задньо-
го торця (пенька) стебла. За такого 
компонування гвинтовий скіс для 
зведення ударника (курка) був зро-
блений перед затворною рукояттю. 

У «Ремінгтоні» і «Вінчестері» він 
зроблений на задньому торці сте-
бла. Ресивер був кований, стволі 
угвинчувався в нього. Завдання 
регулювання налягання набою — 
точного зближення затвора і ство-
ла, вирішувалася простою муфтою 
на ресивері, яку загвинчують до 
бажаного положення. Початкова 
ціна виробу становила $110.

Із цими основними конструк-
ціями потрібно було конкурувати 
хоча б на рівні ідей. Уже в 1952 р. 
з’явилася гвинтівка МЦ-13. Керів-
ником проекту був головний кон-
структор ЦКІБ Іван Михайлович 
Міхальов. Здається, що він у ЦКІБ 
усе створював… Інтерес для нас 
становить затворна група. Зразком 
для конструкторів ЦКІБ послужив 
затвор Маннліхер, відомий із М 
1888 аж до угорської гвинтівки 35М 
/ М43. Два бойових упори були роз-
міщені на стеблі (кістяку) затвора. 
Затворна личинка була знімною, 
дзеркало затвора було заглибле-
ним із чашкою для закраїни гільзи 
і пазами для викидача й відбивача. 
Викидач входить у виріз на казен-
нику ствола. Додатково на личинці 
є два виступи, так звані передні, 
вони призначені для «базування 
личинки у ствольної коробці» — її 
точного розміщення в ній. Личин-
ка затвора з’єднана зі стеблом 
(остовом) так, що під час його 
повороту й відпирання бойових 
упорів вона не провертається. Рух 
личинки під час досилання набою 
і запирання прямолінійний. Коли 
затворна рукоять своїм гребенем 
рухається похилим (гвинтовим) 
скосом ствольної коробки (реси-
вера), викидач заскакує за закраїну 
гільзи. Під час відпирання затвора 
завдяки цьому самому похилому 
скосу відбувається зрушування 
гільзи, вона дещо висувається 
з патронника під дією викидача, 
перш ніж той потягне її назад під 
час відведення затвора рукояті. 
Зрушування — важливий момент 
роботи затвора, тому що гільза під 

дією тиску порохових газів розши-
рюється в патроннику. Для полег-
шення зрушування остання час-
тина патронника робиться дещо 
конічнішою, ніж гільза в пороховій 
каморі. Прямий рух личинки без 
провертання викидача — очевид-
не достоїнство затвора МЦ 13. Рух 
затвора вперед- назад у ресивері 
здійснюється поздовжніми паза-
ми для бойових упорів. В іншому 
затвор цілком звичайний, скіс для 
зведення курка на задньому торці 
стебла. Обсяг виробництва МЦ 13 
вказують від 493 до 650 од.

У 1955 р. Драгунов дещо удоско-
налив затвор МЦ 13, замість двох 
використав три бойові упори. Таке 
рішення зробило налягання — тиск 
на набій — рівномірнішим, таким, 
що центрує його. У СРСР побуту-
вала думка, що вертикальне роз-
міщення (двох) бойових упорів 
сприяє зменшенню горизонталь-
ного розсіювання. Слабким місцем 
конструкції МЦ 13 був задній гвинт, 
що з’єднував ресивер із ложею. 
Проблеми з опорною шайбою (тра-
плялися навіть перекошені отвори 
під неї!) приводили до зростання 
вертикального розсіювання.

Личинка затвора Драгунова 
була з одним напрямним виступом, 
у якому зробили паз для важільно-
го викидача і його пружини. Ствол 
гвинтівки вільно вивішений. Виріб 
був відомий під його креслярським 
індексом ЦВ 55, у подальшому як 
«Зеніт». Стверджують, що в 1956–
1961 рр. було виготовлено 10 гвин-
тівок, відомий номер 23. Із 1961 р. 
до 1969 р. виготовляли гвинтівку 
«Зеніт-3» (ЦВ-59), 110 од., відомий 
номер 416.

Однак сучасний, навіть передо-
вий затвор — із трьома бойовими 
упорами, малим кутом відкрит-
тя / перезарядження, із великим 
потенціалом точності — не вико-
ристали як базу для розроблення 
спортивно- мисливської зброї до 
другої половини 1990-х рр.

В’ячеслав Артеменко

ТОВ «Українська збройова компанія» місто Тернопіль здій-
снює виробництво та оптово-роздрібну торгівлю товарами для 
полювання та туризму. Зокрема — набоями, порохом, капсулями, 
гільзами, контейнерами, обтюраторами, шротом, картеччю та 
напівкартеччю звичайними та погодженими, кулями, інстру-
ментами для мисливців, запчастинами для зброї, мастилами та 
рідинами для зброї, костровим обладнанням, сейфами. З това-
рами Компанії можна ознайомитися на сайті: (http://msv.te.ua). 
Ціни та ексклюзивність товарів вас приємно здивують. Приклад 
цін: гільза від 1.8 грн; капсуль від 0.95 грн; клейтухи від 5.9 грн 
за 50 шт.; контейнер від 0.33 грн; шріт від 115 грн за 1 кг.; про-
кладки від 2.90 грн за упаковку; набої від 9.45 грн за 1 шт. Для 
мисливсько-туристичних магазинів на сайті є спеціальній прайс 
із привабливими оптовими цінами.

Окрім того, Українська збройна компанія пропонує мис-
ливські набої торгової марки «МСВ», які чудово себе заре-
комендували як на полюванні, так і на стрілецькому стенді.  

Їх рекомендовано ТМГО «Українською асоціацією мис-
ливців та рибалок» за ознакою «ціна+якість»!

У набої використовуються гільзи з потовщеною стінкою, 
специфічним складом пластику та додаванням лавсану, що 
дозволило багаторазово зменшити витрати енергії пострілу 
на роздуття гільзи та спрямувати її на сильніший розгін мета-
ємого заряду. Міцність гільзи дозволяє використовувати її 
до 5-6 разів, що надзвичайно вигідно для мисливців, які самі 
споряджають набої.

Набої для полювання на копитну дичину виготовляються 
тільки вручну.

Випробування показали, що набій залишається придатним 
для використання на полюванні в діапазоні температур від 
-50 до +50 градусів С та вологості повітря до 95%! Порох у цих 
набоях витримує вологість до 95%. Він не промокає при тумані 
або під дощем. Зберігати їх можна і в сирому приміщенні. 
Середня швидкість польоту заряду 425 м/с.

Придбати товари «Укра-
їнської збройової компанії» 
можна в Інтернет-магазині за 
адресою: http://msv.te.ua або ж 
написавши нам на електронну 
пошту: ukwc@i.ua — для опто-
вих покупців, ukwc1@i.ua — для 
интернет-покупців товарів, дозволених для 
придбання без наявності дозволу на зброю.

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗБРОЙОВА КОМПАНІЯ» – 
ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН «ОХОТА»

Наша адреса: вул. Руська, 3, м. Тернопіль, 46001.
тел.\факс: 0352236458, 0352523300
 тел. моб.:  0974904442, 0673502096,  

0507093924, 0664944344.

®
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Рушниці від великих оптовиків цікаві тим, як замовник 
пристосовується до ситуації на ринку.

Фірма «Везербі» (Weatherby) презентувала першу 
рушницю в 1969–1970 рр. Її було розроблено на базі 
німецьких «вертикалок»: стволи на цапфах, запирання 
на дві верхні засувки Перде. Для міцнішого запирання 
додали вирізи в колодці, куди входили трапецієподібні 
виступи муфти- моноблок. Але це був «чистий бокфлінт» — 
без підствольного гака. УСМ було зібрано на окремій 
основі, шептала нижні, бойові пружини спіральні. Вироб-
ник рушниці — Анджело Золі із Брешії, Італія (не плутати 
з Антоніо Золі). Модель дістала назву Regency. «Везербі» 
пропонувала свою рушницю за $500, коли бокфлінт «Бра-
унінг» коштував $440.

Через інфляцію в Європі та подорожчання праці ціна 
італійської «Везербі» зросла до $1000. Зараз комісійні 
рушниці пропонують за $1500–1700. Новим виробником 
бокфлінта для «Везербі» із назвою Orion стала японська 
фірма SKB. Конструкцію дещо змінили в бік «Меркель». 
З’явився навіть невеликий пасивний (без вирізу під 
планку) підствольний гак, що заходить у виріз на нижній 
поверхні колодки. Бойові пружини стали U-подібними. 
Замок став ще більше нагадувати «блітц». Верхнє скрі-
плення — модернізований подвійний болт Керстена із 
засувкою, що входить у вирізи планок. Такі рушниці, 
тільки без вирізів у стінках колодки, SKB виготовляла 
для «Ітаки» — Мод. 500.

Якість японських сталевих колодок була високою. Однак 
частини механізму виготовляли з м’якої сталі. Для стійкості 
до зношування тертям поверхні хромували. Бойки також, 
бувало, ламалися. Хромове покриття каналу ствола не 
було міцним, відомі скарги на осипання. Говорили і про 
те, що припаювання блоку стволів місцями розпадається.

Коли керівництво SKB постаріло, і ніхто вже не хотів 
займатися бізнесом, «Везербі» довелося шукати нового 
партнера (2007 р.). У 2005–2009 рр. ним стала фірма «Фаусті 
Стефано». Італійцям теж були потрібні замовлення. Тоді 
«Фаусті» співпрацювала з «Ріццині» (Rizzini). Нова модель 
дістала назву Orion D’Italia. Конструкцію змінили за зразком 
«Ріццині». Рішення дістало знайому нам назву «чотири 
замки» (four locks). Фактично це гібрид бокфлінтів ФН 
і «Босс» із запиранням на підствольні гаки планкою і на два 

(ненаскрізні) вирізи на внутрішній поверхні дна колодки. 
У них входить два виступи паралельних підствольних 
гаків. Це різновид пасивних гаків. Таке рішення стало 
найпоширенішим в італійських і турецьких бокфлінтах. 
Блок стволів вивішено на (змінних) цапфах. УСМ брау-
нінгівського типу — з верхнім розташуванням шептал 
та інерційним перемикачем черговості спусків. У такому 
виконанні це також типово італійське/турецьке рішення.

Виробництво на «Фаусті Стефано» для «Везербі» трива-
ло до 2011 року, а продажі року до 2013-го. Новий бокфлінт 
«Оріон I» презентували на «Шот Шоу» у 2016 р. Виробляє 
його турецька фірма АТА. Цей виробник успішно оскаржує 
першість із «Хуглу». Власне, «Оріон I» — це модель АТА 
з логотипом бренду. Зовнішні форми колодки з трапеціє-
подібними вирізами у стінках нагадують ранній «Оріон». 
Але запирання, як і все інше, запозичене у «Беретти 686». 
Запирання на береттівську «вилку» — двома штифтами 
в припливи муфти- моноблок. УСМ зібрано на окремій 
основі, стійка основи входить у хвостовик, так виходить 
замкнута жорстка рамка. Шептала нижні, курки із запо-
біжними зведеннями. Бойові пружини спіральні з обмеж-
увачами руху — для відбою курків.

Спусковий гачок один, перемикач інерційний. Пере-
микання черговості спуску курків здійснюється кнопкою 
на запобіжники. Та рухається поперечно — справа наліво 
і навпаки. Водночас важіль перемикача черговості відпо-
відно під один із двох важелів спускового гачка (правий 
або лівий). Важіль спускового гачка впливає на задній 
виступ відповідного йому шептала і виводить бойове 
зведення (на передньому виступі) із зачеплення з курком. 
Якщо під час першого пострілу сталася осічка, можна пере-
микнути кнопку в протилежне становище, зусилля спуску 
буде передано на друге шептало. Або можна стукнути 
потиличником приклада об землю, імітуючи постріл…

«Береттівський» перемикач черговості роботи АТА 
вважають надійним. До дешевизни зброї слід віднести 
порівняно велику масу блоку стволів, робити тонкостін-
ні стволи якісно — дорого. За рекомендованою у США 
ціною $1000 і відпускною зі знижками $800–850 рушницю 
«Оріон I» можна віднести до нижнього сегменту середньо-
го класу (розбору). Щоб досягти такої якості від турецького 
виробника, на кшталт АТА або «Хуглу», слід відправляти 

свого представника, який контролюватиме якість виробу, 
відповідність його специфікації замовника, наприклад — 
щодо твердості частин механізму. Те саме можна сказати 
і про італійських виробників. «Фаусті Стефано» робить 
на замовлення рушниці будь- якої якості, навіть вищої, 
ніж виготовляла «Оріон д’Італія» для «Везербі». Це лише 
питання техумов, грошей і контролю.

Для нас цікавою є різниця цін між «турецькою Берет-
тою» від АТА і італійською — від «Беретти». За вдвічі більшу 
ціну ми отримаємо рушницю зі знаменитим брендом, 
легшими стволами фірмового свердління і краще відре-
гульованими спусковими характеристиками.

В’ячеслав Артеменко

Незважаючи на достатню варіабель-
ність наявних у продажу набоїв 
та їх широкий вибір за фірмою- 

виробником і заявленими параметрами 
пострілу, усі напівавтомати, що застосо-
вуються саме для полювання, вимагають 
попереднього пристрілювання або проби 
набоїв. Без цього практично неможливо 
домогтися оптимальної роботи комплексу 
«рушниця- набій», орієнтованого не на роз-
биття стендових тарілочок, а для полюван-
ня на різні види дичини. Водночас кожна 
рушниця, маючи індивідуальне свердління 
ствола, по- різному реагує на амортизуючу 
якість порохового клейтуха або клейтуха- 
контейнера.

Особливо відчутні різні відхилення від 
ідеальної якості пострілу під час відпові-
дальних пострілів великим шротом — по 
гусях на перельотах, зайцю у відкритих 
полях, під час стрільби середніми номе-
рами шроту фазана і під час картечного 
пострілу, не кажучи вже про кульовий. 
Щодо останнього дійсно проблем маса, 
але більшість мисливців все ж до 90% від-
стріляних упродовж сезону набоїв витрачає 
на перепела, голубів, качок, фазана і зайця.

Найскладнішими в доборі до рушниці 
є заряди великого шроту 00–0000 і карте-
чі, які вкрай чутливі до найменших коли-
вань заряду пороху, відповідаючи на них 
стрімким зниженням швидкості (різкості 
бою) або купчастості, що погано в будь- 
якому варіанті. Крім цього, картечний набій 
навіть у разі ідеального добору заряду дуже 
залежить від розміру чокового звуження 
і відповідності діаметра картечин реально-
му внутрішньому діаметру ствола в чоках.

Пристрілювання напівавтоматів на різ-
них набоях і з різними наважками засвідчує 
давно відому істину — одні й ті самі набої 
в одноствольному напівавтоматі й у дво-
стволці дають помітно різний бій, який 
зазвичай демонструє кращі параметри 
саме у двоствольних рушницях. Робота 
автоматики, безсумнівно, позначається 

на різкості пострілу з напівавтоматів, що 
особливо помітно на спортивних набоях, 
які застосовуються на полюванні на голуба 
й качку. Повнозарядні, особливо зимові, 
набої не настільки демонстративні в цьому 
плані, але під час перевірок на хронографі 
також показують втрати швидкості в межах 
7–10% проти швидкостей аналогічних набо-
їв під час пострілів із рушниці. Особливої 
критичності такі варіації параметрів бою 
рушниці для абсолютної більшості полю-
вань не мають, але під час далеких пострі-
лів втрата різкості все ж позначається на 
результативності. Головним із цих пози-
цій є висновок про безсумнівну бажаність 
часткового посилення порохового заря-
ду (в межах від +3 до + 10% до маси стан-
дартного наважування) в будь- якому типі 
набою, призначеного для напівавтомата.

Накопичення фактичного матеріалу за 
сучасними оцінками порівняльних відстрі-
лів набоїв із різними співвідношеннями 
зарядів на напівавтоматах вимагає певної 
градації набоїв за наважуванням і спеціа-
лізацією. Так, до першої групи потрібно, 
безумовно, віднести спортивні стендові 
і спортингові набої на швидких порохах 
і наважках дрібного шроту на рівні 24–28 г 
у 12 калібрі. Ця група, завдяки невпинній 
турботі стрільців- стендовиків і конкурен-
ції патронних фірм, вже доведена до межі 
досконалості, додати до них щось або змен-
шити з орієнтацією саме для напівавтоматів 
немає сенсу. Єдина особливість цих набоїв, 
яку потрібно враховувати, — це їх строго 
спортивна спеціалізація, що не завжди від-
повідає мисливським завданням, частково 
обмежуючи сферу їх застосування на дріб-
ну пернату дичину на коротких і середніх 
дистанціях.

Сучасними міжнародними правилами 
стендової стрільби встановлене   макси-
мальне наважування шроту у вправах Скіт 
і Трап — 24 г, у вправі Спортинг — 28 г, 

що на противагу Магнум вимагає дуже 
різких порохів, що швидко горять, здатних 
дати спалах на первинних фазах розвитку 
пострілу, швидкого досягнення максималь-
ного тиску до початку середніх ділянок 
ствола і максимального падіння дулового 
тиску. Останнє оберігає дробовий заряд від 
розбиття газовим струменем, забезпечує 
неголосний постріл і незначну віддачу, 
що вкрай важливо для стендовика, який 
приймає іноді до 300 тарілочок поспіль. 
Другою, по суті, протилежною до першої, 
є група магнум- набоїв, які в гонитві за 
комерційним успіхом фахівці конкуруючих 
патронних фірм також довели до можливої   
межі досконалості. Увага, яку набої магнум 
дістали у другій половині ХХ століття, є без-
прецедентною, обсяги виконаних експери-
ментальних досліджень із цими набоями 
та їх компонентами грандіозні. Результат 
закономірний — максимальна спеціаліза-
ція набою під оптимальну експлуатацію 
важких зарядів, що вимагало спеціальних 
порохів, клейтухів, контейнерів тощо. Крім 
цього, набої магнум чітко специфічні за 
типом застосовуваної зброї — спеціалізо-
вані зміцнені моделі рушниць із патрон-
никами 76 мм магнум, що відсікає загрозу 
невідповідності зброї потужності набою, 
постійно витає над звичайними рушни-
цями. Також магнумівському комплексу 
«рушниця- набій» чітко відповідає і спеці-
алізація пострілу — максимально можли-
ва щільність дробового снопа на далеких 
і наддалеких дистанціях (40–55 м). Чимось 
поліпшити фірмові магнум- набої у плані їх 
спеціалізації для напівавтоматів неможли-
во, до того ж украй небезпечними є будь- 
які самостійні експерименти в цьому сенсі. 
Єдиним потрібним моментом у практиці 
їх експлуатації є пробне пристрілювання 
набоїв із різними наважками від різних 
виробників, оптимальні для цієї рушни-
ці за результатами бою вже далі краще 

не змінювати. Цьому сприяє і відносно 
невеликий обсяг споживання важкозаряд-
них набоїв у більшості мисливців, серед 
яких хіба тільки стрілки гусей і качок на 
перельотах належать до їх потенційних 
споживачів.

Третя група — основна арена самостій-
ного вибору заряду, що об’єднує стандартні 
і навколостандартні наважки порохового 
заряду і шроту, добір яких дає змогу мак-
симально оптимізувати якість пострілу 
й адаптувати його під необхідний об’єкт 
полювання. Саме в цій групі каліберних 
зарядних співвідношень і є сенс само-
стійного добору та спорядження набою, 
призначеного для конкретної рушниці, 
зокрема й адаптованих під умови само-
зарядної гладкоствольної зброї.

Першим кроком у цьому процесі є вибір 
наважки заряду шроту, яка за логікою має 
бути пропорційною вазі гвинтівки, у 12 
калібрі це співвідношення в районі 1:100, 
і залежно від ваги рушниці становить від 
30 до 36 г. Стандартними зазвичай є дві 
підгрупи наважок — 32 і 35 г.

Важкі рушниці, тим більше напівавто-
мати, вимагають важчого заряду шроту, 
забезпечуючи цим поліпшення купчастості 
за достатньої різкості і нормальної пере-
носимості віддачі. Легкі рушниці, особливо 
з різким конусним переходом із патрон-
ника у ствол, схильні до сильної віддачі 
і потребують ретельного добору наважки 
шроту — з малою наважкою вони сильно 
розкидають шріт, а з великою втрачається 
швидкість, що загалом можна компенсу-
вати високою щільністю. Також наважку 
снаряда варто орієнтувати за сезоном — 
улітку цілком досить полегшеної наваж-
ки, а взимку — повної і навіть завищеної. 
Для максимальної купчастості заряд шроту 
посилюють з незмінною наважкою пороху 
і навпаки — для посилення різкості змен-
шують наважку шроту зі збереженням ваги 
порохового заряду.

Ігор Наконечний

Добираємо набій для напівавтомата

Бокфлінт «Везербі». Зміни однієї моделі Везербі

Ітака 500 SKB
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Минулого сезону був освоєний різновид фідера — пікер. Він 
став гарним доповненням до поплавцевої вудки під час 
ловлі з берега і до фідера на ближніх і середніх дистанціях. 

По суті, пікер, якщо брати спінінгову класифікацію, є лайтовим 
варіантом фідера з підвищеною чутливістю.

Як у будь- який снасті, в основі якої використовується вудлище, вибір 
пікерної почався з вудлища. Він виявився не менш важким завданням, 
якщо порівнювати його з вибором махових вудлищ і важчих фідерних 
щодо різних умов лову. Дистанції під час ловлі пікером, як правило, 
не перевищують 25–30 м, оснащення використовується делікатне, за 
товщиною основної волосіні або шнур і повідці практично збігаються 
з поплавцевим оснащенням, вудлища використовуються переважно 
короткі завдовжки 2,4 м і 2,7 м, рідше 3 м і ще рідше 3,3 м.

Першим випробуваним пікерним вудлищем став двочасник 
Picker Sherman PRO Competition 2,7 м, із кастингом 5–30 г і власною 
вагою 147 г. Як засвідчив досвід ловлі із цим вудлищем воно для 
моїх цілей не зовсім підходило. Параметри вудлища і заявлений 
швидкий стрій добре вписувалися в ловлю риби вагою до 200 г. 
Більша під час виведення викликала проблеми. Особливо це 
стосувалося жвавого синця і лящів в умовах зарослого лататтям 
берега. Для впевненого їх виведення не вистачало ні довжини, ні 
жорсткості цього вудлища.

Після вибору і купівлі потужнішого вудлища Picker Squadron 
PRO завдовжки 3 м, із кастингом до 50 г, власною вагою 188 г із 
прогресивним строєм хвилювала лише одна проблема — наскільки 
воно буде близьке за відчуттями клювання «в руку» до першого 
протестованого вудлища з тестом до 30 г. Чутливість вудлища 
на клювання перевірялася з кількома тягарцями- годівницями 
у ваговому діапазоні 10–23 г. Квітнева перевірка верховодкою 
і пліткою зняла всі настороженості до досить великого за мірками 
пікера кастингу. Перевірка вудлища більшою рибою ще попереду.

Вибір котушки для пікера не мав жодних проблем. До специфіч-
них вимог можна віднести високе передавальне число і достатній 

діаметр шпулі, що дає змогу швидко вимотувати снасть. Для тонких 
шнурів і волосіней від 0,08–0,1 мм бажано мати шпулю мінімаль-
ну за глибиною, а вага і розміри котушки не мають порушувати 
балансу всієї снасті. До вудлища прекрасно підійшла спеціалізована 
котушка Cast Master Feeder 4000 з передавальним відношенням 
5,1:1 з діаметром низькопрофільної шпулі 48 мм, що вміщає 130 м 
волосіні діаметром 0,2 мм.

Специфіка лову в слабопроточній водоймі на дистанціях до 
25–30 м припускає використання мініатюрних годівниць- тягарців 
приблизно 10–20 г. Годівниці через відриви є ще й витратним мате-
ріалом. У кожного рибалки свої витрати. Моя практика під час ловлі 
фідером із годівницями вагою 50–70 г засвідчує, що запас на сезон 
має бути не менш ніж півтора десятка з кількістю риболовель від 10.

Як засвідчили пошуки, вибір легких годівниць для пікера вель-
ми обмежений. Тон у цьому питанні задавали і задають родо-
начальники фідерних снастей — англійці. Їхні провідні компанії 
Drennan і Preston пропонують у цьому ваговому діапазоні різні 
за конструкцією годівниці в ціновому діапазоні від 50 до 90 грн 
за штуку. Виходить, якщо купувати на сезон комплект фірмових 
годівниць за середньою ціною 70 грн за штуку, то потрібно витра-
тити приблизно 1000 грн. Наш виробник також пропонує кілька 
реплік фірмових моделей із досить прийнятною ціною, але легкі 
годівниці в наявності бувають не завжди. Після уважного вивчення 
фірмових годівниць, виникло бажання зробити серію годівниць 
для пікерної ловлі самостійно.

Розібравши на складники відкриту годівницю циліндричної 
форми зі щільного прозорого пластика Drennan, підібрану мною 
на березі Темзи в 1996 році і яка, до речі, анітрошки не відріз-
нялася від деяких сьогоднішніх моделей цієї фірми, зрозумів, 
що виготовити таку годівницю нескладно. Для цього потрібно 
мати бігуді із пластика відповідного діаметру або розкроїти 
пластмасову пляшку під заготівлі відповідних розмірів. Діаметр 
і довжину годівниці простіше взяти із прикладів готових фірмових 

годівниць, а вага їх просто підбирається довжиною і шириною 
смужки свинцю. Ось що вийшло з копіювання першої моделі, 
яка сподобалася (фото 1).

Як друга модель для виготовлення годівниць використову-
валася широко поширена конструкція з металевим корпусом 
і свинцевим впаяним тягарцем. Сітка, після надання їй бажаної 
форми і розміру, вставляється в гіпсову форму й у місці з’єднання 
її країв заливається свинцем. Для сітки можуть бути використані 
відкладені раніше з різних причин годівниці або будь- яка інша від-
повідна. Щоб отримати годівницю бажаної ваги, частина свинцю 
за необхідності забирається.

Олег Смирнов

Пікер. Підготовка до нового сезону

Напевно, багато рибалок у своїй практи-
ці стикалися з ситуацією, коли облов-
лювання чистих ділянок водойми не 

давало позитивного результату під час ловлі 
хижака. Коротенький вранішній або вечірній 
вихід хижої риби швидко закінчувався, після 
чого її активність сходила практично до нуля 
й клювання повністю вщухало. А ось зовсім 
поруч, у місцях, які майже повністю покриті 
непролазними хащами водяних заростей, що 
межують із чистими ділянками, постійно чути 
сплески та видно буруни від полювання хижака. 
Виникає ситуація, коли ти стоїш перед вибо-
ром: або все ще пробувати упіймати хижака на 
чистій воді, намагаючись підібрати ефективну 
принаду, або ж не гаяти часу й кардинально 
змінити тактику та перебиратися ловити у водя-
ні джунглі, де просто кишить активною рибою.

У теплі місяці року великі площі водойм 
заростають куширом, рдесником, нитчасти-
ми водоростями, жовтим лататтям і водяним 
горіхом, а до початку липня деякі частково, 
а деякі повністю покриваються ще й килимом 
із ряски. Така ситуація виникає на малих ріках, 
меліоративних канавах, закритих озерах та 
ставках, торф’яних кар’єрах, старицях, запла-
вах великих та середніх річок, мілководних 
ділянках водосховищ. Проте життя в них не 
припиняється, воно вирує, і щука тут годується 
навіть у літню спеку. Більшість же рибалок дуже 
зарослі місця водойм просто обходить, адже 
вони переконані, що рибу легше й простіше 
упіймати на відносно чистих ділянках.

А ось ми, навпаки, спробуємо не омина-
ти, а ловити саме там, адже й підійти до таких 
водойм простіше, бо маскуватися не потріб-
но. Певна річ, що зі звичними приманками 
у водяних заростях не половиш, адже рибо-
ловля перетвориться на пекло, безперервно 
доведеться знімати з гачків водорості. А якщо 
ще взяти місця водойм, де є суцільний килим 
із ряски?! Правильно, для цього потрібні від-
повідні до умов лову принади. Якими мають 
бути принади для лову в нетипових місцях і як 
на них ловити, зараз спробуємо розібратися.

У таких місцях наша принада повинна мати 
якості незачіпляйки, щоб її без проблем можна 
було провести по суцільному килиму водяних 
джунглів. Принада має бути з обтічним тілом та 
не мати виступаючих деталей і відкритих гачків. 
Крім цього, вона також повинна мати звабливу 
для хижої риби гру. Найефективнішими тут 
визнані плаваючі силіконові глісери, які роз-
роблені спеціально для облову найнепрохідні-
ших місць водойм. Такі глісери універсальніші 

з- поміж приманок такого класу. У них немає 
виступаючих деталей і сховані в тіло принади 
гачки, тому вони мають феноменальну про-
хідність через будь- які перешкоди. Серед них 
найвідомішими та найрозповсюдженішими є 
глісери, виконані у вигляді імітацій жаб. Саме 
на них зупинимося докладніше.

Спроектовані силіконові жабки так, що водо-
ростям просто нема за що чіплятися. Звісно, 
зовсім зачепів уникнути не вийде, проте кіль-
кість водоростей, які можуть повиснути на 
принаді, буде мінімальною. Хоч гачки і схова-
ні у принаді, м’яке тіло легко продавлюється 
щучою пащею під час клювання, тим самим 
оголяючи гачки. Підгружені практично всі 
жабки так, що під час закиду приводнюються 
чітко на черевце. Окрім якостей незачіпляйки, 
ці плаваючі принади дають змогу робити паузи 
під час проведення різної тривалості, що дуже 
гарно допомагає, коли хижак пасивний.

Власної гри силіконові жабки не мають, тому 
анімують їх за допомогою ривкового прове-
дення, найчастіше делікатного та м’якого. Як 
і годиться, до кожної приманки свій індивіду-
альний підхід та проведення. Залежно від кон-
струкції жабок, вибудовується тип проведення. 
Вони можуть іти прямолінійно, підбулькувати 
як поппер, малювати на поверхні води чітку 
«змійку» як волкер.

Жабки — це той клас принад, завдяки яким 
можна дуже швидко прочісувати великі водні 
акваторії під час пошуків зубастої. Коли місця 
стоянки щуки визначаються, темп проведення 
знижується, й цікаві місця обловлюються доско-
наліше. У разі частих промахів щуки, а таке 
буває нерідко, знижуємо темп проведення до 
мінімального або й узагалі граємо принадою 
практично на місці.

Щодо кольору силіконових жабок. Вважаю, 
що щука, дивлячись на приманки знизу, навряд 
чи розрізняє колір, тому колір тут ролі не віді-
грає. Лише для візуального контролю за прина-
дою рибалці краще вибирати яскраві кольори.

Тепер безпосередньо про моделі силіконо-
вих жабок. Я використовую як недорогі моделі 
китайського виробництва, так і від провідних 
японських фірм. Але одразу хочу зауважити, що 
в недорогих моделей є певні вади. Насамперед 
це низька якість силікону, що скорочує строк 
живучості приманки. По- друге, не дуже якіс-
ні гачки, що, зі свого боку, ще більше знижує 
якість і так невеликої кількості результативних 
клювань.

Почати хочу з моделі, на яку найчастіше 
ловлю. Це жабка від торгового дому Silver 
stream. Це була моя перша принада такого 
класу. Купив я її на київській виставці «Полю-
вання та риболовля», з неї, по суті, я і почав 
освоювати ловлю хижака в непролазних водя-
них заростях. Принада дуже схожа на справжню 
жабку. Має пласкі силіконові ніжки та випуклі 
й дуже виразні очі. Також ззаду вмонтовано 
металеву пелюстку. Вона мала обертатися, 
але на практиці все було не так. Тільки після 
того, як щуки обгризли силіконові лапки, 
пелюстка почала обертатися, бо їй уже ніщо 
не заважало. Хоча без обертання пелюстки 
клювань теж завжди вистачало. Єдина вада 
цієї принади — поганенька якість силікону. За 
час використання щуки сильно порвали цю 
жабку, але й упіймала вона не менше ніж три 
десятки хижачок.

Busterk — оригінальна приманка від япон-
ського виробника Deps. Передня частина 
приманки має характерний для попперів зріз 
та заглиблення. Ззаду два м’які хвостики, які 
імітують жаб’ячі лапки. У приманки є система 
дальнього закиду, завдяки чому вона гарно й 
точно летить. Маючи попперний носик, при-
нада під час ривкового проведення підбулькує 
з фонтанчиками бризок. Проте характерного 
для поппера чіткого булькаючого звуку в мене 
не виходило. Але його й не потрібно, бо при-
нада не під це «заточена». Просто додатковий 
збудливий звук для хижака під час проходжен-
ня через вікна чистої води. Якщо вести Busterk 
короткими ритмічними протяжками, він руха-
ється по поверхні води як волкер.

Slitherk — ще одна приманка від Deps. Як 
і всі приманки такого класу, має вигляд жабки. 
Має гарні польотні характеристики, оскіль-
ки центр ваги зміщений у хвостову частину. 
Вона точно летить і не перекручується. Ззаду 
у Slitherk є хвіст з опушки, що додатково при-
ваблює обережного та пасивного хижака. Про-
ведення як у класичного волкера.

Spin Tail Frog — незачіпляйка від ще однієї 
японської компанії O.S.P. Має гарну якість виго-
товлення, як і всі приманки цього виробника. 
У хвості глісера є металева пелюстка, яка, обер-
таючись під час проведення, створює шумовий 
ефект, що ще краще приваблює хижака навіть 
зі значної відстані. «Заводиться» пелюстка від 
найменшого руху. Закид доволі далекий та точ-
ний завдяки свинцевому тягарцю, розміщеному 
в задній частині. Під час ривкового проведення 

йде як класичний волкер, малюючи на поверхні 
води чітку «змійку».

Обов’язково хочеться зупинитися на 
живучості силіконових жабок, адже щучі зуби 
залишають на них багато порізів. Найбільше 
шкоди їм завдають невеликі щупачки вагою до 
трьохсот грамів. Часто вони хапають приманку, 
але не можуть заковтнути. Під час підсікання 
жабки вилітають із пащі, йорзаючи по щучих 
зубах. Повністю розірвати їх поки ще жодній 
зубастій не вдавалося, але досить глибокі порі-
зи залишаються часто, й приманка починає 
потроху набирати воду. Але все це можливо 
виправити за допомогою звичайної скріпки та 
запальнички, заплавивши пошкоджені місця 
безпосередньо на риболовлі.

Із власного досвіду хочу зазначити, що 
японські приманки зроблені з якісного міцного 
силікону, який менше пошкоджується щучими 
зубами. До того ж гачки на них стоять теж якісні 
японські, тому вони краще просікають рибу.

Єдина вада всіх силіконових жабок, якщо це 
можна так назвати, невисокий процент реаліза-
ції клювань. Проте це, зі свого боку, своєрідна 
плата за їхню високу прохідність.

Перш ніж вирушити на риболовлю на зарос-
лі водойми, потрібно подбати про відповідний 
комплект спінінгових снастей. Спінінг має бути 
досить жорстким, щоб була можливість тримати 
щуку на поверхні, не давши їй піти у траву або 
в корчі. Довжина до 2,1 м, із тестом від 5 до 25 
грамів. Хоча можна й довший — до 2,4 м, якщо 
хтось звик ловити таким. Мій St. Croix Legend 
Elite LES66 MF2 із цими завданнями справля-
ється чудово. Котушка не менш ніж 2500, а ще 
краще 3000 за класифікацією Shimano. Міцний 
і перевірений шнур 0,17–0,22 мм, щоб не дати 
щуці щонайменшого шансу зайти під траву. 
Обов’язково сталевий повідець не менше ніж 
20 см, хоча бувають випадки, коли й ця довжи-
на не рятує від зрізу щукою, бо промахи під час 
ловлі на поверхневі принади — це звичайна 
практика.

На завершення хочу сказати, що такі при-
нади мають бути в ящику кожного рибалки- 
спінінгіста. У період активного буйства водяної 
рослинності полювання без таких приманок на 
хижу рибу просто неможливе. Причому в дея-
ких ситуаціях цей тип принад може стати чи не 
єдиним можливим варіантом для лову щуки.

Риболовля на ці специфічні й незвичні силі-
конові глісери завжди дуже цікава й азартна, 
навіть якщо розмір щуки невеликий. Варто 
спробувати, і ви самі в цьому переконаєтеся.

Ігор Ткач

Ловимо на «незачіпляйки»
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Великий судак у моєму розумінні — це 
риба, яка досягла двох і більше кіло-
грамів ваги. Такого судака вже стає 

приємно ловити, бо він здатний подарува-
ти рибалці клювання за типом «віддай спі-
нінг», може чинити гідний опір на виведен-
ні, вимагає ретельного підходу до вибору 
снастей, а також часом досить вибагливий 
як до розмірів і кольорів приманок, так і до 
способу їх подання. Інакше кажучи — це гід-
ний суперник, на упіймання якого зовсім не 
шкода витрачати ні час, ні сили. Їздити на 
риболовлю у зливу, вітер, іноді в мороз, щоб 
знайти і зловити саме його, важкого кабан-
чика — судака.

Місце лову і постановка човна. Велика 
риба завжди більш обережна, ніж її дрібні 
побратими, і в силу цього займає дещо інші 
місця на водоймі. Тому не завжди виходить 
дістатися до певних точок лову з берега. 
У цьому разі йтиметься про ловлю суда-
ка в Десні та Дніпрі з човна, що відкриває 
перед рибалкою різноманітніші варіанти 
лову, зокрема, варіанти постановки човна 
й напрямки проведення приманки. У мене 
впродовж багатьох років ловлі судака виро-
билося правило: завжди починати обловлю-
вання перспективної точки лову закидом із 
боку берега попри те, на якій вона відстані від 
берега, і далі віялом у бік русла. Дуже часто 
клювання найбільшого судака траплялися 
саме в той момент, коли приманка проходила 
корч, камінь або колоду саме з боку берега. 
Може, це саме мені так щастило, але з часом 
це переросло у звичку, і досі приносить свої 
плоди.

Якщо постаратися й пошукати інформа-
цію про правильну постановку човна для 
обловлювання ями, брівки, корчів або під-
водних каменів, можна знайти масу інфор-
мації, яка так чи інакше буде відрізнятися, 
але й матиме спільний початок — човен під 
час ловлі на течії потрібно ставити завжди 
вище за течією від імовірного місця лову. 
Також необхідно пам›ятати про зміщення 
вправо або вліво від точки з метою проведен-
ня приманки з усіх боків від корча, або завалу 
каменів, або колоди, що лежить на дні. Іноді 
перестановка човна всього на кілька метрів 
правіше або лівіше дає можливість змінити 
кут проведення і, відповідно, отримати клю-
вання. Але багато хто про це забуває або ж 
лінується, адже потрібно підняти якір, пере-
міститися на веслах проти течії на деяку від-
стань, не вмикаючи двигуна, щоб зайвий раз 
не турбувати обережної риби, і знову ставати 
на якір. Набагато простіше зробити десяток 
закидів під різними кутами. Але не завжди це 
дає необхідний результат.

Снасті. Звісно, що для лову великої риби 
потрібні надійні, потужні спінінги й котушки. 
Але це настільки індивідуально, що просто 
неможливо дати чіткі рекомендації стосовно 
вибору снасті, хоча багато хто намагається 
це зробити, барвисто розписуючи, наскільки 
саме їхній спінінг і котушка кращі, чутливіші, 
тяговитіші за інших. Скажу одне: спінінг має 
бути швидкого строю і мати достатній запас 
потужності для викочування серйозної риби. 
Особисто мені досить для човнового лову 
таких спінінгів, як Bass Pro Shops Extreme 
і Bass Pro Shops Johnny Morris, зі зростом від 
2.03 до 2.13 м із тестом до 14 і 17 г відповідно. 
Коротуни — так, але вони такі зручні під час 
проведення, що всі довші спінінги поступово 
зникли з арсеналу. Не знаю, хто маркував 
тест цих спінінгів, але в мене робоча вага, 
яку я застосовую на них, від 26 до 35 г. При-
чому провалу під час закиду немає, вершинки 
дуже інформативні на проведенні і дають 
змогу відстежувати торкання дна чітко в руку, 
не заморочуючись наглядом за відстрілом 
вершинки спінінга. Із підсіканням теж про-
блем немає — «коловатість» обох дає змогу 
просікати найтвердішу пащу судака.

Котушка будь- яка чотиритисячна за кла-
сифікацією Шимано. У мене працюють уже 
третій сезон SHIMANO SOLSTACE4000 FI. Вико-
чування після підсікання відбувається свто 
вудлищем, і котушка цілком справляється зі 
змотуванням шнура й віддаванням його через 
фрикціон під ривками риби. Зі шнурами теж 
усе до банального просто. Power Pro перети-
ном 0.19 мм і розривним навантаженням до 

15 кг дає змогу боротися з будь- якою рибою 
на рівних без побоювання раптового роз-
риву шнура. Крім того, за більш ніж десять 
років використання цих шнурів порівняно 
з дорожчими, Power Pro однозначно виграє 
за стійкістю до абразиву, мушлі, яких на гілках 
корчів дуже багато. Спочатку використовував 
«Прошку» перетином 0.15 мм, але доводило-
ся міняти її після кожного сезону активного 
джига, а коли перейшов на перетин 0.19 — 
цілком стало вистачати його на два повно-
цінні сезони лову, а це в нинішніх умовах 
зростання цін дуже актуально. Що стосується 
парусності шнура, це легко вирішується збіль-
шенням тягарця всього на пару- трійку грамів.

Принади і гачки. А ось із приманками дале-
ко не все так просто, як здавалося б. Начебто 
вже все настільки відомо про судакові пере-
ваги, стільки принад щорічно випускаєть-
ся, тестується спортсменами і потрапляє на 
полиці магазинів, а судак весь час вередує, 
перебирає і погоджується клювати на те, чого 
якраз і немає наразі в коробці. Тому дово-
диться возити із собою цілий арсенал при-
манок, хоч і не все виходить перепробувати 
впродовж риболовлі. Під час ловлі великого 
судака потрібно враховувати розмір і колір 
приманки. Із розміром усе трохи простіше. 
Зіставивши всі випадки ловлі судака на різні 
приманки за кілька років, вдалося вивести 
найцікавіший розмір приманки на судака 
саме в нашій риболовній компанії. Приблиз-
но 50% упіймань судака відбувалося на при-
манки розміром п›ять дюймів (12–13 см), ще 
приблизно 20% — на тридюймові приманки 
(7–8 см) та інші 30% — на різноманітні за роз-
міром приманки від двох до семи дюймів (від 
5 і до17.5 см).

Із кольором доводиться теж експеримен-
тувати, причому постійно, від риболовлі до 
риболовлі. Оскільки сьогодні ікластому подо-
бається бузок, завтра електрик- блю, після-
завтра на тих самих місцях він віддаватиме 
перевагу пісочному кольору або карамелі. 
Мабуть, погода, наявність або відсутність 
сонця, а також домішок у воді змушують 
його перебирати й атакувати приманку, що 
сподобалася саме в цей день і годину. Тому 
мінімум 15–20 кольорів приманок доводиться 
тримати в коробці, щоб у потрібний момент 
знайти саме той колір, до якого в судака буде 
найбільша прихильність.

Хочеться зазначити, що протягом останніх 
кількох років жодного разу не вдалося взяти 
пристойного судака на перекаті або чистому 
звалі без корчів. Докілушні, кілушні, півтора-
шки, звичайно, ловилися, а ось екземпляр 
хоча б за три кілограми не попадався. Зате 
під час ловлі в корчах, причому не тільки 
глобальних, коли дно майже повністю на 
певному проміжку річки завалене корчами, 
стовбурами дерев, кущами, а й локальних, 
коли на досить великій, чистій ділянці дна 
річки є один- два великі корчі — шанси зло-
вити гідного судака зростають. Але ловля 
в корчах досить небезпечна у плані втрати 
великої кількості приманок на зачепах. Тому 
жодних відкритих гачків, двійників, тільки 

офсети із захованим жалом у тілі приманки. 
Згодом акуратне проведення, ніжне пере-
тягування приманки через гілки, опускання 
між корчами і, відповідно, потужне підсі-
кання без компромісів під час клювання. 
Краще зайвий раз намертво засадити гачок 
у гілку, ніж злити трофейного судака під час 
підведення до човна. Офсетні гачки викорис-
товував різні, але у процесі використання 
потихеньку відсіялися моделі, які чимось 
не влаштовували, і залишилися лише ті, які 
влаштовують і товщиною дроту, і заточуван-
ням, і розміром. Це Mustad, FUDO, Gamakatsu 
в розмірі 3/0, і корейські SCORPION у розмірі 
4/0. Корейці трохи товщі за інших, але дуже 
непогано пробивають пащу судака і стійкі 
на розгин.

Вантаж. Судак любить перевантажен-
ня приманки. Тобто якщо рибалці досить 
комфортно ловити приманкою вагою 20 г, 
то судак клюне набагато частіше на ту саму 
приманку, якщо вона буде змонтована на 
чебурашці вагою 26–28 г. Чим це викликано? 
Найімовірніше, більш строгим вертикальним 
складником проведення і жорстким ударом 
об дно із підняттям каламуті. Це, безсумнівно, 
приваблює судака і змушує його атакувати 
приманку. Дуже негативно судак реагує на 
наявність повідка з будь- якого матеріалу: 
сталь, титан, флюорокарбон та інші повідцеві 
матеріали. Не скажу, що він зовсім не клює, 
коли приманка оснащена повідцем, але кіль-
кість клювань особисто в мене і моїх колег 
на риболовлі скорочується в рази. Тому під 
час цілеспрямованого лову судака ніколи не 
монтуємо приманки з повідцем, але періодич-
но на судакових місцях трапляється не менш 
цікава за розміром щука. Але й без повідця є 
шанс її взяти, а якщо ні, то це не наша риба.

З усіх перепробуваних вантажів для лову 
судака зупинився на розбірних і нерозбірних 
чебурашках у формі кулі. Оптимальна вага 
чебурашки в моїх умовах лову — 30–33 м Ван-
тажі у формі кулі теж непогано працюють під 
час проходження завалів із корчів, гілок, каме-
нів, але якоїсь особливої переваги я особисто 
не помітив. Як у випадку лову на тирольську 
паличку в каменях на рознесене оснащен-
ня, коли ця форма вантажу кардинально від-
різнялася за прохідністю від тієї ж кулі. Але 
в місцях, де вже траплялися клювання досить 
великої риби, використовую суто нерозбірні 
чебурашки із двома завідними кільцями, що 
з›єднуються з приманкою. Як свідчить прак-
тика, два завідні кільця забезпечують більш 
вільну гру приманки, ніж одне кільце. А в разі 
лову трофейного судака, коли клювання вели-
кої риби поодинокі, доводиться враховувати 
всі чинники й максимально прибирати все 
зайве, намагаючись наблизити гру приманки 
до тієї, яка максимально імпонує судакові.

Проведення, підсікання й виведення. 
Закидаємо приманку й ведемо її класичною 
«сходинкою» — два повороти ручки котушки 
й пауза. На мою думку, краще чітко відпра-
цювати в перспективному місці у такий ось 
класичний спосіб, ніж намагатися урізно-
манітнити проведення різними ривками, 

протяжками, підкиданнями, від самого 
початку не навчившись чітко відстежувати 
всі етапи класичної «сходинки». Та й складно 
урізноманітнити проведення в корчах, на 
глибині, та ще й на пристойній течії, вашу 
приманку, навіть із вагою головки 30 г, буде 
зносити, вона чіплятиметься за гілки, пере-
валюватиметься через стовбури дерев, водо-
рості, інші перешкоди, і водночас потрібно 
ще й не пропустити момент клювання! Зви-
чайно, великий судак зазвичай клює жорстко, 
із чітким ударом «у руку», проте буває чимало 
випадків, коли клювання настільки акуратне, 
що сприймається як дотик гілки. Саме тому, 
налаштовуючись ловити солідного судака, 
особисто я керуюся таким правилом: краще 
зробити підсікання і потрапити в зачіп, ніж 
пропустити клювання трофейного екземп-
ляра. Звісно, спочатку довелося відірвати 
пристойну кількість приманок, але з часом, 
коли на рахунку був уже не один десяток 
судаків, обриви звелися до мінімуму — 2–3 
протягом риболовлі.

Отже, після того як розташування ймовір-
ного укриття судака чітко визначено, робимо 
закид за нього і сходинкою ведемо приманку 
до початку корчів. Тільки- но відчули опір, 
відразу ж припиняємо роботу котушкою й 
акуратно, вудлищем, перетягуємо приманку 
через перешкоду. Протягнули півметра — 
опускаємо вудлище на метр, котушкою не 
працюємо, нехай приманка провалиться між 
гілок і повисне між ними. Потім знову підтягу-
ємо вудлищем приманку вгору й відпускаємо, 
намагаючись, щоб вона, упавши між гілок, 
повисла між ними. Саме в такі моменти і від-
буваються дуже потужні клювання великої 
риби, якщо вона, звичайно, є під корчем.

Якщо ж клювання не відбувається, протя-
гуємо приманку далі, до того моменту, коли 
вона досягне краю корчів і почне падати 
вниз. Дуже важливо не пропустити саме 
цього моменту і вчасно подати спінінг впе-
ред, даючи приманці під впливом сили течії 
потрапити під корч. Якщо судак чомусь не 
захотів підніматися й атакувати приманку, 
що рухалася в нього над головою, то ту, яка 
потрапила йому просто під ніс не пропустить 
точно. Так діють під час лову в корчах. Якщо ж 
ловимо на горбах, брівках, звалах без корчів, 
можна застосовувати різні проведення з ані-
мацією. Виділю кілька найбільш перевірених 
і відпрацьованих.

1. Два короткі ривки спінінгом, за секунду 
ще ривок і плавна протяжка приманки по дну, 
далі пауза 3–5 секунд і знову повтор циклу. 
2. Два- три підриви приманки з дна, пауза 
2–3 секунди, знову два- три підриви, пауза 
2–3 секунди і протягування вантажу по дну 
на 20–30 см із різким підривом наприкінці 
і паузою до 10 секунд. 3. Ривок — протяжка 
10–15 см, ривок — протяжка без пауз до пер-
шого торкання приманки рибою, далі мож-
ливі паузи до 5 секунд. Під час усіх ривкових 
проведень вибираємо слабину котушкою, не 
даючи шнуру провисати.

Судака потрібно підсікати жорстко, а не 
«лоскотати йому пащу», інакше замість очі-
куваної радості від упіймання великої риби 
ви регулярно відчуватимете відчуття досади 
після сходів таких бажаних трофеїв, причому 
часом просто біля борту човна. Виведення 
проводимо з максимально затягнутим фрик-
ціоном — шансів у риби піти під корч бути не 
повинно! Рибу «викочуємо» — діємо тільки 
вудлищем, котушкою лише вибираємо слаби-
ну шнура. Але коли підняли судака на кілька 
метрів від дна в товщу води — послаблюємо 
фрикціон, нехай придушить, втомиться, так 
легше буде його взяти рукою або в підсак біля 
човна. Підсак обов›язковий на великій рибі, 
ліпгріп зручний для фото, а брати ним суда-
ка вагою за троячку з човна, що гойдається 
на хвилях, — ще те задоволення. І жодного 
виведення за допомогою котушки — це вб›є 
навіть найдорожчу і потужну модель, якщо 
не за декілька рибалок, то за сезон точно!

А на завершення кілька слів про погоду 
під час риболовлі. Незважаючи на те, що нам 
комфортніше, коли тепло, безвітряно, немає 
дощу, у риби, мабуть, дещо інша думка. Най-
більші судаки були спіймані в похмуру, вітряну 
погоду з періодичним дощем.

Павло Старий
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В іра — це основа будь- якої трофейної риболовлі. Її вкрай 
складно сформувати і дуже легко зруйнувати. Віра допо-
магає нам ухвалювати сміливі рішення й виходити пере-

можцем зі складних ситуацій, якими рясніє будь- яка така рибо-
ловля. Коли ж ти ухвалюєш правильне рішення й відкриваєш 
те, що раніше тобі не було відомо, то задовольняєш не тільки 
свою мотивацію на піймання трофейної риби, а й формуєш 
власну віру й упевненість у собі…

Коли я був молодшим, то часто брав із собою на риболовлю 
кілька снастей. Збираючись порибалити з поплавковою вудкою, 
для чогось тягнув на берег річки фідер або навіть спінінг. Осно-
вною причиною, чому я так робив, була надія на те, що якщо 
риба не клюне на поплавкову вудку, я завжди зможу спробувати 
щастя з іншими снастями. Але найчастіше ці додаткові снасті 
тільки заважали мені зосередитися на риболовлі.

Минули роки. Я зробив для себе певні висновки. І сьогодні 
повністю впевнений в тому, що не кількість снастей визначає 
успіх чи провал риболовлі, а правильна презентація приманки: 
у потрібному місці й у потрібний час.

Багато моїх рибальських подорожей по трофейну рибу 
пов’язані з великою часткою ризику. Найчастіше ¾ відведено-
го на риболовлю часу минає в пошуку перспективних точок 
і очікуванні виходу риби на годівлю. Адже велика риба завжди 
харчується порційно. І потрібно навчитися прораховувати це 
«золотий» час. Коли рибальська сесія триває не більше ніж 
один світловий день, розраховувати доводиться лише на 1–2 
клювання. Якщо я повністю впевнений у своїх снастях, у тому, 
як вони презентують рибі насадку, то риболовля стає набагато 
простішою. Мені залишається тільки повністю сконцентрува-
тися на виборі часу й місця лову.

На річці дитинства мого. Кілька років тому я захопився 
ловлею дикого коропа. Усе почалося з того, що на одному 
з озер рибалкам вдалося спіймати кілька непоганих (2–4 кг) 
коропів. Озеро це не зовсім озеро, а занедбане водосховище. 
Наприкінці 70-х років минулого століття по країні прокотилася 
хвиля захоплення меліорацією — де осушували, де зрошували. 
У цій місцевості робити ні того, ні іншого сенсу не було, але 
щоб хоч якось відзвітувати, узяли і спорудили простеньку 
греблю на маленькій, 15 м завширшки, річці.

Після будівництва греблі річка розлилася до 100–150 м, але 
максимальна глибина за такої ширини була лише 2,5–3 м і то 
по самому руслу загаченої річки. А по решті акваторії водойми 
навіть менше: 1,5–1,7 м. Своєю пристойної риби в цій річці не 
було, але після заповнення водосховища керівництво колгоспу 
заселило його карасем і коропом. Заселити заселили, а ось 
як їм ловити рибу не подумали. Так і залишилися нові меш-
канці цієї водойми напризволяще. Поступово про них забули. 
Плотва, окуні, карасі й лини тут ловилися, а ось коропи — ні. 
Вважали, що популяція коропів поступово зжила себе, і що 
руку до цього доклали браконьєри- електровудочники. І ось 
комусь із рибалок під час ловлі лина сів на вудку короп. Під 
час виведення він порвав снасть і щасливо втік. Однак факт 
цей на кілька днів став однією з найбільш обговорюваних 
новин місцевої риболовецької спільноти.

Натхнений бажанням зловити дикого коропа, я почав готу-
ватися до майбутньої риболовлі. Ось тільки досвіду лову цієї 
риби в мене майже не було. Трохи поміркувавши, почати 
вирішив із флет- фідера.

День перший, методний. Ловля ставкової риби з флет- 
годівницями з року в рік стає все популярнішою. Але одна 
річ ловити коропа в платній водоймі, де його дійсно багато, 
і зовсім інша — намагатися зловити із цією снастю його дикого 
родича. Під час підготовки до цієї риболовлі я не врахував 
цього моменту і незабаром про це пошкодував. Раніше мені 
неодноразово доводилося ловити з флет- годівницями кара-
сів, линів і навіть синців. Тож деякі навички в поводженні із 
цією снастю в мене були. Однак місцеві коропи виявилися 
набагато вередливішими. Спочатку мені здалося, що я трохи 
перестарався з частуванням для них. Чудова методна суміш 
від Sensas на все озеро поширювала запаморочливий сунич-
ний аромат. Сусіди по берегу навіть жартували щодо цього. 
Прикормка відмінно ліпилася у форму, і, здавалося б, короп 
просто зобов’язаний був її спробувати. Тим більше що як 

насадку я пропонував йому цілий асортимент «смаколиків». 
Але минуло вже три години, а я ніяк не міг зафіксувати жод-
ного клювання. Якби сусід зліва на простий річковий фідер не 
витягнув протягом цього часу двох кілограмових коропців, 
цілком можна було б подумати, що в риби сьогодні просто 
не кльовий настрій.

Намагаюся переламати ситуацію на свою користь і починаю 
розгодовувати точку з рогатки. Прикормка та сама, тільки 
з додаванням пеллетс і консервованої кукурудзи. Але все 
виявилося марним. Ще три години минули, можна сказати, 
дарма. На чисту кукурудзу іноді клює плітка, але це була зовсім 
не та риба, заради якої я сюди приїхав.

Аналізуючи вдома результати цієї риболовлі, я дійшов 
висновку, що причин, через які короп цього разу повністю 
проігнорував мої насадки, кілька. Це, звичайно, і красиве, 
ароматне французьке підгодовування, яке виявилося для 
місцевих коропів зовсім незнайомим кормом, і вони його, 
мабуть, побоялися їсти. Адже сусід, який рибалив за 15 м 
лівіше від мене, зловив своїх коропців за допомогою про-
стого комбікорму. Але була й інша причина — неправильно 
вибрана снасть. Розмірковуючи про попередню риболовлю, 
я раптом зловив себе на думці про те, що рибалити з флет- 
фідером мені було некомфортно просто тому, що я не зовсім 
був упевнений у правильності свого вибору.

День другий: хай живе усвідомлений підхід до риболовлі. 
За кілька днів я знову опинився на цьому самому озері. Ось 
тільки як снасть цього разу взяв матчеву вудку. Аргументів на 
користь вибору цієї снасті було кілька. По- перше, рибалити 
в цьому водосховищі доводилося на надмалій глибині. На 
відстані 25 м від берега глибина водойми становила не більш 
як півтора метра. І фідер здався мені занадто грубою снас-
тю. А по- друге, матчевій вудці я довіряв більше. Не один рік 
я успішно ловив на цю снасть линів у сильно зарослих травою 
мілководних озерах, і вона мене жодного разу ще не підвела.

Трохи змінив я і тактику стартового закорму сектору лову. 
Щоб «не класти всі яйця в одну корзину», після попереднього 
проміру дна загодовую відразу дві точки. На далеку точку, роз-
ташовану неподалік від звалу в русло річечки, за допомогою 
рогатки я закинув десятків зо два щільно зліплених куль прикор-
му з додаванням великої частки рубаних черв’яків, кукурудзи та 
варених опаришів. Для ближньої точки я приготував таку саму 
кількість рослинного прикорму, тільки зробив його пухкішим. 
А щоб не так докучала дрібнота, замість живого компонента 
додав до базової суміші 200 мл 8-міліметрового пеллетса із 
запахом рибного борошна й баночку консервованої кукурудзи.

Першою почала відгукуватися далека точка. На другій 
годині риболовлі в садку плавало два кілограмових «тузика» 
і два таких самих за розміром лина. Ближня точка мовчить. 
З інтервалом у 20 хвилин доправляю у воду свіжу порцію 
корму й уважно стежу за реакцією риби. Час від часу хтось 
акуратно цікавиться прикормом. Це помітно за ланцюжком 
із бульбашок газу, що раз у раз виникає безпосередньо біля 
поплавка. Але пробувати приманку риба поки не наважується. 
І ось ближче до полудня на ближній точці відбувається чудове 
клювання. Ох і задав мені жару цей короп. Ось де знадобив-
ся запас міцності матчевої снасті! Хвилин 10 риба гуляла по 
озеру, а завести її в підсак мені вдалося тільки з четвертого 
разу. Лускатий бронзовий красень масою приблизно 4 кг став 
приємним бонусом за мою завзятість у розгадуванні таємниць 
цього занедбаного водосховища.

Зрозуміло, перший досвід піймання дикого коропа на мат-
чеву снасть сильно засів мені в душу, і я взявся фіксувати 
статистику. Забувши про те, що на річці активно клюють лящі 
й густера, щоранку я долав шлях завдовжки 45 км тільки для 
того, щоб ще і ще відчути ні з чим не зрівнянні відчуття від 
боротьби з броньованими дикими красенями. І дещо мені 
стало вдаватися.

Снасті. Перебравши кілька варіантів снасті, я дійшов висно-
вку, що для лову коропа на матчеву вудку найкращим варі-
антом виявилося потужне, але гнучке вудлище, здатне без 
проблем справлятися з виведенням цієї великої і сильної риби. 
Із наявного в мене арсеналу вудилищ я зупинив свій вибір на 
Browning Commercial King2 Pellet Waggler 3,30 м і тестом до 20 м

Котушку на цих риболовлях я використовував Browning 
Xitan Master Match FD940. Відмінними рисами цієї моделі є 
дуже м’яке гальмо, надійна кліпса, яка, завдяки наявності 
додаткової прокладки, абсолютно не травмує волосінь, й 
алюмінієва шпуля збільшеного діаметру. Крім того, що ця 
котушка дає змогу вимотувати 105 см волосіні за один оберт 
рукоятки, так і виводити велику рибу набагато комфортніше 
з широкою шпулею.

Виявилося, що під час ловлі коропа перетин основної жилки 
має становити мінімум 0,2 мм, а краще, якщо 0,22–0,28 мм. Така 
значна товщина волосіні необхідна і для ефективного виве-
дення риби, і для боротьби із травою, яка раз у раз з’являється 
в секторі лову. Крім того, додаткова жорсткість товстої волосіні 
є гарантією того, що під час закиду поплавець не перекрутиться 
навколо основного тягарця. Добре, якщо основна волосінь буде 
повільно тонути у воді. Це сильно зменшує вплив вітрової течії 
на оснащення. Перебравши кілька варіантів, я зупинив свій вибір 
на двох волосінях: Colmic Steel Resistance і Balzer Feeder Master.

Поплавці для лову на мілині. Як уже йшлося вище, до 
моменту, коли я захопився ловом коропа на матчеву вудку, 
я вже мав досвід лову линів у зарослих травою мілководних 
озерах. Щоб презентувати рибі насадку якомога правдоподібні-
ше, я вирішив відмовитися від масивних поплавців і обмежився 
двома моделями: 6-грамовим Expert, який я використовував 
на далеких дистанціях, і 4,5-грамовим прозорим Drennan 
Puddle Chucker, який я ефективно використовував на малих 
дистанціях. Навіть під час ловлі на мілині мені подобається 
використовувати поплавці з власним підвантаженням. Наяв-
ність підвантаження дає змогу поплавцеві під час закиду 
зайняти потрібне положення щодо основної жилки і тим 
самим уникнути безлічі захльостів оснастки.

Для монтажу поплавка до основної жилки я використо-
вую силіконовий адаптер із вертлюжком. Це дуже зручно. 
Особливо, якщо потрібно оперативно замінити поплавець 
у процесі риболовлі.

Обтяжування поплавця. Процес обтяжування поплавця 
я виконую на початку кожної риболовлі. Спочатку на основну 
волосінь я надягаю намистину, потім за допомогою силіконо-
вого адаптера монтується поплавець. Потім, піднявши попла-
вець угору приблизно на метр, формую основний тягарець. 
Я використовую для цього не більш ніж чотири дробинки, тому 
що більша їх кількість може провокувати часті захльостування 
волосіні. До речі, я знаю рибалок, які в ковзних оснащеннях 
віддають перевагу як основному тягарцю оливці замість дро-
бинок. Для мене дробинки кращі. Кілька разів я бачив, як 
оливки плутаються під час закидання оснащення, і тому для 
мене дробинки — найкращий вибір.

Далі до кінця основної волосіні в’яжеться невеликий кара-
бін, до якого згодом буде кріпитися повідець. Як підпасок 
найчастіше я використовую кілька дробинок № 6. І тільки 
після цього на основній волосіні в’яжеться стопорний вузол.

Міцні повідці. Хай який витончений вигляд має матчева 
снасть, іти на коропа з тонкими повідцями буде абсолютно 
неправильно. Риба ця сильна, і після підсікання відразу кида-
ється вбік. Хай яким якісним є фрикційне гальмо котушки, але 
витримати перший ривок цієї риби може тільки міцний пові-
дець. Тож волосінню, тоншою за 0,18 мм для в’язання повідців, 
під час ловлі коропа я не користуюся. Другим дуже важливим 
моментом є довжина повідця. Перебравши кілька варіантів, 
для себе я зупинився на дуже коротких (7–10 см завдовжки) 
повідцях. Короп — безумовний господар водойми, і насадку 
він бере без особливих церемоній. Тож побоюватися того, що 
риба рано відчує вагу тягарців, не доводиться. Зате короткий 
повідець менш схильний до захльостів і перекручування.

Гачки. Для лову коропа з матчевою вудкою найуспішніше 
я використовував дві моделі гачків: Owner Kiwami (53104) № 8 
і Owner Kaizu (50116) № 7. Обидві моделі дуже міцні. Kiwami я вико-
ристовував, коли як насадку використовував бутерброд із черв’яка, 
опариша й кукурудзи. А ось Kaizu краще зарекомендував себе 
у випадках, коли риба ліпше реагувала на об’ємні насадки у вигля-
ді горохового тесу або кількох зерен консервованої кукурудзи.

Я сподіваюся, що завдяки цій статті ви зможете трохи по- 
іншому поглянути на принципи лову коропа поплавцевою 
вудкою. Спробуйте відійти від стереотипів у ловлі цієї риби. 
Я впевнений, це вам сподобається. Рибальте із задоволенням!

Микола Линник

По дикого коропа з матчевою вудкою
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Коли я ходив у перший клас, батькові на 
сорокаріччя Георгій Матвійович, земляк 
і друг- мисливець, подарував три качині 

опудала. Вони були гутаперчеві, розміром 
із двомісячного крижня. Спочатку колір їх 
був жовтий, тому що це були дитячі іграш-
ки, які дядько Жора досить правдоподібно 
розфарбував олійними фарбами в селезня 
і двох качечок.

Чи їздив із ними полювати батько, не 
пам’ятаю. Працюючи вже молодим спеціаліс-
том, принагідно я купив із рук на Куренівсько-
му ринку чотири качині гумові опудала. Два 
з них, невеликі, зображали чирків, але роз-
фарбування їх обтерлося, і зеленуваті «дзер-
кальця» на боках ледь було видно. Третє, буре 
опудало, мало якийсь невизначений і розмір, 
і колір — ні чирок, ні крижень. У четвертому 
добре вгадувався селезень червоноголового 
нирка з темно- каштановою головою і світло- 
сірою спинкою у дрібну поперечну смужку. На 
черевці в опудал були приклеєні смужки гуми 
з просвітом, за які на півтораметрових повід-
цях із волосіні я прив’язав свинцеві тягарці. 
Усі опудала на потилиці мали невеликий отвір 
для руху повітря під час стискання, і їх можна 
було щільно укладати в сумку або рюкзак.

Наступного року, у вересні ми з батьком 
поїхали полювати вперше із цими опудалами. 
На мисливській базі беремо знайомий нам 
дощатий човен- плоскодонку № 116 і пливемо 
до «першої протоки».

Дує сильний зустрічний вітер. Деякі хвилі 
йдуть із білопінними гребінцями, і нас трохи 
покидало і побило, нахлеставши води через 
щілини в носі човна. Заходимо у протоку, 
у ній тихо, жодного вітру — благодать. Через 
серпанок шаруватих хмар м’яко просвічує 
сонце. Летить тонке павутиння, і кругом по 
берегах на траві срібляться її нитки- пасма. 
Щойно ми вийшли з протоки, знову вітер 
і гуляє хвиля на широкому плесі. Насилу пере-
тинаємо його. Над самою водою пролетіла 
зграйка, з десяток черні, ледь не зачіпаючи 
крилами гребінці хвиль, опустилася відда-
лік біля острівця, вітер їм не перешкода. На 
другому плесі, посередині з негустих трав 
під час нашого наближення стали злітати 
качки. Один крижень засидівся і піднявся 
зовсім близько, та такий здоровенний! Далі 
на зарослому мілководді теж були качки. Руш-
ниці наші зачохлені, бо сьогодні п’ятниця. 
Сонце зависло біля горизонту. Ми правимо 
до знайомого острову на ночівлю. Місце це 
нам сподобалося з перших наших поїздок 
сюди. Причаливши, починаємо займатися 
багаттям і вечерею. Із сусіднього плеса часто 
доноситься крякання качок, що там днюють. 
Густішають сутінки. Коли повністю стемніло, 
качині зграйки й одинаки, покидаючи плесо, 
пішли в бік села на берегові затоки; лет три-
вав десь третину години. Від великої кількос-
ті качок я став будувати райдужні плани на 
завтрашній ранок, уявляючи собі багатий лет.

Ночуємо, постеливши на дно човна обе-
ремок рогозу, надівши светри і ватяні штани, 
укрившись тілогрійками і брезентовими пла-
щами. Ніч зоряна, але вітер не вгамовується. 
Ще тільки восьма година, спати не хочеться, 
лежу, слухаючи ніч, дивлячись у нескінчен-
ність зоряного неба. Шарудить поруч оче-
рет під вітром, на плесі чутно, як крякають 
і полощуться качки. Ляпнув по воді хвостом 
бобер. Раптом жовтуватий слід метеорита 
прокреслює небо і відразу ж слідом за ним 
падає другий. Засинаю і прокидаюся, і знову 
засинаю, подумки чекаючи приходу ранко-
вої зорі.

Піднімаємося о 5.20. Морок ночі відступає 
і вже трохи посвітлішав схід. Випливаємо на 
човні. Батько висаджує мене на знайомий 
острівець серед плеса, а сам гребе далі і стає 
на воді в заростях їжачої голівки. Густий кущ 
ситника- куги, у якому я полював тут місяць 
тому, вже розвалився. Доводиться ставати 
в його залишках на одне коліно, це хитко 
і для стрільби погано. На сході розгорається 
зоря, щедро розмальовуючи небосхил пур-
пуром і охрою. Пролітають зрідка великими 
косяками крижні, десятків по чотири, але 
всі дуже високо. Летять, схоже, і шилохво-
сі, у них видовженіші обриси. Кілька разів 
на мене йшли невисоко качки, але здалеку 
помічали й облітали.

Батько стояв з опудалами. Спочатку збив 
чирка, потім крижня, і я бачив, як він, склав-
ши крила, каменем упав у рогіз. Разів зо два 
батько мазанув, разів тричі проґавив гарні 
нальоти, але взяв ще двох крижнів. Про-
стоявши безрезультатно, я почав топтати 
по краю острівця, і на мисі підняв крижня. 
Вистрілив по ньому. Він відлетів кроків сто, 
хитнувся й упав, забивши крилом по воді. 
Коли зовсім розвиднілося, до мене під’їхав 
батько, і ми попливли по мою качку. Потім 
ми перепливли на ближній мис і вирішили 
там постояти, що не виставляючи опудал. 
Тут батько взяв чирка- свистунця, селезня, 
який уже почав міняти літнє перо на шлюбне 
вбрання. На сусідньому плесі було видно, як 
плавають і перелітають качки. Пливемо туди 
і пробуємо виставити опудала біля острівця 
з тростини. Але глибина виявляється більш 
ніж сажень, і повідці із тягарцями в опудал 
не дістають дна. Тоді ми просто заштовху-
ємо човен в очерет і чекаємо. Простоявши 
до 11 години і нічого не збивши, закінчуємо 
полювання…

Наступного року, у серпні, я помітив на 
плесі у водоростях якийсь предмет. Це було 
перевернуте гумове опудало крижня, не нове, 
але ціле, щоправда, з відірваною на черевці 
смужкою для кріплення повідця. Я прив’язав 
повідець із тягарцем до шиї знайденого 
опудала і приєднав його до нашої «гумової 
зграйки».

У вересні, за відгуками знайомих, качки 
було мало, і ми поїхали на полювання лише 
в середині жовтня. На київському Річково-
му вокзалі були приблизно о сьомій годині 
в п’ятницю, думаючи виїхати о 7.50, але квит-
ки дістали лише на 9 годину. Зустріли біля кас 
знайомого мисливця, Володимира Петровича, 
він брав квитки на 12.50. Будучи у відпустці, 
минулого тижня він добре порибалив і попо-
лював. Потрапив на жорування, наловив 
десятків зо три щук, зловив навіть двох по 
п’ять кіло. У суботу, рибалячи на плесі, помі-
чаю зграю чирків і червоноголових нирків. 
Сунувся на човні в кугу, кинув опудала поруч 
й узяв шість чирків і двох червоноголових. 
Володимир Петрович жваво розповідав, очі 
його виблискували мисливським запалом, 
а я із цікавістю вслухався в подробиці його 
оповідання в передчутті нашої поїздки.

Приїхавши на мисливську базу, ми взяли 
знайомий нам човен 116. За час, що минув, 
ним, видно, неабияк покористувалися, і він 
уже сильно став підтікати в носі. Довелося 
нам цілу годину займатися його ремонтом: 
конопатити ніс конопляною мотузкою і варом, 
завбачливо взятими батьком. Нарешті, руша-
ємо. День тихий і сонячний. Виїхали на плесо 
і почали рибалити. Батько на спінінг зловив 
чотирьох окунів. Увечері на знайомому остро-
ві ми поставили намет і зварили з них чудову 
юшку, повечеряли. У темряві було чути, як 
у навколишніх заростях і на плесах крякають 
качки на жируванні.

У суботу встаємо приблизно о п’ятій годині. 
Випливаємо на затоку і біля краю водяних 
заростей виставляємо наші опудала. Човен 
заводимо між щільними куртинами їжачої 
голівки заввишки з метр. На сході починає 
світлішати небо на обрії. У сірих сутінках стали 
перелітати із плеса до заростей лиски, і ми 
взяли по одній. Невеликими зграйками високо 
пішли на велику воду качки. Бачу, тягне над 

затокою пара крижнів і наче до нас наближа-
ються, але раптом різко злітають. Ми стріляє-
мо — далеко і мимо. Низько, обабіч промчала 
зграйка свіязі. Ось тягне п’ятірка крякашів, але 
метрів за сімдесят чомусь відвертають. Потім 
було ще кілька схожих нальотів. Зовсім розви-
днілося. Високо пролетіло сім крижнів кутом 
на чолі із зеленоголовим селезнем- ватажком 
із білим черевом — красиво!

Батько пішов топтати в довгих гумових чобо-
тях по травах. Із підриву взяв крижня, а я збив 
пролітного бекаса. Після дев’ятої години качка 
перестала літати. Ми почали рибалити, пій-
мавши до полудня по щуці й окуньця. Удень 
готували обід на багатті і відпочивали. Увечері 
стали там само, де й уранці, знову виставивши 
опудала. Лет почався, коли майже згасла зоря, 
але качки йшли трохи. Ми стріляли кілька разів. 
Я збив чирка, а батько свіязь.

Наступного разу на полювання ми поїхали 
за три тижні, вже на початку листопада. Бать-
ко насилу дістав квитки на «ракету», поїхавши 
за день о шостій годині ранку в касу, і був оди-
надцятим у черзі. На водосховищі зранку був 
невеликий туман. Безвітряно, поверхня води 
як дзеркало. Подекуди біля очеретів темніли 
невеликі зграйки чернеті, біліли боками гоголі 
і плавали поодинці гостроносі нирки- чомги. 
Вода прибула, і на острові, де зазвичай ночу-
ємо, залишився лише невеликий «п’ятачок» 
сухого місця. Із верболозу вже опало листя, 
очерет пожовк, стрілолист поник. Сонце про-
свічувало крізь серпанок шаруватих хмар. 
Летіла павутина, і на гладі води було багато 
приводнених павучків.

Біля очеретяних острівців між плесами 
подекуди плавають лиски. Батько підвозить 
мене на одному веслі, а я з рушницею сиджу на 
носі човна. Так нам вдається взяти двох лисух. 
Потім пливемо уздовж довгої очеретяної гряди. 

Бачимо лисок, але вони обережні і заздале-
гідь ховаються в зарості. Тут стаємо в човні 
на вечірній лет. Неподалік в очеретах чутно 
метушню лисок, що годуються. Коли майже 
зовсім стемніло, з водосховища зграйками 
високо пішла качка. Пролетіло кілька великих 
зграй шилохвосту, по 3–4 десятка, уривчасто 
покректуючи. Я вистрілив по крижню. Він став 
знижуватися й упав далеко на плесо (там його 
ми і знайшли). Кілька разів упритул налітали 
невеликі зграйки чирків, і батько збив одного. 
Почав накрапати дощик. Він то припинявся, 
то посилювався. Уже в темряві під дощем ми 
попливли до свого острівця і поставили намет 
на купі мокрого очерету, накривши її поліети-
леновою плівкою. Потім перенесли з човна 
рюкзаки, послали й уляглися спати. Усю ніч 
по намету шарудів дощ. Було вогко й холодно.

Уранці встали приблизно о шостій. Дощ 
припинився, здійнявся вітер. Я пішов краєм 
берега по острову. Із рогозу кроків за двад-
цять вилетів крижень, із другого пострілу 
збиваю його. На сусідньому острові видно 
двох мисливців і звідти долинають їхні нечасті 
постріли. Над плесом іноді тягнуть зграйки по 
3–5 качок. Випливаємо постояти з опудалами. 
Виставляємо їх біля невеликого тростинно-
го острівця на глибині з аршин. Деякі качки 
одинаки і зграйки тягнуть до нашого острівця, 
але стаються дивні речі: кроків за сто майже 
всі вони різко злітали вгору або ж відвертали. 
Нам вдається збити лише двох чирків і чернь. 
Але ж і на попередніх полюваннях з опуда-
лами схоже у нас уже бувало. У чому ж річ?..

— Погано замаскувалися, — кажу, — очерет 
тут зовсім рідкий.

— Можливо, — задумливо відповідає 
батько.

Простояли ми до півдня і нічого більше не 
взяли. Попливли збирати опудала. Піднімаємо 
їх із води, змотуємо повідці.

— Ага! — вигукує батько. — Ось, схоже, 
в чому річ, — і показує мені на опудало 
крижня- найди.

— Подивися, щось помічаєш?
— Та ні… ну- у-у, воно ніби вгору дивиться.
— Ото ж бо й воно, що вгору, — каже бать-

ко. — Угору! А у всіх інших дзьоби горизон-
тально. Угору, це означає, збирається злітати, 
розумієш!

— Ммм… угу, — розмірковую.
Удома ми це опудало «прооперували»: 

відрізали йому голову і знову приклеїли її 
так, щоб дзьоб був спрямований донизу. Під 
час наступних полювань наші гумові підсадні 
працювали нормально, і лише в сонячні дні 
бували «від воріт повороти», коли на опудалах 
з’являлися яскраві відблиски.

Володимир Саратов

З опудалами
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Мисливство України в офіційних цифрах
Лімітами мисливського сезону 2019–2020 рр., які з традицій-

ною й безпідставною затримкою було підписано в останні дні 
травня, мисливцям дозволено добути 19 771 копитну тварину.

Минулого сезону (2018–2019 рр.) мисливцям було дозволено 
добути копитних тварин у кількості 19 580 голів. Але за фактом 
добуто лише 12 962, що становить 66%.

У 2018 році в мисливських угіддях України чисельність 
копитних мисливських тварин зросла порівняно з 2017 роком 
на 1,8 тис. голів і становить 217,1 тис.; хутрових звірів — на 
223,2 тис. голів і становить 1716,6 тис. голів.; пернатої дичини — 
на 392,1 тис. голів і становить 9936,1 тис. голів.

В Україні офіційно зареєстровано понад 750 тис. мис-
ливців. У 2018 році посвідчення мисливця отримало майже 
16 тис. нових претендентів. Що стосується кількості прак-
тикуючих мисливців, то далеко не всі із 750 тис. полюють, 
для більшої частини посвідчення мисливця є юридич-
ним дозволом на право мати вдома зброю. Що стосується 
практикуючих мисливців, то їх у 2018 році було 254 тис., 
саме така кількість мисливців змінила «матроски» — конт-
рольні картки обліку добутої дичини і порушень правил 
полювання.

У мисливському господарстві України зайнято 6260 пра-
цівників, із них 4831 — штатні єгері і 485 — мисливствознавці. 
У системі Держлісагентства працює 782 працівника, з них 180 
мисливствознавців та 556 штатних єгерів.

Офіційні загальні витрати на ведення мисливського госпо-
дарства загалом по Україні за 2018 рік становили 360,2 млн. 
грн. Надходження від ведення мисливського господарства 
становлять лише 228,3 млн. грн, або 63% від загальних витрат. 
Потрібно зазначити, що загальні цифри витрат дуже приблизні, 
адже приватні користувачі мисливських угідь вкладають у свої 
угіддя грошей набагато більше, ніж показують у звітах.

У ЄС полюватимуть на вовків
Будучи зоозахисником, що живе у великому місті та ком-

фортній квартирі, зустрічаючись із дикими тваринами лише 
в зоопарках, дуже комфортно розмірковувати щодо того, що 
вовка в Україні необхідно занести до Червоної книги. Зовсім інша 
річ — жителі сільської місцевості, які займаються фермерським 
господарством або живуть поруч із дикою природою. Вони, 
а не столичні зоозахисники в реальності зіштовхуються з тим, 
що вовк з’їв їхнього собаку, який охороняв двір, порізав худобу, 
а іноді навіть бояться виходити з дому через нашестя вовків.

Європа зрозуміла, що інтереси громадян мають бути на 
першому місці, навіть зважаючи на те, що вовк там суворо 
охороняється Бернською конвенцією. Напередодні гене-
ральний адвокат суду ЄС видав рішення, яке дає «зелене 
світло» полюванню як інструменту управління популяціями 
хижаків. Генеральний адвокат зауважив — впроваджен-
ня полювання на вовка з метою поліпшення загального 
відчуття безпеки людей, запобігання заподіянню шкоди 
худобі і зниження рівня браконьєрства досить для того, 
щоб відійти від суворих положень про його захист. І попри 
заклики таких самих диванних захисників природи в Євро-
пі регулюють чисельність вовків, хоча вона там набагато 
менша, ніж в Україні.

Не можна одночасно бажати, щоб у нас було стільки 
само козуль і оленів, «як у Європі», і заборонити регулю-
вати чисельність хижаків за стабільно високої їх кількості. 
Не можуть мешканці кам’яних джунглів диктувати рішення, 
з якими мають жити не вони. Й українським чиновникам та 
депутатам у таких питаннях варто не піаритися перед «зооза-
хисниками», а вчитися на помилках Європи, яка їх визнала й 
виправила, поставивши інтереси і права людей на безпечне 
довкілля на перше місце.

Оскільки пополювати на ведмедів у Каре-
лії мені вже пощастило, тим більше, 
вже добуто кілька чудових трофейних 

екземплярів, то подальшим моїм бажанням 
і завданням було добути ведмедя з- під собак, 
і не просто з- під собак, а з- під своїх лайок, із 
якими я давно й успішно полюю.

Час поїздки — кінець весняного сезону — 
було обрано не випадково. Основна маса мис-
ливців, які полюють там переважно з лабазів, 
уже роз’їхалася, тому я нікому не заважатиму 
і зможу пополювати із собаками в лісі навко-
ло привад, біля яких тримаються ведмеді. По 
правді, це завдання не таке вже і просте, дуже 
складний рельєф місцевості: скелі, річки, боло-
та, гори… Дуже непросто пересуватися.

Також кінець весняного сезону — це період 
білих ночей, коли такі- сякі сутінки опускаються 
на землю всього лише на годину, і навіть у цей 
час, приблизно о другій ночі, досить добре 
видно. Не те що восени, коли полювання із 
собаками доводиться зупиняти саме через 
настання ночі.

Приїхали ми на місце під вечір. Мої собаки 
чудово витримали далеку дорогу — 2300 км. 
Я взяв із собою двох ЗСЛ — мого старого това-
риша Боя і молодого однорічного пса, що подає 
гарні надії, які він, скажу, забігаючи наперед, 
виправдав. Спочатку освоїлися на місці, поїз-
дили по лабазах, подивилися камери спостере-
ження, визначилися, куди які ведмеді ходять, 
і лише потім пішли на перше полювання. Пішли 
втрьох. Ми із другом, власником мисливського 
господарства, і Ваня — місцевий представник 
корінного народу, дуже колоритний і надійний 
хлопець, із ним удвох ми й полювали весь час.

Як ми полювали. Підходимо до лабазу, стави-
мо собак на ведмежий слід, собаки пішли по сліду 
і через 150–200 метрів піднімають лосів… Щоб 
було зрозуміло, розмір мисливського господар-
ства — 120 тис. га. Лосів на цій території — при-
близно тисяча голів, що стало великою пробле-
мою для нас. Через таку щільність лося собакам 
неймовірно складно знайти ведмедя, на якого 
ми і збиралися полювати. Проте на всі двадцять 
«заряджених» привадою лабазів приходять вед-
меді, причому не один, а два- три на кожен.

Проблема ще й у тому, що не зовсім зрозу-
міло, по якому саме звіру працюють собаки. 

Ти сподіваєшся, що працюють ведмедя, довго 
і важко підкрадаєшся, підходиш на постріл, 
а вони працюють лося. Прикро, так. Тим біль-
ше, неймовірно складно пересуватися. Ідеш 
по болоту і розраховуєш буквально кожен 
крок, щоб не провалитися у трясовину; ідеш 
лісом — кругом суцільні повалені дерева, буре-
ломи — не пролізти; всюди рухомі скельники, 
а ще гірше скельники, які заросли мохом, мох 
приховує тріщини і щілини, куди легко прова-
литися і зламати ноги, та й глибина там може 
бути чималою.

Якогось дня пішли ми до ближнього від 
нашої бази лабазу. Я пустив своїх собак від 
лабазу, а мій друг зайшов обабіч кілометрів за 
півтора від нас зі своїми собаками, розраховую-
чи на те, що там проїзна дорога й не буде лосів. 
Видно, перед нами на приваді був ведмідь, 
тому що в моїх собак шерсть стала дибки, вони 
пішли по сліду і метрів за сто від нас почали 
працювати. Причому було чутно, що працюють 
саме по ведмедю, чутно верески — ведмідь 
обороняється, а вони його атакують. Перед 
виходом ми домовилися, що якщо одні собаки 
почнуть працювати, то не підходити на постріл, 
а почекати інших собак.

Так і вийшло, уже за п’ять хвилин до моїх 
собак підключилися ЗСЛ і РЕЛ мого друга, дуже 
злісні по ведмедю собаки, з великим досвідом 
роботи по ньому. До речі, далеко не кожна 
лайка, яка чудово працює по інших видах 
дичини, працюватиме по ведмедю. Більшість 
собак відчуває не просто страх, а такий жах 
перед ведмедем, що навіть не торкається до 
ведмежого м’яса.

Ось, значить, звалилися наші собаки, трохи 
перемістили ведмедя, і ми почали до них 
помаленьку підходити. Підійшли метрів на 
триста. Дивимося, ведмідь сидить на високій 
сосні метрів за 15 від землі, внизу його обгав-
кує три собаки, а мого молодого десь немає, 
і лише потім він якось незрозуміло виліз з- під 
каменя і теж приєднався. Я передав рушни-
цю Вані, а сам знімаю весь процес на відео. 
Ваня стріляє метрів із п’ятдесяти. Перший раз 
мимо. Другий раз стріляє, знову мимо, але 
куля вдарила десь поруч, і ведмідь злякався 
й полетів донизу. Летів він метрів сім і, на моє 
здивування, у польоті він, як кішка, зловив 
однією лапою стовбур дерева, зачепився за 
нього і знову повис на дереві, але вже нижче. 
Дивовижної сили тварина! Ми його потім зва-
жили — 87 кг, а з якою легкістю і швидкістю він 
пересувається! Стріляючи втретє, Ваня вже 
влучає у ведмедя, але, як потім з’ясувалося, 
рана була легкою, проте він звалився на землю, 
де на нього накинулися всі чотири собаки.

Трохи відступаючи від теми, скажу, що при-
близно такої ваги кабана двоє моїх собак зупи-
няють і тримають на одному місці дуже легко 
й уже не випустять його. Тут же на такої самої 
ваги ведмедеві висить чотири собаки, а він 
їх навіть не відчув і рвонув із місця наче й не 
було нічого. Дивовижна сила в цього звіра!

Усі собаки пішли за ним і за деякий час ми 
почули постріл карабіна мого друга. Як згодом 

з’ясувалося, він також підходив на звук роботи 
собак, і після пострілів ведмідь пішов на нього. 
Він розповідав, що дуже важко було стріляти. 
Адже чотири собаки постійно працюють хватка-
ми, і не було можливості безпечно вистрілити. 
Але і цей його постріл виявився мимо, проте 
собаки ведмедю не дали ходу, і він знову заліз 
на дерево, де його дібрати вже було нескладно.

Ось так ми і пополювали на ведмедя із соба-
ками. До речі, місцеві мисливці не схвалюють 
такого полювання. Дуже багато собак гине 
на ведмежих полюваннях, і вони їх бережуть, 
не дозволяють працювати по ведмедю. Уна-
слідок цього полювання у мого дорослого Боя 
був прокушений ведмежими зубами загривок, 
а в його шиї була велика діра, яку мені довело-
ся вже на базі зашивати. Мій молодий соба-
ка поводився дуже добре, мені сподобалося, 
але все не давав спокою той факт, що під час 
нашого підходу він виліз звідкись із- під каменя. 
Я став його оглядати, він був абсолютно цілим, 
як і обоє собак мого друга, але товста металева 
пряжка на його нашийнику з GPS була розірва-
на, як ганчірка. Я дуже здивувався, адже щоб 
розірвати таку залізяку, потрібна просто неймо-
вірна сила. Мабуть, ведмідь схопив собаку за 
нашийник і мотнув із такою силою, що мене 
просто дивує, як він йому голови не відірвав.

Оскільки до бази було кілометрів 20, а в нас 
із собою не було ні рюкзаків, і нічого такого, 
щоб винести трофей, я забрав собак і пішов до 
машини, щоб їхати на базу по все необхідне. 
Ми спеціально нічого не брали із собою, щоб 
не злякати удачі. Коли повернувся, ведмідь був 
уже повністю розібраний, і нам залишалося 
розкласти все по рюкзаках і нести до машини.

Додому із собою я привіз ведмежу шкуру, 
ведмежу жовч, м’ясо і лапи, якими, до речі, 
дуже зацікавилися під час проходження нашої 
митниці. Ведмідь за анатомією взагалі дуже 
схожий на людину…

Оскільки моя давня мрія збулася, я пополю-
вав зі своїми собаками на ведмедя, ми добули 
його, я надивився на роботу собак, узагалі був 
задоволений і вже зібрався додому. Але мій 
друг сказав, що робочі якості собак потріб-
но закріпити. Треба добути ще ведмедя. Тим 
більше в господарство приїхав мисливець із 
Череповця, який також хотів спробувати своїх 
собак на ведмедя.

Спочатку ми показали його собакам із 
дипломами 1 ступеня по кабану підсадного 
ведмедя, на якого вони дуже мляво реагували. 
Вони боялися його, вдавали, ніби не помічають. 
У підсумку довелося цьому мисливцеві просто 
піти на лабаз, щоб зробити підранка і пустити 
по його сліду собак. Урешті- решт він підстре-
лив ведмедя, стріляв по ньому двічі, і ведмідь 
пішов поранений, але коли ми спустили на 
слід собак, вони знайшли його нерухомого 
за кілька десятків метрів. За його словами, до 
лабазу виходило два ведмеді, одного вдалося 
добути, а по сліду другого, більшого, ми знову 
пустили собак, але вже моїх. Вони взяли слід 
і, як показав GPS, були за три кілометри від нас 
біля широкої, метрів двісті, річки із сильною 

течією. Ми довго під’їжджали на машині, але 
весь цей час GPS показував, що собаки пере-
бувають на одному місці і гавкають угору, на 
дерево. Стали ми підходити. Підійшли метрів 
на 500 і вже добре почули, як працюють собаки, 
ліс просто гудів від їхнього азартного гавкоту, 
шишки з дерев сипалися — дуже хвилююча 
ситуація. Підходимо ближче, підійшли вже 
в хащах метрів на 15 і побачили… Лосицю, 
по якій і працювали собаки. Мабуть, ведмідь 
прийшов до річки і пішов через бурхливу воду, 
а тут поруч виявилася лосиця, на яку собаки 
і переключилися.

Вирішено було відізвати собак. Ми відійшли 
вбік і натрапили на маленьке, щойно народже-
не лосеня, яке ледве- ледве стояло на тремтячих 
ногах, видно було, що від народження йому 
щонайбільше кілька годин. Ми обійшли його, 
щоб не турбувати, і стали чекати собак, що 
пішли за лосицею. Коли собаки прийшли, ми 
їх прив’язали, і я вирішив піти сфотографувати 
лосеня. Яким же було моє здивування, коли 
я його не знайшов на тому місці. І це тоді як пів 
години тому воно ще стояти не могло!

Зрештою я для себе зробив висновок, 
що весна в Карелії — не найкращий час для 
полювання із собаками на ведмедя. Дуже 
багато лосів, собаки по них працюють вхо-
лосту, а так же не можна. З-під собак потрібно 
стріляти звіра.

Найкращий час для полювання із собака-
ми — це час першого снігу, коли можна по гаря-
чому сліду пускати собак, і навіть якщо вони 
візьмуть лося, то сезон на нього вже відкрито 
і немає жодних перешкод для полювання. Що 
ж, будемо орієнтуватися на осінь…

Олег Сенявський
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М ій Дік народився ранньою весною і зрос-
тав у прекрасних умовах: весь час на 
яскравому сонці серед густої трави. 

Я приготував для нього ретельно просіяне кіс-
тяне борошно, годував його сирими яйцями, 
розтирав їх шкаралупу в порошок, варив для 
нього моркву.

— Дурницями займаєшся, — бурчав інколи 
старий мисливець. — Яйцями собак не годують. 
Курячого злодія готуєш…

Ні, мій Дік ніколи нічого не крав, а що моя 
годівля не була дурницею, стало очевидним 
дуже скоро. Дік швидко переріс своїх братів і сес-
тер, запросто відштовхував їх від миски з їжею 
і перший сміховинно загавкав басом, коли інші 
ще лише пищали.

Богатир, красень, розумник, мій Дік на болоті 
виявився дурень дурнем. Він узяв засунутого 
йому до рота ще теплого дупеля і весело поніс 
за мною, як ганчірку. Жодних почуттів!

— На осику! — зловтішно сказав старий 
мисливець, коли я з жахом повідомив його про 
перший виступ Діка. — Виховали по- вченому 
одоробло. Ганьба для всього роду моєї Діани.

— У цирку можете свого собаку показува-
ти, — єхидно втішали мене інші. — Великі гроші 
матимете.

Справді, Дік за моїм знаком міг зняти капелюх 
із кого завгодно. Він гарно зображав, як собака 
з відразою відмовляється від ласощів, які йому 
пропонує стара жінка (з лівої руки), і радісно 
хапає той самий шматок, якщо сказати, що він 
від молодої красуні (права рука).

За зиму Дік зовсім сформувався і зміцнів, 
вдосконалюючись у науках. Він відшукував 
і приносив щітку, якою вичісували його шерсть 
і, штовхаючи в коліна головою, так настирно, 
так ясно дивився в очі, що ні в кого не вистачало 
духу відмовити такому милому песику в його 
проханні: усі брали щітку і гладили нею Діка. 
Коротка, гладенька шерсть його завжди бли-
щала, наче шовк.

Попри такі успіхи в полі Дік продовжував 
поводитися як бовдур. Гримуче лопотіння крил 
тетеревів під час зльоту не справляло на нього 
жодного враження. Качка, запах якої такий гаря-
чий, що перебиває у собаки чуття до благородні-
шої дичини, качка, ні жива, ні мертва, ніскільки 
не хвилювала Діка.

Із соромом, із відразою я таємно наймав усі-
ляких підозрілих особин собачого роду, брав 
на полювання злодюжок, бродяг і нероб. Що ж 
приховувати? Я бував із ними грубим. Ходи тут із 
різною поганню, а мій чудовий Дік, хіба що гово-
рити не вміє, зайнятий тим, що подає поноску 
вуличним хлопчакам. Це була його пристрасть, 
рід божевілля, найгірший його ґандж, від якого 
відучити його не вдалося і який давав стільки 
приводів для насмішок!

Я страждав глибоко, затаєно. Уже завелась 
якась Леді, світло- шоколадна собачка, найнята 
на вулиці. Вона по болоту гасала так, що за нею 
треба було бігти, ганяла без стойки, розмахуючи 
хвостом, але, наближаючись до бекаса, дуже 
виразно озиралася, наче кажучи: «Ось він, тут!» 
Ну, сором, та й годі! Тривали переговори про 
придбання Леді у мою власність, так- так!

Із Діком я купався, гуляв. Картина, а не соба-
ка! Але черв’ячок обманутих надій точив моє 
серце: балаганний пес, не здатний на шляхетні 
вчинки. У глибині моєї душі загніздилась глуха 
неприязнь.

Одного спекотного липневого дня, коли сонце 
вже стояло на вечірньому прузі, я, повернувшись 
із вранішнього полювання з Леді, безнадійно 
гуляв із Діком за селом і, прямуючи додому, за 
звичкою свиснув. На мій подив Діка в той момент 
біля моєї ноги не виявилось. Тоді я озирнувся 
й остовпів. Дік стояв у стійці. Я, затамувавши 
подих, підійшов до нього: сумніву нема. Від голо-
ви до хвоста його пробирало дрібне тремтіння, 
начебто позеленілі очі блищали, ніздрі жадібно 
втягували повітря. Я прослідкував напрямок 
його палких очей. У напівзакритій скошеними 
стеблами ямці, смішно піднявши короткий дзьо-
бик і, мабуть, зовсім не підозрюючи про загрозу 
смертельної небезпеки, спокійно сидів перепел.

Сам завмираючи від незрозумілого хвилюван-
ня, я погладив Діка, заспокоїв його, відізвав і побіг 
із ним додому, там схопив рушницю і повернувся 
на місце. Чи той перепел продовжував сидіти, 
чи підвернувся інший, я не знаю, але Дік чітко, 
за всіма мисливськими правилами повів, зробив 
стійку і за наказом «Піль!» зробив крок уперед. 

Перепел вилетів, упав, поцілений, і над ним, над 
мертвим, знову тремтячи став Дік.

Бовдур, циркач, балаганний пес, уся ганьба, 
усі муки — все відлетіло в минуле. Переді мною 
був в усій пишноті справжній мисливський пес. 
Які дверцята раптово відкрилися у свідомос-
ті Діка? Звідки налетіла хвиля пристрасті, яка 
потрясла всю його істоту? Де і чому таїлися три 
роки мисливські чуття, давно закладені в його 
спадковості? І чому ці чуття пробудила маленька 

пташина в сухій ямці стерні? Усе це були собачі 
таємниці.

Після події з перепелом Дік повівся так, наче 
він усе життя тільки те й робив, що полював. За 
тими викрутасами, які виробляли задні лапи 
Діка, я бачив, що з болота підніметься з веселим 
криком не бекас, а поважний сірий дупель. Качки 
Діка не розпалювали якось там особливо, зовсім 
не порушуючи його чуття. Забезпечивши себе 
двома- трьома крижнями, ми просто з болота 
йшли шукати тетеруків, і будь ласка, хоч за гроші 
нас показуйте: все робилося точно, чітко, май-
стерно. Якщо мені доводилося стріляти по качках, 
які летіли високо, і Дік після пострілу кидався 
кудись бігти, я сідав і спокійно чекав, що він при-
несе мені качку: отже, я поцілив, хоча думав, що 
промахнувся. Він бачив набагато краще від мене. 
Для підранка порятунку не було — він його зна-
ходив і приносив. Як? Випадково мені вдалося 
побачити.

Я збив красеня- селезня, який високо летів 
над чистим озером. Він упав на спину, голова 
його занурилася у воду і було видно, як ледь 
рухаються червоні лапи, але ледве підплив до 
нього Дік, селезень пірнув. Тієї самої миті зник 
і Дік. Я з жалем дивився на кола, які розходилися 
по гладі води. Утопився собака?! Що робити? 
Клятий селезень, і що за нещаслива думка стрі-
ляти над озером.

Раптом із водяного дзеркала, яскраво освітле-
ного рожевим присмерком, із плескотом випір-
нула голова Діка із селезнем у зубах і, озирнув-
шись, попливла до берега. Е, ні, качки- селезні, від 
такого собаки, який пірнає, вам ніяк не втекти! 
І коли Дік, струснувши із себе воду, поклав селез-
ня до моїх ніг, ми розцілувались, станцювали 
танок дикунів, так, як слід думати, танцювала 
первісна людина, ледве встигнувши подружи-
тися з вовком.

Після того як Дік «рушив», для мене відпала 
необхідність у найважчій і найчорнішій роботі. 
Для чого мені лазити по трясовині, по купинах на 
воді, нишпорити по кущах, витоптувати по всіх 
напрямках болото — не моя то справа. Я зупи-
няюся скраю і наказую своєму собаці:

— Ану, друже Діку, пошукай, подивись, які 
вони там такі сидять, га? Шугони їх сюди!

Я не знаю, звичайно, в якому вигляді ці або 
приблизно такі слова доходили до свідомості 
Діка, але що він їх точно виконував — це поза 
всяким сумнівом.

Дік ішов, куди я вказував, винюхував, вигля-
дав і, весело помахуючи хвостом, пробігав туди 
й сюди, наче демонструючи своїм безтурботним 
виглядом:

— Дивись, пусто, тут нікого нема, жодної 
обережності не вимагається.

— А якщо хто- небудь тут є?
Тоді він показував це по- різному. У тумані 

ранкової зорі на ягіднику, обсипаному росою, 
Дік зненацька завмер у стійці, згорбився, наче 

побачив щось жахливе, і вся шерсть його настов-
бурчилася. На ведмедя напоровся чи що? Рап-
том: бу, бу, бу! Із громовим тріскотом знявся 
глухар. Пташка також? Важить мало не пів пуда 
і злітає бомбою. Це яку завгодно уяву схвилює, 
усю зачіску зіпсує.

Від простої роботи Дік без будь- яких зусиль 
сягнув вершин мисливського мистецтва.

Промотавшись увесь ранок у пошуках вивод-
ка тетеруків і переконавшись, що він перемістив-

ся, я приліг під кущем і з деякою досадою сказав 
Діку, що я втомився, він же собака — не вартий 
поваги, а не придатна ні на що свиня. Такої заплу-
таної лайки він, очевидно, не міг зрозуміти, тому, 
не побоюючись, що я його образив, я задрімав 
під шум старих сосен. Раптом відчуваю, як холод-
ний ніс Діка тичеться мені в обличчя. І лізе ж 
лизатися, свиня. Та йди геть, що за ніжності 
собачі? Він відступає, біжить у ліс, схвильова-
ний повертається і знову лізе з ніжностями. Ну, 
чого причепився, що тобі потрібно? Побачивши, 
що я встав, він, радісно помахуючи хвостом, 
біжить, але зупиняється, щоб подивитися, чи 
я йду за ним. А-а, ось воно що. Тоді я вже розумію, 
беру рушницю і ми йдемо, знаходимо виводок, 
громимо його і, наповнивши сітку молодими 
тетеруками, танцюємо наш улюблений танок.

Один раз у житті я бачив собаку, який у таких 
випадках хапав свого господаря за полу, за рука-
ва, за калошу і тягнув за собою. Такого прийому 
я намагався навчити Діка, він чомусь не захотів 
ним скористатися: я не припускаю, щоб він не 
зрозумів, — Дік розумів усе. Наприклад, узимку, 
ввечері, сидячи біля свого столу, я читав, а Дік 
спав у кутку кімнати. Раптом я тихим спокійним 
голосом запитав:

— Чи нема тут де- небудь гарного, розумного 
собаки?

Тієї самої мить з кутка почулося коротке, часте 
похльоскування хвостом по подушці: є, є тут 
такий собака.

— Підійшов би хто- небудь, — продовжую 
я байдуже, — приголубив би. Скучно так.

Тоді біля мене відразу з’являлася собача голо-
ва й лагідно штовхала мене в коліна.

Одного разу, повертаючись із віддаленого 
полювання, я вже на підході до міста виявив, 
що загубив свої ключі, зв’язку ключів на сталь-
ному кілечку. Велика неприємність, скільки зам-
ків доведеться зламати. Я пригадав, як щось 
вислизнуло з моєї кишені, коли я сів відпочити, 
вийшовши з болота: там і випали кляті ключі. 
До того місця кілька верст, ніч, болото. Чи мис-
лимо знайти?

— Дік, — сказав я майже безнадійно. — Я загу-
бив ключі, пошукай, друже.

Я погладив його по голові, і після слова «загу-
бив» він поринув у темряву.

На горі в місті замиготіли вогники. Там чекала 
на мене чиста постіль, смачна їжа, утричі принад-
ніші після цілого дня блукання по болотах. Піти 
швидше додому, Дік усе одно знайде дорогу? Ні, 
Дік, очевидно, мені нічого не скаже, але надто 
підло залишити його одного в болоті, не може 
бути, щоб він цього не відчув, коли, повернув-
шись, мене не застане.

Я сидів біля дороги, оточений хмарою кома-
рів, голодний, мокрий, забрьоханий до вух. Із 
високої дзвіниці собору на горі двічі долітали 
до мене сумовиті звуки дзвону, що відбивав 
години, які завмирали десь далеко за туманною 

заплавою. Раптом шльопання лап у придорожній 
грязюці, стрімкі стрибки і фиркання — Дік, захе-
каний, радісний, гордий, і ключі у нього в роті, 
наповненому піною.

— Ну, Дік, ну, милий, — повторював я захо-
плено. — Ну, як ти міг їх знайти? Ну, радість моя, 
як ти їх ніс, залізо в зубах, це ж так противно?

Я поклав рушницю і, не зважаючи на темряву, 
ми трошки пройшлися з Діком у дикому танці: 
так у нас із ним велося у виняткових випадках. 
Відтанцювавши, ми розцілувалися та й пішли 
додому. Дік біг попереду з байдужим виглядом. 
Звідки він узяв сили на весь мах мчати дві години 
після цілого дня біготні, як примудрився знайти 
вночі на болоті ключі? Це знову собачі таємниці.

Слава про незвичайного, дивовижного соба-
ку рознеслася швидко й повсюди. Усіх наших 
заздрісників і ворогів, які колись перемивали 
кісточки балаганному псу, ми стерли в порох. 
Після багатьох гідних подиву подвигів нарешті 
стало зрозумілим: там, де пройшов Дік, шукати 
більше нічого, і навпаки. Дік може знайти багато 
чого після різних там чистоплюїв із дипломами 
та медалями.

Порядний лягавий собака не має права гав-
кати під час полювання і не сміє звертати увагу 
на зайця. Дурнуватого лягаша зазвичай б’ють, 
сильно б’ють убитим зайцем для того, щоб вка-
зати на всю жалюгідність цієї здобичі; якщо так 
не зробити, собака привчиться ганяти, злякувати 
всяку дичину, утратить стійку, гнатиме з голосом 
летючу птицю, робитиме все це без пуття. Вихо-
дить чи то гончак, чи то лягавий пес, а насправді 
ні те, ні се, щось зовсім негодяще.

Якось Дік кинувся був за куцохвостим, який 
несподівано вискочив перед ним на вирубці.

— Куди? — закричав я. — Назад, Діку, не смій, 
назад, негіднику!

Він завмер на розставлених для стрибка 
лапах. Як же так? Сильно пахне дичиною, а чому 
не можна, не второпає.

— Не смій, — сердито повторив я. — Збагнув?
Так, він збагнув. Але залишатися байдужим 

до запаху зайця — ні, цього Дік не міг. Зачувши 
цей, напевно, заманливий запах, він завжди 
по- особливому ставив вуха. Переконавшись 
у тому, що Дік у правилах лягавого собаки став 
непорушно твердим, я завалив чималого русака, 
який вискочив із болота, де ми шукали дупелів. 
Як дивувався, як не розумів Дік! Така непослідов-
ність: заборонив шукати зайця, а сам стріляє. Ось 
тут і зрозумій, як бути порядному собаці. Відтоді 
він зайця вже не пропускав. Робив стійку над кож-
ним пухнастим хитруном, що затаївся перед ним, 
але все — від кінчика хвоста до вух, поставлених 
сторчма, — все в Діка виказувало явну насмішку: 
ось тут вона ця дичина, яку шукати заборонено 
й начебто потрібно.

На полюванні я завжди розмовляв тихо, інко-
ли пошепки, показуючи пальцем, — Дік ішов 
і виконував наказ. Він покірно й хоробро обшуку-
вав найглухіші непролазні чагарники, без вагань 
залазив у крижану грязюку. Я не сумніваюся, що 
якби виникла потреба, Дік за одним моїм словом 
стрибнув би у вогняну прірву. За що така любов, 
така відданість? Не за шматок же хліба й не за те, 
що я його не бив, я став сонцем у його житті. Не 
міг же він знати, що я його нізащо не продам?

…У Петербурзі, де я проводив більшу частину 
зими, я Діка тримати не міг і залишав його в селі 
у матері. За два- три дні до мого від’їзду після 
появи першої валізи Дік починав ходити за мною 
невідступно і, не спускаючи з мене очей, зітхав.

— На вас дивитися боляче, — жалілась 
мама. — Їдь скоріше!

Він носив за мною речі; якщо я брав від нього 
одну, він приносив другу, обслинюючи їх неми-
лосердно.

Розлука була тяжкою, зате зустрічі були 
чудовими. З моєю появою весь будинок напо-
внювався громовим радісним гавканням. Мене 
Дік обслинював із голови до ніг, і я не без задо-
волення скорявся.

Із віком Дік не втратив ні доброзичливос-
ті, ні веселості, лише загривок у нього став, як 
у відгодованого теляти. На десятому році життя 
Діка я одержав повідомлення, що його вкусила 
якась сучка з явними ознаками сказу, тому його 
довелося приспати.

Прощавай, мій милий, вірний друже! Твій 
образ бездоганно чистий у моїй пам’яті, на ньому 
немає найменшої цяточки невдячності, підлості, 
зради, обману.

Євген Дубровський

Дік
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Кажуть, новий друг кращий за старого. 
Не знаю, кому як. Мені особисто подо-
бається зустрічатися зі старими друзями- 

мисливцями, із ким багато років ганяв зайців, 
виїжджав на качині зорі, полював гаєм на 
козулю.

Знову я в Павлограді, знову у свого давньо-
го товариша Олексія Олександровича. Сидимо 
на кухні великого будинку, п’ємо коньяк, дру-
жина його Ольга Миколаївна підсуває чашку 
з горою полуниці: «Пригощайтеся, зі свого 
городу». Згадуємо про минуле. Нам є про що 
згадати. Наш загальний мисливський стаж 
перевалив за столітній рубіж.

— А пам’ятаєш, як Альберт сидів у канаві, 
а на нього пре заєць… Останньої миті він 
спробував визирнути, заєць через нього 
стриб, він стрельнув, промазав. І як ми рвали 
кишки, спостерігаючи за цим з боку. А Федора 
Риженкова, Віктора Медведєва…

— Ну як же, звичайно, пам’ятаю, — кажу 
я. І прошу Олексія Олександровича розпові-
сти про Північ, як добув він першого ведме-
дя. Олександрович хитрувато усміхається, 
дивиться на мене, думає, з чого почати.

— Історія давня. Я тоді був молодим, кра-
сивим і привабливим. Доля закинула працю-
вати на Камчатку, у Коряцький національний 
округ. Крім роботи, у місцевих жителів насам-
перед — риболовля, полювання. Корякам 
дозволений був вилов червоної риби, були 
за ними закріплені окремі ділянки, і вони ста-
вили сіті. Мене й мого товариша, а він був 
із Синельникового, запросив порибалити й 
пополювати навесні на качок у Верхні Пахочі 
коряк Іван Кутгеін. Я взяв із собою сина Сергія, 
було йому тоді вісім років. Човен «казанка» 
з мотором, сіті — коряка. Мужики набрали 
пійла, випивали.

Пройшли кілька кілометрів річкою, заки-
нули сіті, не впоперек річки, а під кутом, щоб 
човен міг пройти. Вода холодна, течія сильна. 
Спіймали риби: нерки, чавичі, кижуча, знову 
сіті поставили, потім піднялися вгору річкою. 
Багато часу на це пішло. Гірська річка тим 
характерна, що на перекатах або шиверах 
човен доводиться тягти волоком. Постріляли 
качок, кілька штук узяли, повертаємося вниз 
за течією. Човен з увімкненим двигуном — 
керований, а на поворотах, там, де круті бере-
ги, росте чагарник у воді, може підігнати під 
чагарник і перекинути. Тому, керуючи чов-
ном, треба бути дуже уважним і в жодному 
разі не вимикати мотора. Змінюються береги, 
поворот річки в інший бік — пологий берег 
стає крутим. Минувши черговий поворот, 
бачимо на відстані кількох метрів на перекаті 
величезного ведмедя, той лапою бухає по 
воді, бризки летять, рибу ловить.

Що тут заграло в душах чоловіків, що 
випили горілки, чи то почуття страху, чи щось 
інше, похапали вони рушниці і давай стріляти. 
Ведмідь опустився на чотири лапи, зібрався 
було йти, потім різко повернувся, став дибки, 
ніби в боксерську стійку, та як заричить — 
волосся заворушилося на голові. Коли вони 
стріляли, а на моторі сидів коряк, мотор 
заглух, і нас понесло в бік берега, де може-
мо не тільки перекинутися, там же ведмідь! 
Страх мало не паралізував мене, не за себе, 
за сина боявся, але швидко опанував себе. 
Уяви, попереду, за кілька метрів розлючено 
гарчить здоровило! Камчатський ведмідь сво-
їми розмірами вражає, човен некерований, 
його несе, і шансів залишитися в живих не 
так уже й багато. У мене в руках двостволка. 
У нагрудній кишені два набої з кулями, як 
зараз пам’ятаю, Маєра. Швидко вставив їх 
у стволи. Стріляти у ведмедя і прицільно влу-
чити — потрібен досвід, надійний постріл — 
під лопатку, у голову — ризиковано й часто 
безрезультатно. Я вистрілив і, найімовірніше, 
влучив у щелепу. Ведмідь величезною лапою 
рве щелепу. Десять метрів відділяють нас. 
Ось вона перед тобою — величезна брила. 
Коряк нагнувся над мотором, із переляку 
смикає, той не заводиться. А часу на все про 
все — секунди. Я прицілився, вистрілив удру-
ге. І теж у голову. Мабуть, Господь Бог відвів 
від великого нещастя всіх нас. Влучив під 

вухо. Це був смертельний постріл. Ведмідь 
став осідати, завалився, і цієї секунди човен 
уткнувся в його тушу. Так хитнуло його, мало 
не перекинуло, але вже була межа перекату, 
до нього глибина — з метр. Боже ти мій, якого 
страху натерпілися. Клишоногий наполовину 
у воді лежить, поки човен на берег витягли, 
його відбило від берега й понесло, туша то 
спливала, то губилася. Знову завели човен і за 
ведмедем. На сусідньому перекаті виявили 
його на мілководді. Перехопили тушу, стали 
тягти на берег, тягнемо, потягнемо, не може-
мо витягти. І це троє здоровенних мужиків! 
Сяк- так зняли шкуру, обробили, вирізали 
жовчну сумку, зібрали жир на ліки. Від м’яса 
відмовилися. За своїми звичаями коряки м’ясо 
ведмедя не їдять.

Ну, а поки все зробили, ніч на порозі, вітер 
подув, хвилі жене. Вирішили заночувати. Роз-
клали багаття, повечеряли, давай укладатися. 
Довгою здалася мені ця холодна ніч, тривога 
за сина не відпускала, не міг заснути. Та й як 
заснеш. Чую, Іван піднімається, бере рушницю 
в руки, тупіт кроків його все тихіший, тихіший, 
тільки тріск багаття. Ось бухнув один постріл, 
другий. Минає година й усе повторюється. 
Уранці кажу: «Іване, однак, стріляв, спати всім 
не давав». Коряк відвів мене від місця ночівлі 
на кілька метрів, дивись, каже, скільки слідів 
натоптано, брати Амікана- дідуся приходили. 
Я тоді зрозумів, Іван за нас боявся, відганяв 
ведмедів пострілами.

Завели мотор, пішли вниз річкою до 
поставлених сіток. Зібрали рибу, добрий 
улов виявився. Я ледве рюкзак підняв. На 
цьому полювання та риболовля закінчилися. 
А коли причалили в Пахочах до пристані, 
дивлюся, якісь люди, невідомі мені, очей із 
нас не зводять. Раптом страх знову з’явився, 
не за рибу, за ведмедя, якого вбили. Рюкзак 
закинув на плечі, рушницю, не встиг відійти 
кілька метрів від причалу, зупиняють мене, 
показують документи, відрекомендовуються, 
ну а потім починається розмова: хто такий, 
документи на рушницю, що в рюкзаку? Із тієї 
хвилини й почалися мої біди. Мовляв, неза-
конно відловив я рибу, намагався пояснити, 
що риба належить не мені, а коряку, кому 
за законом дозволено ловити. Не пройшло. 
Ледь кримінальної справи не завели. Стали 
рахувати кожну рибку, кожну ікринку. Штраф 
присудили, виплачувати на користь держави 
1500 руб. за моєї офіційної зарплати 300 руб. 
на місяць. Протягом року компенсував цю 
суму. Зараз усе сприймається по- іншому, 
без образи й гіркоти, справедливо покара-
ли. З іншого боку, що не кажи, а порядку тоді 
було більше, не те, що зараз.

Олексій Олександрович дивиться на мене 
проникливим, з усмішкою поглядом, але мені 
здається, що він зараз не зі мною, занурений 
у свої думки і перебуває десь там, на гірській 
камчатській річечці, біля багаття із синочком 
Сергієм (вже дорослий чоловік, має дітей), 

коряком Іваном, земляком із Синельникового. 
Знову переживає один раз пережите. Після 
невеликої паузи він продовжує.

— Зі мною не траплялося, але були випад-
ки, коли пастухи стикалися з ведмедем, як 
то кажуть, лоб у лоб. Якщо людина починає 
тікати, то ведмідь наздоганяє і лапою знімає 
скальп. А якщо вистачає духу, мужності, сили 
волі стояти один перед одним, не роблячи 
жодних необережних дій, скажімо, ведмідь 
гарчить і людина на нього гарчить, ведмідь 
робить випад, але не наступає, і людина пово-
диться відповідно… Бували випадки, коли 
людина й ведмідь стояли по кілька годин 
на такому двобої. І ведмідь ішов, а людина 
залишалася живою. Коряки, чукчі зазвичай 
за спиною носять рюкзак і великий чайник. 
І якщо тікають, ведмідь, наздогнавши, «хлоп» 
лапою по спині, бувало, і чайник сплющував-
ся, людина від страху падає додолу, непри-
томніючи, тоді ведмідь її не чіпає. Обнюхав, 
закидав хмизом, травою, обійшов і подався 
геть. Про такий випадок розповідав мені Іван 
Кутгеін. А ось що сталося з ним одного разу 
на випасі оленів. Ішов тундрою, відчуває, 
хтось є позаду, озирнувся — ведмідь ніс до 
носа. Він його по голові вуздечкою, її ж кинув 
ведмедю й побіг до своїх. Ведмідь зупинився, 
давай рвати вуздечку. Це його й урятувало. 
Коли ведмідь бачить кількох людей, то вже 
не нападає, іде.

Знав одного ведмежатника коряка, то він 
полював на берлогах узимку, з осені відсте-
жував, де ведмідь заліг. Причому полював 
завжди сам. Із гострою палицею- списом 
залізав нагору на барліг, ширяв, коли звір 
вилазив, стріляв зверху. Казав: «Мені одно-
го пострілу вистачає». Заздалегідь замовляв 
всюдихід. Тушу вантажили, везли в селище: 
кому — м’ясо, кому — шкура. Добутий узим-
ку ведмідь особливо цінний своєю шкурою 
з чудовим хутром. Так, небезпечна це справа 
ходити одному на Топтигіна, але такі вони 
мисливці — коряки, чукчі. Снігу взимку може 
сипанути завтовшки кілька метрів. Якщо не 
пристосований до камчатського життя, полю-
вати без провідника, відповідного споряджен-
ня — мало не здасться. Можна провалитися 
в замет завтовшки до п’яти метрів, накриє як 
лавиною, самому не вибратися. Сам ходив 
і багато разів бачив оленярів, мисливців, які 
йшли у снігоступах. Дивишся і ніби потрапля-
єш у казковий світ, всюди на снігу сліди ніби 
якогось древнього птаха.

— А літовка — це випасання оленів улітку?..
— Так, ведуть стадо на випас. До 150–

200 км від центральної бази. Їх треба зібрати 
й вести до моря випасами, і щоб обов’язково 
пили солону морську воду, інакше хворіти-
муть. Переправляються через гірські річки, 
зустрічаються і глибоководні. Помічники в цій 
справі — дивовижні тварини — камчатські 
коні. Низькорослі, витривалі. Адаптовані до 
умов суворої камчатської зими. Першими 

пливуть через річку коні, за ними приручені 
олені, а потім усе стадо. І головне тут — збе-
регти поголів’я. Головний ворог оленів — 
вовки.

У кожній оленярській бригаді є радіостан-
ція, якщо вовки з’являються, відразу повідо-
мляють на центральну базу, — Олександрович 
говорить не поспішаючи, розтягуючи слова, 
робить паузу, потім продовжує, — і за ситу-
ацією вживають відповідних заходів. Зграя 
вовків із двадцяти- сорока штук для оленя-
чого табуна — не так страшно. Ну, порвуть 
голів до десяти, не більше, стадо встигають 
відігнати з лайками, їх так і називають оле-
негонки. А ось якщо нападає маленька зграя, 
троє- четверо вовків, це небезпечно. Можуть 
зарізати і сто, і навіть двісті оленів. Так, були 
такі випадки! Стрибає на оленя, горло пере-
гриз, стрибає на іншого…

Зазвичай пастухи повідомляють: 
з’явилися вовки. Готується виліт на верто-
льоті, тодішня вартість оренди 800 руб. за 
годину. Директор літав сам, прив’язується, 
щоб не випасти, в руках звичайна рушниця 
дванадцятого калібру, набої з картеччю. 
Летять. Бачать ланцюжок вовків, знижу-
ються. Коли вертоліт підлітає, вовки роз-
бігаються. У цей час відчиняються двері, 
наздоганяють першого вовка, стріляють, 
убивають, повертаються на вихідну пози-
цію, убивають другого вовка, але здобич 
не збирають, поки всіх не знищать. Буває, 
запасу пального не вистачає, вертоліт 
летить на дозаправлення, повертаються, 
і тільки потім починають збирати убитих 
вовків.

Одного разу директор запропонував мені 
проїхати по оленярських бригадах, а заодно 
й пополювати на вовків. Це було в березні. 
Зима. Сніг сходить тільки до середини черв-
ня. До «бурану» прив’язуємо нарти, на нарти 
вкладаємо кожному по вісім каністр бензину, 
кукуль — спальний мішок, краще, коли він 
не з оленячої шкури, а вовчої або овчини, 
мотузку до двохсот метрів — це насамперед, 
потім провіант, рушницю, набої, сокиру та й 
інші дрібниці. Узяли двох лайок, їдемо. Шлях 
пролягає вздовж берега річки. Дивлюся на 
порослу вздовж згірку смугу кедрів і нічо-
го зрозуміти не можу, хвой ний хирлявий 
лісок усіяний білими гірляндами. Що таке? 
Такого не бачив. Заморожені пластини снігу? 
Не схоже… Заглушили «бурани», директор 
бере в руки рушницю: «Куріпок, однак, треба 
постріляти, собакам корм не завадить». Узяли 
рушниці, обережно до кедрів підходимо, при-
цілилися, вистрілили. Кілька куріпок упало, 
кілька піднялося з кедрів, стрельнули ще раз. 
Усе повторилося. Перезарядили рушниці. Ще 
раз стрельнули, ще кілька птахів упало. Пішли 
збирати дичину, і такі величезні зграї куріпок 
стали підніматися, не вірю своїм очам, ніколи 
такого не бачив, немов білі хмари рухалися 
на похмурому сірому небі.

Нарубали гілля на багаття, закип’ятили чай, 
розігріли тушонку, поїли, дали корм собакам 
і далі в дорогу. Під’їхали до озера. Сутінки 
згустилися, зірки висипали на небі, місяць 
сріблить сніг, торкнувся верхівок кедрів, зірки 
мерехтять так низько, простягни руку — тор-
кнешся. Бівак розбили.

Коли розвиднілося, снігоходи завелися без 
проблем. Знову день їдемо, стемніло, пурга 
мете. Куди їхати? Стали. Директор головою 
на всі боки крутить, каже мені: «Тут прой-
шов їздовий олень, там сопка, там сопка, 
там розпадина, а там струмок. У цьому місці 
мають вони поставити чум…» Як орієнтується, 
одному Богу відомо. І точно, проїхали трис-
та метрів, ось він чорніє, чум. Ми на місці. 
Зустріли нас оленярі, посадили за стіл, чаєм, 
м’ясом давай пригощати. Коряки, чукчі самі 
собою привітні, працьовиті, добре розби-
раються в техніці, будь- який мотор можуть 
розібрати, відремонтувати й зібрати. Але, чого 
гріха таїти, люблять випити. Якщо завезуть 
у магазин горілку, поки всієї не вип’ють, на 
роботу ніхто не піде. Така вона, Камчатка, 
і розповідати про неї можна багато. Там про-
жив кілька років, які я вважаю найкращи-
ми в моєму житті, — підсумував розповідь 
Олексій Олександрович. І якось по- доброму 
усміхнувся.

В. Лютий- Морозов

Спогади про Камчатку
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Триває фотоконкурс на краще фото живої 
природи та мисливських і рибальських сюжетів. 
Він проходитиме впродовж 2019 року, а кращі 
надіслані нам світлини друкуватимуться в кож-
ному номері газети в рубриках «Фото номера» 
та «Фотоконкурс». Підбиття підсумків та визна-
чення переможців конкурсу проводитиметься 
наприкінці року, а результати будуть надруко-
вані в січневому 2020 року номері «Полювання 
та риболовлі». Переможці фотоконкурсу будуть 
нагороджені цінними призами.

Ще раз нагадуємо, що на розгляд прийма-
ються якісні фотознімки (в «паперовому» та 
електронному варіантах) не браконьєрської 
тематики. Величезне прохання не пропонува-
ти роботи, які зображують сімейні домашні 
сцени з трофеями після полювання.

Також нагадуємо мисливцям, що здобутий 
вами трофей потребує шанобливого ставлен-
ня. На нього не потрібно сідати верхи, ставити 
ногу й взагалі поводитися так, начебто це 
якийсь подоланий кровний ворог.

Перевага надаватиметься насамперед 
світлинам живої природи, а також непостано-
вочним сюжетам з мисливського та рибальсь-
кого життя. Прохання супроводжувати свої 
фото стислою інформацією про автора, роботу 
та місце зйомки. Кількість робіт необмежена, 
фотографії не рецензуються та не повертають-
ся авторам. Фото надсилати на адресу редакції: 
01054, Київ, вул. Ярославів Вал, 17-Б,  
оф. 1; або e-mail: poluvannja@ukr.net із 
поміткою «Фотоконкурс».

Вдалих вам фотополювань!

ФОТОКОНКУРС

І. Галушко,  
Черкаська обл.

В. Савченко,  
Рівненська обл.

О. Сенявський, Київ

А. Дарчич, Волинська обл.

Строкову службу я проходив на Тихо-
океанському флоті, де був інструкто-
ром навчального загону. Ця посада 

давала мені право у вихідні відлучатися 
з частини. Ознайомившись на перших 
порах з усіма визначними пам’ятками 
Владивостока, я вирішив надалі весь свій 
вільний час присвячувати пізнанню при-
роди цього дивовижного краю. Для мене, 
уродженця рівнинного району України, 
та ще й мисливця, усе тут було дивиною. 
А подивитися справді було на що.

Наш загін розташовувався у глибоко-
му виярку. Його подовженими підковами 
охоплювали високі сопки, які виходили й 
обривалися на морському березі. Підні-
мешся на вершину однієї з них, і погляду 
відкривається захоплива панорама: попе-
реду — безмежна даль бірюзового моря, 
а позаду впритул підступає зелене буяння 
Уссурійської тайги. Мене вражали своєю 
різноманітністю і барвистістю рослинний 
і тваринний світ Примор’я. На широті 
Владивостока в тайзі ростуть як південні, 
так і північні рослини: чорний амурський 
виноград, китайський лимонник, актинідія, 
самшит, оксамитове дерево, дуб мирно 
сусідять із могутніми кедрами, модринами, 
смереками, ялинами і ребристими береза-
ми. У тіні — пишні папороті і зарості зимо-
вого хвоща. Дуже багато різних чагарників 
із красивими назвами: осмунда, чистоуст, 
страусник тощо. У деяких розпадках по 
кам’янистому ложу швидко біжать невеликі 
річечки, вірніше навіть струмки з кришта-
лево чистою водою. У них водиться харіус 
та інші види риб.

У кожну пору року сопки надзвичайно 
красиві. Узимку, після сильних снігових 
зарядів, вони виблискують білизною химер-
них снігових шапок на кущах і деревах. 
Навесні, як тільки зійде сніг і віддзвенять 
по схилах балакучі струмочки, сопки покри-
ваються яскравим квітковим килимом. 
Спочатку зацвітають проліски, помаран-
чеві тайгові фіалки і сині іриси, а потім 
багульник — приморський бузок. Важко 

передати словами багатющу гаму барв усіх 
тонів і відтінків.

Улітку на сопках справжні джунглі. Над 
стежками густе переплетення гілок чагарни-
ків утворює низькі тунелі із зеленим тьмя-
ним світлом. Вийдеш на галявину або до 
струмка — трава у зріст людини й червоні 
квіти на довгих стеблах із величезними 
бутонами. Тріщать цикади, квакають дерев-
ні жаби, смачно пахне грибами. Тут їх безліч 
і найрізноманітніших. Тут я дізнався про 
новий вид грибів. По- місцевому їх назива-
ють ільмак. Вони ростуть на деревах буке-
тами, немов виточені з жовто- білої слонової 
кістки. Я відчував справжню радість першо-
відкривача, відкриваючи для себе небачені 
раніше сопки, дерева й кущі, квіти й ліани, 
гриби, косуль і кабанів, норок і колонків, 
бурундуків, фазанів і рябчиків.

Із весни до осені я щонеділі любив 
поблукати по сопках, послухати спів птахів, 
помилуватися квітами, посидіти біля струм-
ка, спостерігаючи за швидкими рибками 
і пустунами- бурундуками. А одного разу 
на початку вересня став свідком рідкіс-
ного видовища — бою самців сибірських 
козуль. Я пробирався до своєї улюбленої 
галявини біля струмка, аж раптом почув 
звідти тупіт, стукіт і «чуфиркання». Обе-
режно підкрався й побачив двох рогатих 
козлів. Бій був у самому розпалі. Я читав, 
що під час таких боїв самці нерідко сер-
йозно ранять один одного, а іноді діло 
доходить до летального результату. Не 
бажаючи ставати свідком таких наслід-
ків, я заплескав у долоні, і вони помчали, 
блиснувши білими «дзеркалами».

Якось я заявився на свою галявину 
незвично рано. Чую — неподалік у траві 
кричать якісь птахи. Дуже схоже на охриплі 
голоси молодих домашніх півників. Але 
ці птахи не тільки кричать, а ще й голо-
сно цокають. Наче білка цокає, тільки зна-
чно голосніше. Цікаво, що ж це за птахи? 

Примітив ближнє до мене місце, звідки 
долітають ці звуки, і з криком рвонув туди. 
І ось переді мною з гучним тріском крил 
свічкою злітає красень фазан. Пролетів 
кроків двадцять і сів на дерево. Дивовиж-
но красивий птах! Зайнялося моє мислив-
ське серце. У моїх рідних краях фазани не 
водяться, і якщо я не пополюю на них тут, 
то, найімовірніше, таких полювань ніколи 
в моєму житті не буде. Але як же вирішити 
цю проблему? Я знав, що в нашій роті є 
два офіцери- мисливці. З одним із них, капі-
таном Радіоновим, у мене були особливо 
добрі стосунки. Ось і почав я його просити 
взяти мене хоч раз на фазаняче полювання. 
Подумавши, він погодився, попередивши, 
що на полювання ми підемо наприкінці 
жовтня, коли стане прохолодніше і зник-
не гнус. А поки мені потрібно оформити 
мисливський квиток.

Із  квитком проблем не  виникло, 
і я з великим нетерпінням чекав цієї години. 
І ось вона, нарешті, настала. Рано- вранці 
в неділю я прийшов в умовлене місце. Капі-
тан дав мені рушницю — якусь іномарку 
16 калібру і десяток набоїв із п’ятіркою. 
Вийшли на кінець загону і вже знайомою 
мені стежкою стали підніматися на сопку. 
Анатолій Степанович на ходу повчає мене:

— Фазан переважно прагне втекти. Але 
якщо піднімається, то близько — за десять 
і ближче кроків. Злітає стрімко і свічкою йде 
вгору. Тут головне не гарячкувати. Почнеш 
одразу стріляти, як правило, промажеш. 
Опануй себе і вичікуй. Підніметься він над 
кущами, зупиниться на мить, а потім поле-
тить по прямій лінії. Ось тут і треба стріляти. 
І ще одне: курок не стріляй, тільки півнів. 
Їх тут багато, тож настріляєшся. Підран-
ків не шукай — марно. Тільки собака, та й 
то не завжди в таких заростях може його 
наздогнати.

Перейшли кілька сопок і опустилися 
в розпадину, по дну якої біг неширокий 

струмок. Береги заросли високою травою, 
шипшиною і обліпихою. Зупинилися.

— Ти в зарості не лізь. За п’ять хвилин 
весь одяг порвеш і тіло пораниш. Іди по 
краю, — каже капітан, — а я зараз перебе-
руся на інший берег, і рушимо.

Я йду за два кроки від заростей по висо-
кій, майже по груди, ще зеленій траві. На 
кущах червоніють ягоди шипшини, жовтіє 
обліпиха. Подекуди на виноградних лозах, 
що обвивають кущі, висять невеликі грона 
темно- синього, майже чорного винограду. 
Раптово у капітана з хвилюючим тріском 
крил вирвалася бурувато- жовта фазанка й 
відразу ж просто переді мною з’явилася із 
трави руда із золотом сорочка півня з різно-
барвним довгим хвостом. Миттєвий дуплет 
і фазан спокійно летить.

— Я ж тобі казав не гарячкувати, — кри-
чить капітан, — на такій відстані влучити 
важко, а якщо і поцілиш, то що від цього 
фазана залишиться.

Усе це я прекрасно розумів, але ніяк не 
міг впоратися зі своїм запалом. Капітан одно-
го за другим збиває двох птахів, а я знову 
мажу. Залишилося всього шість набоїв. Ну, 
все, баста. Опанував себе, заспокоївся. І ось 
знову переді мною злітає чергова жар- птиця. 
Ловлю її на мушку, вичікую, коли вона відле-
тить подалі й тисну на спуск. І фазан грудкою 
валиться в кущі. Уникнути подряпин мені не 
вдалося, проте я тримав у руках важкого, дов-
гохвостого, різнобарвного красеня. Першого 
у своєму житті добутого фазана!

Після вдалого пострілу справа пішла 
зовсім по- іншому. Промахів уже не було. 
Трьома пострілами я взяв трьох півнів, 
а капітан подвоїв свій результат. Чую — 
продирається до мене.

— О, та ти все ж узяв чотири штуки! 
Молодець. Тепер будеш знати, як стріля-
ти фазанів. Думаю, на сьогодні нам уже 
досить. Сподіваюся, одержав задоволення?

Він ще питає. Одержав і величезне! 
Це перше моє полювання на фазанів 
запам’яталося на все життя.

Євген Ковалевський

Знайомство з тайгою
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АНЕКДОТИ
Спочатку люди місяць сміються 
з результатів виборів, а потім п’ять 
років результати виборів сміються 
з усіх.

Наш нинішній спікер вважає, що 
парламент розпускати не можна, 
тому що це унікальна колекція феє-
ричних ідіотів і сволоти, яка не має 
аналогів.

Головною відмінністю між твари-
нами і людьми є те, що тварини не 
тримають удома людей. Хоча коти 
можуть із цим твердженням і не 
погодитися.

— Ти мій хороший, що ти хочеш 
на вечерю? Пікантну яловичину, 
апетитну сьомгу чи соковиту курку? 
— Апетитну сьомгу. 
— Узагалі- то я в кота питала.

Ось коли смажать м’ясо, то в мене 
відразу повний рот слини. А от 
цікаво, коли косять траву, у веганів 
теж такий ефект?

Ранок. Маршрутка. Тиша. Рап-
том у мужика, що стоїть поруч, із 
мобільного лунає гучний собачий 
гавкіт. Він ніжно: «Так, люба!».

— Алло! Коханий, це ти? 
— Я, а хто говорить?

Любі жінки! Якщо застали чоловіка 
в ліжку з коханкою, не треба вла-
штовувати істерику. Приєднайтеся, 
доведіть, що ви — краща!

— Чудовий вечір, може, зайдемо 
до мене випити кави? 
— Ну, я навіть не знаю, кава на ніч 
якось… 
— Ну будь ласка! У мене не було 
кави вже 4 місяці!

Багатьох радіослухачів- чоловіків 
хвилює питання: чи варто зізна-
ватися дружині у зраді? Сьогодні 
у прямому ефірі на цю тему висло-
виться головний травматолог 
нашого міста.

— Чебурашко, чуєш, що кажу? 
— Гено, ну ти подивися на мене, 
звісно чую.

— А від чого ці ліки за 300 баксів? 
— Від зайвих грошей.

Президент Туркменістану Гурбангу-
ли Мялліулієвич Бердимухаммедов 
відвідав вулкан Ейяф’ятлайокудль, 
що призвело до масових звіль-
нень серед дикторів новинних 
програм.

У молодості Трамп не повірив 
циганці, яка йому нагадала, що на 
старості він переїде в безкоштовне 
житло, яке для нього звільнить 
негритянська сім’я.

— Діду, дай хоч хліба поїсти! 
— Та ж тебе не змусиш, мама твоя 
казала! 
— Але ж не чотири дні поспіль!

Назвав чорного кота Коксом. 
Тепер усі питають: «А чому Кокс? 
Він же чорний?». Тому що кокс — 
чорний, наркомани чортові!

Коли людина п’є горілку, в її орга-
нізмі гинуть мікроби. Але зранку ті 
паскуди, які вижили, влаштовують 
такі поминки…

Русалочка припливла до батька: 
— Тату, я добре діло зробила. 
Люди прив’язали мотузкою 
якусь тварину й опустили у воду, 
а я мотузку обрізала — нехай живе 
на волі! 
— Молодець, донечко! Але більше 
так не роби. Це була не тварина, 
а водолаз.

У мого друга немає навігатора 
в машині. Він його розбив після 
того, як той привів його на кладови-
ще і сказав: «Ваш шлях закінчено!».

Іде товста баба, в неї врізається 
хлопець на мопеді. Баба у крик: 
«Ти що, об’їхати не міг?!» Хлопець: 
«Боявся, що бензину не виста-
чить».

— Дівчино, дозвольте до вас при-
швартуватися. 
— Давайте кінець…

Людям, у яких немає почуття гумо-
ру, абсолютно нема чого боятися. 
Адже найстрашніше з ними вже 
сталося.

— Серце жінки має тремтіти від 
любові, ноги від cекcу, а руки від 
подарунків! 

— А вона від резонансу не роз-
валиться?

Учора в підворітті хулігани побили 
оптиміста до напівжиття.

Друзі не зобов’язані бути ідеалом, 
досить того, щоб у важку годину 
вони не були лайном.

Одна дівчина чекала- чекала прин-
ца на білому коні… А прийшов лис-
тоноша і приніс їй пенсію.

Пожежа. По поверхах пожежники 
бігають, дим, гар, суєта. В одну кім-
нату залітає начальник розрахунку, 
бачить картину — його боєць спо-
кійно використовує за призначен-
ням дівчину. Начальник кричить: 
— Ти що, здурів?! 
— Та я нічого, товаришу лейте-
нант. Ось, дівчину врятував, бо 
задихалася зовсім. Довелося штуч-
не дихання робити. 
— Яке штучне дихання? Штучне 
дихання рот у рот роблять. 
— Ну, я, в принципі, із цього й 
почав.

— Як ти міг так лоханутися?! 
У неї ж на лобі написано, що вона 
дурепа! 
— Так у неї ж чубчик.

— А чого це в тебе обидва вуха 
перев’язані? 
— Та я білизну гладила, і тут теле-
фон задзвонив. 
— І? 
— Ну що «і»? Замість трубки 
у праску «алло» сказала… 
— Зрозуміло. А з другим вухом що? 
— Швидку викликала.

— Я впевнений, що наступним 
президентом Росії буде жінка. 
— Не думаю, навряд чи він заради 
цього буде змінювати стать.

Нервова людина не та, яка кри-
чить на підлеглого. Нервова 
людина та, яка кричить на свого 
начальника.

— Алло, поліція? У мене сусід 
займається гей- пропагандою! Так! 
У суботу з 6-ї ранку працює перфо-
ратором.

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

Продам МЦ-9К 12 калібру, в гарному 
стані. Тел.: 066-2283204.

Продам ІЖ-58 калібру 20х70 у хоро-
шому стані. Київ. Тел.: 067-4972641.

МЦ21-12 у відмінному стані.  
Тел.: 068-9443581.

МЦ21-12 у відмінному стані; довга 
цанга; настріл близько 300 набоїв. 
Миколаївська обл. Тел.: 096-7589254.

Продам: ТОЗ-63 16 калібру 1964 р.; 
ІЖ-К 16 калібру 1957 р.; ІЖ-27 12 калі-
бру 1995 р. Вся зброя у відмінному 
стані. Миколаїв.  
Тел.: 050-1598288.

Штучну, в сувенірному виконанні 
ТОЗ-34ЕР 12 калібру 1990 р.  
Миколаїв. Тел.: 050-9546603.

ТОЗ-34 12 калібру 1976 р. у відмінно-
му стані. Полтавська обл.  
Тел.: 099-4322395.

Продам: ТОЗ-25 16 калібру; ІЖ-18 16 
калібру; Маузер 32 калібру; Нотне-
гель 16 калібру; гільзи латунні 32 та 
20 калібрів. Волинська обл.  
Тел.: 097-5492020.

ІЖ-81 у відмінному стані. Київ.  
Тел.: 093-9447347.

Куплю: різноманітні гільзи 12 калібру 
для колекції; газети «ПіР» за 2002 р; 
перші 13 номерів журналу «Охотник». 
Продам: мисл. спорядження  
12 калібру; мисл. літературу.  
Тел.: 096-2363890.

Продам оптику: приціл Nikko Stirling 
Airking 4-12х42 Mil-Dot, стан нового, 
два сезони з РСР гвинтівкою; реплі-
ка відкритого коліматора Aim Point 
22х33 мм, чотири мітки. Новий. Київ. 
Тел.: 050-3118888.

Продам фірмові (заводські) приклад 
та ців‘є на «Берету Урика 391». Київ. 
Тел.: 066-7500085.

Мисливське господарство надає 
кінологічні послуги з розшуку підран-
ків на полюванні по копитній дичині. 
Термін пошуку по кров‘яному сліду до 
24 годин. Київська обл.  
Тел.: 096-0787910.

Продам цуценят епаньол бретона 
від робочих собак елітних ліній. Київ. 
Тел.: 096-8387758.

З причини переїзду продаю робо-
чого курцгаара, сука 5 років, з родо-
водом ФМСУ+КСУ, мисливський та 
медичний паспорти; польові дипло-
ми та оцінка екстер‘єра. Київ. Телефо-
нуйте з 9.00 до 18.00.  
Тел.: 098-4677779.

Продам цуценят лайки східної (білого 
окрасу). Це кращий подарунок, який 
виросте в мисливця або охоронця й 
буде вашим другом у лісі, в будинку, 
на дачі. Можливий бартер на с/г про-
дукцію. Телефонуйте – домовимося. 
Полтава. Тел.: 095-5845858.

Цуценята ЗСЛ від роб., дипл. собак. 
ФМСУ. Недорого. Черкаська обл. 
Тел.: 096-3030872.

Цуценята дратгаара, документи 
ФМСУ. Цуценя англоруса (3 міс., 
вижлець). Вінницька обл.  
Тел.: 067-3985774.

Цуценята ягдтер‘єра від роб. собак. 
Кропивницький. Тел.: 098-4838744.

Підрощені цуценята англоруса від 
нестомливих роб. собак з унікальни-
ми голосами, професори в очереті. 
Недорого. Тел.: 068-9443581.

Підрощені цуценята ягдтер‘єра від 
роб., дипл. собак. Хмельницька обл. 
Тел.: 068-0315245.

Продам: цуценят ЗСЛ від роб., дипл. 
собак; робочого кобеля (3 р.) універ-
сала РЄЛ. Сумська обл.  
Тел.: 050-9496843.

Нагадуємо, що для розміщення безкоштовного оголошення разом із тек-
стом оголошення надішліть на адресу редакції копію передплатної квитан-
ції на газету та вкажіть номер телефону. Для повторного розмі щення знову 
надішліть копію передплати з оголошенням. Оголошення приймаються 
тільки від передплатників нашої газети.

Єдина незалежна мисливська спілка, що захищає інтереси 
мисливців та користувачів мисливських угідь від «зоозахисників»  
та свавілля органів виконавчої влади. Долучайся до нас!

www.gsvms.org.ua
096-784-44-36

Засновник та видавець —  
ТОВ «Видавництво «Полювання та риболовля» 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
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