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НА СЕВЕР ПРИ БЕЛИТЕ МЕЧКИ 

 Описаният по-долу рейс на м/к „Адалберт Антонов” беше 

извършен непосредствено след рейса на кораба, който беше 

публикуван в „Морски вестник” под заглавието 24 юни 2011 г. Случаят 

с машинния боцман на кораба „Адалберт Антонов”  В края на август 

1986 г., организаторът на производство от „Трампово плаване” на 

БМФ, капитан Атанас Николов Атанасов (що за титла – сякаш не 

можеше да се нарече оператор по експлоатацията) ни зададе следващия 

рейс. Той се състоеше в отплаване под баласт от Варна за Чърчил, 

Канада, за вземане на пълен товар насипен ечемик за Констанца, 

Румъния. Изходящата контрола беше организирана веднага от 

„Оперативна” БМФ и корабът отплава за Чърчил. Очакваше се рейс с 

общ преход над 11 200 мили. 

Чърчил е селище в югозападна част на Хъдсъновия залив с 

географски координати ширина 58°46.1 N и дължина 094°10.1′ W. 

Населението му е около 900 души, от които над 90 % са ескимоси. 

Административно принадлежи към провинцията Манитоба. Отбелязан 

е на картата по-долу с червена стрелка на Фиг. 1.  

 
Фиг. 1- Карта на Хъдсъновия залив 

https://morskivestnik.com/compass/news/2011/062011/062011_91.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2011/062011/062011_91.html
https://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Churchill,_Manitoba&params=58_46_09_N_094_10_09_W_scale:30000_region:CA-MB
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Входът за Хъдсъновия проток е между остров Resolution на север 

и малкия архипелаг Button Islands на юг. Приблизителните координати 

на точката за подхождане към входа на протока са дължина 60° 50’ N и 

064° 51’ W. Това е на около 40 мили северно от нос Chidley. 

Океанският преход по локсодромия е с 54 мили по-дълъг. Той 

започва от нос Сейнт Винсент – най-югозападната точка на 

Португалия, с координати ширина 36° 51.3’ N и дължина 009° 24.3’ W.  

Ортодромията (плавенето по дъгата на голямата окръжност), 

ортодромичният и локсодромичният път са показани на Фиг. 2 по-долу. 

 
Фиг. 2 – Ортодромия и локсодрамия 

 След извършване на навигационните изчисления реших да 

следваме по дъгата на голямата окръжност – ортодромията. Планът за 

прехода до Чърчил се представи както следва: 

Варна – Гибралтар       1949 мили 

Гибралтар – нос Сейнт Винсент       188 мили 

Нос Сейнт Винсент - вход на Хъдсъновия проток: 2518 мили (по 

ортодромия) 

Вход на Хъдсъновия проток – Чърчил        954 мили  

 

Общо ........................................................................... 5609 мили 
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Изборът на ортодромията не беше каприз. Корабът така или 

иначе трябваше да достигне доста висока северна ширина. 

Ортодромията в този случай се обосноваваше от два факта: 

 

 Преходът щеше да се намали с 52 мили. 

  Щеше да се избегне неблагоприятния ефект на West Wall. Този ефект 

се изразява във взаимодействие на течението Гълфстрийм, което отива 

на североизток, при срещата му със силни ветрове срещу него от 

североизток. Тогава се появява доста високо и стръмно вълнение, което 

не е благоприятно за кораба, особено ако ще сменя баласт по 

канадските правила. Явлението West Wall се развива в полосата на 

течението Гълфстрийм, на около 200 – 300 мили от бреговете на САЩ 

и Канада. 

 

Друг важен момент от планирането на прехода беше възможната 

среща с айсберги по курса между дължината 40⁰ W – най-южната точка 

на Гренландия и входа на Хъдсъновия проток, та даже и в самия 

проток. Процесът на образуване на айсберги в Северния Атлантически 

океан започва със затоплянето през лятото на морската вода между 

западната част на Гренландия и остров Nunavut, т.е. в пролива Дейвис. 

Това води до отчупване на големи късове лед от бреговите глетчери и 

те започват да дрейфят на юг като айсберги, до паралела на Ню Йорк. С 

един такъв айсберг се е сблъскал фатално корабът „Титаник” през 1912 

г.  

 

В наши дни, а даже и преди 30 – 40 години, проблемът с 

откриването и отклоняването от айсберги не е проблем. Корабите 

притежават надежди радари и могат да откриват лесно айсберги в 

безлунна нощ или при намалена видимост. При добра видимост 

айсбергът се вижда от доста голямо разстояние – до 10 мили денем и 

нощем на лунна светлина. Корабът може да ги подмине безопасно на 

достатъчно голямо разстояние, за да не се сблъска с подводната им 

част, която е 9/10 от обема на целия айсберг. 
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Проблемът е, че през лятото тези айсберги започват да се топят и 

от тях се отделят доста големи парчета лед известни под имената bergy 

bit и growler. Те се определят както следва:  

 

 Bergy bit – голям блок плаващ лед, който се показва между 1 и 5 метра 

над морската повърхност и има площ от 100 до 300 квадратни метра - .  

 

Фиг. 3. 

 
Фиг. 3 - Bergy bit 

 

 Growler – закръглени маси от лед, които са по-малки от bergy bit, често 

прозрачни, но изглеждащи зеленикави или почти черни на цвят, с 

височина по-малко от 1 метър над морската повърхност и площ около 

20 квадратни метра. 

 
Фиг. 4 - Growler 
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Това са малки ледени маси, които се откъсват от айсберга и 

започват да дрейфят подветрено от него. Те са особено опасни, понеже 

ако виждаме айсберга от далече, както визуално, така и на радара, тези 

малки парчета лед не могат да се открият визуално докато не сме в 

непосредствена и опасна близост до тях през деня, а през нощта ако 

сме включили зачистването на центъра на екрана (anti-clutter sea), не 

ще ги видим на радара. Всяко от тях има маса от няколко десетки до 

няколко стотин тона. Един удар на кораба в bergy bit или growler може 

и да не е фатално, но със сигурност ще причини сериозни повреди по 

корпуса на кораба. 

 

Във връзка с това, при откриване на айсберг е необходимо 

същият да се остави подветрено на безопасно разстояние. Така се 

избягва срещата с bergy bit или growler – виж Фиг. 5. 

 

 
Фиг. 5 – Избягване на Bergy bits и Growlers 

 

 Във връзка с очакваната по-горе опасност и при преминаване на 

меридиана 40° W, на мостика се поддържаше усилено наблюдение за 

айсберги както визуално, така и с радара. Първият айсберг се появи 

през деня, точно при навлизането ни в Хъдсъновия пролив – Фиг. 6. 
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Фиг. 6 – Първия айсберг 

 

 Айсбергът беше обходен от надветрената страна и след това 

срещнахме още няколко айсберга в Хъдсъновия пролив. По време на 

прехода в Хъдсъновия залив не срещнахме айсберги, защото те не 

отиват толкова на запад. По време на прехода в Хъдсъновия пролив и 

залив не срещнахме никакви кораби. Бреговете му са слабо населени. 

Селищата са малки, на големи разстояния и без свързващи ги пътища. 

Чърчил е с население от около 950 души, по на север е селището Arivat 

с около 2300 жители, още по на североизток се намира Rankin Island с 

население около 2300 души и най-голямото селище е на северния бряг 

на Хъдсъновия пролив – Iqaluit с 6700 души населeние. Населението 

във всички селища е над 90 % ескимоси, които тук се наричат Inuit. 

Чърчил е единственото арктическо морско пристанище на Канада 

и е разположено стратегически на западния бряг на Хъдсъновия залив. 

Пристанището дава възможност на световните океански превози за 

близък достъп до Западна Канада за износ на зърно, дървен материал и 

др. През голямата част от годината Хъдсъновият залив е плътно покрит 

с лед и навигацията не е възможна. Корабоплаването е възможно от 25 

юни до 30 ноември, в зависимост от ледовия клас на кораба. Чърчил се 

намира на източния бряг на едноименната река. 



7 

 

При пристигането ни на рейда Чърчил (Фиг. 7), застанахме на 

котва, защото двата налични кея в пристанщето бяха заети от м/к 

„Лиляна Димитрова” с капитан Стоян Ковачев (Пайдуто) и един 

еднотипен (sister ship) на нас полски кораб. И двата кораба товареха 

насипен ечемик за Констанца, Румъния. 

 

 
Фиг. 7 – Пристанището на Чърчил поглед от юг на север 

 

След няколко дни на котва на рейда в Чърчил, кораб „Лиляна 

Димитрова” отплава първи и нас ни поставиха в северната част на кея. 

На борда се качи входящата контрола. Доколкото в Чърчил не се 

поддържа целогодишно митница и имигрейшън служба, митничарят на 

контролата изпълняваше длъжността и на имигрейшън по 

съвместителство. Контролата беше изключително дружелюбна към нас. 

Агентът на кораба ни съобщи, че днес е вече петък късен следобед и 

корабът няма да се товари. През уикенда не се работи и товаренето се 

очакваше да започне в понеделник сутринта. На кея, към кърмата на 

кораба, беше поставена метална клетка с врата. Там трябваше да 

оставяме кухненските отпадъци и да затваряме вратата. В същност, 

пристанището си беше в тундрата и това се правеше с цел дивите 

животни да не разнасят отпадъците. 
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По този случай, контролата в лицето на митничаря-имигрейшън, 

доктора, пилота и агента на кораба, поканиха мен и старшия команден 

състав на чашка в местния пъб. Натоварихми се на техните коли с 

висока проходимост и за 5 минути пристигнехеме в селището Чърчил, 

което беше на някакви 1500 – 2000 метра от кея. Всички сгради бяха 

дървени и едноетажни, а пътят беше тип макадам. След малко бяхме в 

една голяма зала на местния пъб и питиетата бяха поръчани. 

 

В пъба имаше доста местни – ескимоси или като им казват тик – 

инуити. Нашите приятели от контролата ни казаха, че при нас ще 

дойдат есикмосите – инуити с пари в ръка и молба да им поръчаме 

нещо по-твърдо. Предупредиха ни да не им купуваме нищо, защото по 

закон те не трябва да консумират алкохол по-твърд от бирата. Просто 

тези хора не можеха да понасят по-твърд алкохол. Наистина, няколко 

от тях дойдоха при нас и ни предложиха пари, за да им купим бренди 

или уиски. Не допуснахме това да се случи, но ние си пийнахме добре.  

 

 

 
Фиг. 8 – Тундрата около пристанище Чърчил 

 



9 

 

След два или три часа приятни приказки и пийване, настъпи 

време да се прибираме на кораба защото пъбът вече затваряше. 

Излязохме навън, на свеж въздух и пожелахме да се приберем пешком 

сами на кораба. Нашите приятели от контролата отговориха в един 

глас, че не бива защото в района може да има бели мечки. Помислихме, 

че се шегуват, но те бяха много сериозни. Вкараха ни в автомобилите 

си и ни докараха до самия трап на кораба. 

 

На следния ден сутринта към 9 часа, част от екипажа решиха да 

отидат пеш от кораба до местния супермаркет на Чърчил. Корабът 

беше под баласт и трапът бе твърде високо. Те не бяха стигнали още 

средата на трапа, когато бялата мечка се появи. Тя подтичваше в лек 

тръст от средата на кея и покрай борда на нашия кораб. Екипажът 

бързо се изстреля назад и трапът беше незабавно вдигнат. Бялата мечка 

стигна до клетката за хранителни отпадъци, с един удар на лапата изби 

металната мрежеста врата на клетката и започна да се рови в 

отпадъците, като разкъсваше торбите със зъби и нокти.  Наблюдавах 

тази сцена от мостика и веднага се обадих по УКВ на пристанищния 

контрол. След не повече от две минути, от южната част на кея се появи 

пикап с двама души. Единият започна да стреля с халостни патрони и 

при наближаването на пикапа към клетката за отпадъци, баба Меца 

изскочи и пробяга пъргаво разстоянието от 100 метра от клетката до 

края кея с темпото на Бен Джонсън, след което без колебание скочи във 

водата и преплува реката напречно, въпреки силното течение. Излезе 

на отсрещния бряг, отърси се и отпраши в тундрата. Всички бяхме в 

шок. 

 

След малко станахме атракция за местните туристи. Това което 

не го пишеше в местната лоция или Guide to Port Entry беше, че освен 

всичко друго, Чърчил е столицата на белите мечки. Тук идваха туристи 

от Германия, Япония и други страни да наблюдават белите мечки на 

живо. В селището имаше открити бусове с доста високо окачване. В 

тях сядаха туристите, а отзад се закачваше на буксир голям къс сурово 

месо – свинско или друго месо и бусът започваше да го влачи по 
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тундрата. Белите мечки имат отлично обоняние и се появяват почти 

веднага. 

По-късно посетихме местния арктически музей и се запознахме с 

живота на тези същества. Бялата мечка достига на тегло до 650 

килограма и обитава полярните райони, северно от Полярния кръг. 

През зимата, когато Хъдсъновия залив е замръзнал, белите мечки 

ловуват тюлени на леда като го разбиват чрез удари с предните си лапи 

и се гмуркат под него да уловят тюлените. Те са много добри плувци, 

както на повърхността на водата, така и под нея като гмуркачи. 

Космите на козината им е куха, което представлява отлична топлинна 

изолация. 

През летните месеци, когато в Хъдсъновия залив няма лед, 

белите мечки търсят прехрана на брега. Там храната не е много обилна 

и затова те обикалят около сметищата на малкото селища на брега на 

Хъдсъновия залив, в търсене на хранителни отпадъци. В доста случаи 

навлизат и в селищата и има случаи на нападения върху хора, които 

завършват по правило фатално. Освен това, белите мечки са доста 

любопитни и обичат да надничат в прозорците на едноетажините 

жилищни сгради. За избягване строшаването на прозореца, местното 

население поставя на земята под тях дъски с гъсто разположени и 

наковани нагоре дълги пирони. Гробищата на селището са обградени с 

висока ограда от бодлив тел, защото белите мечки могат да изровят 

прясно погребани тела. 

Бели мечки са защитени от закона и безконтролното им ловуване 

е забранено. Канадското правителство определя ежегодно лимит на 

бройките бели мечки, които могат да се отстрелват за всяко селище зад 

Полярния кръг. По това време една кожа на бяла мечка струваше около 

6000 – 8000 канадски долара и местното население инуити има 

приходи единствено от лова и социалните помощи на държавата. 

Белите мечки, които навлизат в селища и нападат хора, се 

отстрелват с упойка, сапанират се под хеликоптер и се носят в 

заградено място – „затвор” за бели мечки, където се маркират, 

претеглят, хранят ги известно време и пак ги пускат в тундрата. 
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В супермаркета на Чърчил се продаваха  свободно ловджийски  

пушки. Авторът видя млада майка инуит с бебе на разходка в 

тудндрата, в края на селището. На гърба си носеше ловджийска пушка. 

По закон, първият патрон е халостен, а вторият е боен. Тази жена 

трябваше да стреля по евентуална бяла мечка първо с халостния 

патрон, а чак след това с бойния.  

За такива зяпачи като нас, които се разхождаха безгрижно в 

селището Чърчил и околностите му, властите бяха поставили доста 

надписи от вида показан по-долу: 

 

 
Фиг. 9 -  Предупредителен знак около Чърчил 

 

След 4 дни на кея, корабът завърши товаренето си и отплава за 

Констанца. Преходът на кораба е описан в публикацията ми 17 април 

2012 г. За първите години на корабите от серията „Петимата от РМС” в 

БМФ. 

През есента на 2005 г. ми се наложи да работя в Северно море 

като представител на наемателя на кораба за котвени операции „Vidar 

Viking”. На мостика си имаше всичко, което трябва да има един кораб 

от подобен тип. Единственото нещо, което измъчваше въображението 

https://morskivestnik.com/compass/news/2012/042012/042012_57.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2012/042012/042012_57.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2012/042012/042012_57.html
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ми беше една висока и тясна метална каса на мостика. Попитах 

капитана какво е нейното предназначение и той ми каза, че преди 

година или две са правили пробно сондиране от палубата на дъното на 

морето в района на Северния полюс. Морето там е покрито с дебел лед 

и появата на бели мечки е била не само възможна, но баба Меца дори е 

дошла до борда им. Ето защо, менажерите на фирмата решили да 

доставят на борда две ловджийски пушки, а касата е била тяхното 

място на съхранение. 

Когато разправях за този случай в България, много хора не ми 

вярваха тогава. Още нямаше интернет или някой друг източник да се 

запознаят хората с природата на другия край на света. 

Политкомисарите на БМФ не спираха да ни предупреждават за 

упадъчното влияние на капитализма, но за опасността от белите мечки, 

даже те не можаха да ни предупредят. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

26
th
 Oct 2012 

 

 


