В Ловно-рибаското дружество във Видин има регистрирани над 1700 ловци
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Тази сутрин бе дадено началото на ловния сезон. От 13 август разрешен за ловуване
е т. нар. прелетен дивеч – пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена
бекасина. Това каза за предаването „Метроном по Радио “Фокус”- Видин
Илия Георгиев
председателя на Ловно-рибарското дружество във Видин. „Въпреки че ловуването е
разрешено, все пак има ограничения в броя на птиците, които могат да се отстрелят”,
обясни Георгиев. Един ловец, по време на един ловен излет има право на 15
пъдпъдъка и 10 гургулици.
Ловно-рибарското дружество във Видин
се грижи и за развъждането на дивеча. През тази година са закупени 3200 фазана и са
разселени в различните ловно-рибарски стопанства. „Други птици не развъждаме,
защото си имаме и яребици и пъдпъдъци, само фазанът беше намалял”, каза
председателят на ловното дружество. Ловецът препоръчва за ловуването на този
прелетен дивеч стърнищата и площите засети със слънчоглед и ситна царевица, а в
местата близки до водоеми пъдпъдъците са най-много.
В Ловно-рибарското дружество във Видин, което обхваща областите Видин и Кула, са
регистрирани 75 ловни дружинки, а регистрираните ловци са около 1750. Ловният
билет, без който не може да се ловува, струва 75 лева за сезон, а за пенсионерите той
е на цена 40 лева.
Георгиев споделя, че по принцип интересът към това да станеш ловец е голям,
въпреки, че през тази година няма провеждани курсове за придобиване право за
ловуване. „Ние ги провеждаме през година, като целта е да се наберат повече
кандидати на куп”, обяснява ловният председател. Цената на един курс е около 750
лева.
В ловното дружество във Видин все още има свободни места за ловци – максимумът е
от 2401, а към момента има около 1700 ловеца.
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