PETER SE JE POTIL – A LEPEGA GAMSA DOBIL!

dr. Marjan Toš, 10.11.2015

Pa naj še kdo reče, da se tudi pri lovu ne splača potruditi in počakati na Dianino radodarnost in
predvsem – naklonjenost. V to se je prepričal tudi Peter Rajniš iz LD Dobrava v Slovenskih
goricah, ki je to jesen lovil gamsa v pobrateni LD Vurmat s Svetega Duha na Ostrem Vrhu.

Njegov vodnik Damjan Štiberc se je trudil, da bi ga po kobanskem hribovju čimprej pripeljal do
odstrela trofejne živali, ki naj bi mu bila v trajni spomin na prelivanje znoja. A se vse ni izšlo po
načrtih, Peter in Damjan sta kar nekajkrat prerajžala tisti del lovišča, v katerem se običajno
najraje zadržujejo gamsi. Pomagal je tudi Damjanov oče Slavko in veliko znoja je preteklo po
Petrovem čelu, pred se je Diana le nasmehnila. Desetič je šel v kobansko »pečovje«, tam od
Lipe nad Dravo navzdol, pa spet navzgor, počez in povpreg, tudi plaziti sta se morala, da sta
prišla do primernega kraja za strel. In ga našla ter končala naporni lov z odstrelom dobrega
gamsa-kozla, starega kakšnih pet let. Oba sta bila izjemno zadovoljna, Peter še posebej, saj je
lov na Kobanskem nekaj čisto drugega kot v Slovenskih goricah. Treba je bilo veliko kondicije,
dobre volje, vztrajnosti in navsezadnje tudi znanja vodnika, saj vsaka žival še zdaleč ni za
odstrel. Stari gamsarji to najbolje vedo in Peter je po končanih lovih rad poslušal njihove bogate
pripovedi. Po uspešnem lovu se je skupaj z Damjanom in Slavko še dolgo zadržal v prijetno
družbi vurmaških lovcev pri gospodarju Dominiku, kateri velja za dobrega gamsarja. Petru je
za več kot zasluženo trofejo krepko stisnil roko ter mu zaželel iskren lovski blagor. To je storil
tudi novi starešina LD Vurmat Rudi Maček in še mnogi lovski prijatelji, ki so bili veseli, da je
njihov tovariš iz nižinskega lovišča uplenil tako plemenito divjad, kot je gams. Simbol slovenskih
lovcev!

Petru izrekamo lovski blagor tudi njegovi domači lovski tovariši iz LD Dobrava.
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