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Добър ден! Благодаря ви много за срещата!
Добър ден!
Моля ви, да се представите в началото на разговора!
Казвам се Богдан Бидиличи, на 52 години съм, професия ИТ.
Ловите ли риба с макара?
Да, с макара, спортно.
Къде най-много харесвате да ловите риба?
Някъде в делтата на Дунав.
Защо там?
Красиви пейзажи, прекрасни хора, риба. Природата е красива.
Разкажете ни повече за Делтата на Дунав!
Като цяло, мисля, че всеки знае, по-специално - ходя в Делтата около 17 години
всяка година, обикновено в този период на годината - ноември, дори декември,
ходили сме дори по леда в Делтата, ходим с лодка, излизаме по каналите, седим в
палатка - дори на 15 декември седяхме в палатката. Какво да ви кажа. Много е
красиво. През последните години има малко повече пансиони. Аз лично не обичам да
ходя на пансиони. Обичам да ходя където е диво, в природата. Не да ми сервират на
масата - предпочитам да си приготвям сам храната. Това е нещо специално, нещо
наистина страхотно.
Когато казваме Делтата на Дунав, винаги си мислим за рай, рай за птиците и
рибите. Може би и за вас означава това?
Да, разбира се. Има биосферен резерват в Делтата на Дунав, защитено
местообитание, където е разрешено да отидете само с лодка без мотор, там има
колонии на пеликани, лебеди, които през последните няколко години са започнали да
не напускат, защото времето се затопля и те зимуват, не си тръгват. В тежки зими
заминават. Всъщност, остана рай на птиците , но рай на рибите - не съвсем.
Бракониерства се.
Какви видове риби се ловят в Делтата на Дунав?
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Най-вече се лови щука, но не по течащи или плавателни канали, а в онези огромни
езера, хваща се сом по плавателните ръкави или застоялите ръкави на Дунава, хваща
се шаран, хваща се лин – една много рядка риба. Тук, в нашия район, никога не съм
го виждал да го хванат. Цялата гама от въображаеми риби. По-малко от обикновено,
но все се хваща нещо.
Ако говорим за риболов като за конкуренция между рибарите и рибите, който е
най-страшният противник на рибаря - щуката, сомът или шарана?
Отговорът ще ви го дам от друга гледна точка. Риболовът на щука е различен от
риболова на шаран и сом. Риболовът на щука означава да потърсиш щука, да отидеш
с лодката, да спреш, да отидеш по-далеч. Това е динамичен стил. Всъщност, щуката
ви дава специално удовлетворение. В момента, в който я хванете, дори се борите с
нея. Докато риболовът на шаран и сом е стационарен - стоиш два дни и две нощи на
едно и също място и чакаш. Но шаран с уважаван размер - говори над 10 килограма,
и отново ви дава доза последователен адреналин. Има два вида риболов - единият е
стационарен, единият е динамичен. При щуката отиваш и търсиш - като лов е,
търсиш я. Това прави разликата.
Има ли разлика между стръвта за щуката и другите риби?
Разбира се, щуката се хваща с изкуствена примамка, има едни изкуствени рибки от
пластмаса или желязо, от твърд материал – туистър, боблер, лъжицата, която
хвърляш отпред, прави отблясъци, тегли се пред щуката, тя мисли, че е риба и …хап,
хваща се. Шаранът се храни с царевични зърна със специални хапчета - Войлих се
наричат,сомът се лови с друга стръв. Сомът може да се хване с жива жабка, отново с
някои хапчета, които сега са измислили, на основата на кръв, с птичи черен дроб.
Има напълно различни примамки. Щуката може да бъде уловена само с живи рибки,
ако можете да окачите жива риба на куката, на въдицата или на макарата, но щука се
лови на спининг - така се нарича процесът на хващане на щуката - спининг. След това
пускате някои изкуствени примамки и ги раздвижвате във водата.
По принцип, ако трябва да ловите риба, ще отидете на щука, или на шаран?
Да, в Делтата така се ходи. В Делтата се взема едно оборудване за шаран, друго
оборудване за щука. Аз лично мисля, че имам 34 вида въдици - имам въдици за лов
на шаран от развъдник, когато говоря за шаран, говоря за 10, 15, 17 килограма. Имам
въдица за риболов от лодка за сом. Процедура, наречена кльонк. Имам въдици за
езеро за каракуда. Имам спининг за щука, имам спининг за бяла риба, която се хваща
по Дунав. Така че вземате оборудването си за рибата, която отивате да търсите.
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Дали рибарите, които ловят с въдица, ходят на риболов сами или са като тези,
които ловят риба с мрежата, и обикновено са в екип?
Винаги трябва да вървят в лодката по двама. Това е мярка за безопасност. Но по
отношение на ефективния риболов е добре да имаш другар, който да извади рибата
от водата, защото ако е много голяма, не можеш да я извадиш сам. Имаш нужда от
помощ, за да я измъкнеш. Докарваш я до лодката, но не можеш да я вдигнеш.
Трябва някой друг, който да я вдигне в лодката.
Споменахте за риболов с кльонк. Вие ловилил сте? Моля, опишете как се прави
това!
Какво означава риболовът с кльонк. Има устройство, като лъжица, представете си
лъжица с извита опашка на 90 градуса. С това устройство се удря по водата. Ударяш
във водата и се чува звук кльонк- кльонк. Качваме се по Дунава с лодка, спираме
двигателя и се спускаме надолу Пускаме въдиците във водата и удряме водата с този
инструмент. Ето две мнения - че специфичният звук, който се разнася във вода и се
разнася на много големи водни разстояния, би наподобявал пристигащо животно,
което привлича сома, за да го изяде, или нещо като шум, свързан с чифтосването на
сома, на рибата. Сигурно е, че този звук го привлича. И в момента, когато идва към
лодката, и аз лично бях и лично видях да се приближава, виждаш сома как се
приближава към лодката. Когато дойде, той открива твоята стръв, която се намира на
дълбочина около два метра, три метра. Обикновено червеи, попово прасе, или
змиорки. И тогава – пак, закачаш го. Това означава кльонк. Един особен звук. И тук
се практикува риболовът с кльонк. И особено вечер. По това време не бих се
изненадал да видя някой, който идва и удря във водата с пръчката - кльонк, кльонк.
Чуваш го от два километра.
Този кльонк от какъв материал е?
Дърво. Дърво, но тези, които го правят, са малко, защото този звук е нещо
специално. Много е просто, ако го видите. Това е дървена дръжка с лъжица отпред и
... но няма много хора, които могат да направят този кльонк. Така че тези кльонки са
стари хора, които го правят. Не го купувате от търговията. Не можете да го намерите
в търговията. Но ако го намериш, той няма желания резултат.
Не сме говорили за този аспект - разбирам, че риболовът е хоби за Вас. Но кой
ви е запалил, къде сте научили?
Израснах на 20 километра в едно село. На 20 километра по-надолу и бяхме на 3
километра от Дунав. Тогава се ловеше с въдица. Аз лично вземах велосипеда и
тръгвах в 3 часа сутринта, ходехме да ловим риба през нощта. Тъй като нямах какво

www.interregrobg.eu

да правя и бях дете на село, с ограничени възможности за забавление, това беше
единственото ни забавление.
Имате ли известни рибари в семейството си?
Не, баща ми беше рибар, но той беше спортен рибар, така да се каже, но не с макара
и въдица. Практикуваше се риболов с едни правоъгълни мрежи, закачени на пръчки пускат се във водата и се вадят. И хващат риба. И тогава имаше екипи, да речем, от
10 до 15 души с тези инструменти, които отиваха след оттеглянето на Дунав, Така че
река Дунав се стичаше от коритото си към дигата и образуваше езера, когато се
оттегляше, бяха пълни с риба. И имаше 15-20 души, които влизаха с мрежите. И
влизаха в тези езера и пълнеха чували с риба. Така че баща ми не беше спортен, той
беше по-скоро професионален, защото ловеше риба с мрежата. Но той не беше
спортист. Спортния риболов го разбирам иначе.
Как се нарича селото ви?
Банцов се нарича. Между Олтеница и Калараш. Кълъраш - Силистра.
По принцип, такъв риболов, който казахте, се е случил на река Дунав, на блатата
на река Дунав?
На блатото, това което остава след оттеглянето на Дунава. Всъщност не в Дунав.
Дунавът се разлива.
Спомняйки си детството си, често ли се ядеше риба в семейството ви?
Да, ядеше се.
Рибата често срещана храна ли е за хората?
Не, говорим за присъствие, да? Сега.
Направете сравнение между ситуацията сега и в миналото!
Не, в тази област не съществува риболовна култура. Тук, доколкото знам, е нямало
хора, които да живеят от риболова. Професионалните рибари бяха малко в тази зона.
Но в селата - не, не е имало риболовна култура. Не както в Делтата на Дунав, където
можете да ядете всякаква храна, която се приготвя от месо при нас, там я ядете от
риба. Не, тук не е област с рибна култура. Яде се от време на време риба, не е било
и не е така.
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Всъщност, ако разбираме правилно, вие казахте, че Делтата на Дунав е мястото,
където живее истинската култура на рибата.
Разбира се. И помислете защо. Защото тук, в тази област до Делтата на Дунав, и
мисля, че е вярно по целия Дунав, хората имат различна възможност за препитание
извън рибата. Тук човекът има прасе, има овца, има говеждо месо. В делтата на
Дунав рибата представлява всичко. Там е културата на рибите и рибарството. Тук, в
района е нещо така, странично, не ... казах ви, не си спомням времето, когато е
имало професионални рибари. Вижте, бях изненадан, че оттатък, в Тутракан, все
още има професионални рибари. Тук не си спомням. Може би тъстът ми, който е повъзрастен, може да си спомни за професионални рибари тук. Но не, тук не е имало. В
тази зона – не.
Казахте ни за това как да хванеш щука, как се прави с кльонк. Но каква е
предпочитаната от вас риболовна техника?
Спининг се нарича. Искам да кажа, за щука. Като цяло, за хищни риби. При спининг
можете да хванете щука в Делтата, можете да хванете Дунав лаврак, можете да
хванете бяла риба - това е любимата ми техника. Това е по-динамично нещо - не
стоите на едно място и не се отегчавате, слънцето не ви пече на главата, не. Тук го
търсите. Това е малко като лов. Хвърляш пет пъти тук, отиваш по-далеч, хвърляш
още пет пъти и така се движите. Това е по-динамично. Спининг – така се нарича.
Кой е най-големият Ви трофей, най-голямата риба, която сте хванал?
Имам рекорд точно тук. Тук хванах в разстояние на три часа с тези лъжички, за
които ви говорих, за щука, хванах пет сома и тъстът ми, бях с него, тежаха 55
килограма и ги претеглихме, всяка тежеше между 5 и 12 килограма. Всяка. Пет
парчета. И аз бях единственият, който хвана. Те не хващаха нищо. Аз бях
единственият. Това, говорейки за сом. И точно тук, точно в ъгъла на устието на
Арджеш, а при щуката има личен рекорд от около 8 килограма. И 18 кг шаран, но
уловени в езерото, а не по Дунав. На Дунав - три килограма, четири килограма
шаран.
Дойдохме тук, за да бъдем до устието на Арджеш. Разкажете ни нещо повече за
това място!
В какво отношение?
За местоположението, природата, дали се хваща друга риба, дали се хваща
повече риба, или какво е различно.
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Доколкото знам, в тази зона на вливане на река Арджеш в река Дунав, има резерват
за птици, но знам, че е планирано да се изгради завод за рециклиране на масла и
знам, че проектът за момента е спрян, защото очаква одобрение от България, тъй
като е гранична зона.
Извинете, да го направим отново!
Доколкото знам, тук е защитена зона за някои птици, които гнездят тук, точно в
района, където сме сега. Предвижда се изграждането на завод за рециклиране на
масла, за който се очаква одобрение от българската страна, защото и тя трябва да
даде съгласието си. А за Арджеш какво да ви кажа. Знам, че нашите български
съседи са малко ревниви към нас - защо? Защото Арджеш идва с всякакви материали,
които се харесват на рибата. И като цяло се казва, че рибите са повече от румънската
страна тук, в нашата страна. Защо? Защото Арджеш, разбирате, че течението носи
вода и остава на нашия бряг. Тук има повече риба, която идва да яде, от това, което
се излива през Арджеш, отколкото от българска страна. Сега замърсяването беше
много голямо, преди няколко години, ужасно миришеше. Беше заради Дъмбовица,
която събира всички отпадъчни води от Букурещ. Междувременно направиха завод за
рециклиране в Грина, някъде близо до Букурещ, който наистина мисля, че работи,
така че в Арджеш започна да се лови риба. Рибата се изкачва, но за съжаление се
изкачва, мисля 7-8 километра до Полог, където има мост от пръст с тръби, от цимент
и бетон, върху които рибата не може да се изкачи. Тя отива до там. Лично аз ядох
риба, уловена там и вече не мирише както някога. Така че, направихме нещо добро.
Добре е Арджеш за наша страна, добре е, привлича рибата.
Рибарите казват, че през последните няколко години рибата намалява. Какво
мислите?
Това е вярно. Намалява с течение на времето. Аз лично имам мнение. Забелязал съм,
че рибите не се ловят от около 8-10 години, когато имаше инцидент с цианиден завод
в Унгария. Беше разлят цианид в Дунав. Може да е съвпадение, но имам
впечатлението, че оттогава в река Дунав вече не се хваща риба. Аз се колебая да
ходя на Дунава. Моят сват идва, но от пет пъти, от седем, не хваща нищо. Ако хване
две риби. Не може да се сравнява с това как е било преди 15 години, когато наистина
можеш да хванеш сом, можеше да го хванеш. Сега се хваща от време на време. Ако
това е обяснението, но се хваща все по-малко. Замърсяването и фактът, както се
говори неофициално, много бракониерстват със силно електричеството в района на
Гюргево. И рибата, която няма люспи, тъй като е наранена, остава стерилна, не може
да се размножава. По тази причина популацията на рибите е спаднала. Тук при нас
има много строг контрол. Аз лично не съм виждал бракониерство с мрежа тук.
Единственото бракониерство, което се прави, е направено с някои въдици, които
вместо куки с примамки, слагат игли с олово, с които закачат рибата и я издърпват.
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За гърба, за главата, за корема. И си давате сметка, че докато измъкнеш една, ще
нараниш десет, които ще умрат. Това е единственият случай на бракониерство. Но
рибите са все по-малко. Това съм забелязал.
Какви са отношенията между рибарите и граничната полиция?
На страх, защото контролът е много драстичен. Аз лично не съм ходил на риболов
тази година, защото нямах разрешение, което е всъщност безплатно. Не можах да го
взема. Става дума за карта от Румънски води, който е безплатен, но без който
безплатен картон, ако нямате такъв, не можете да получите разрешение от
граничната полиция. Не можете да ловите риба по река Дунав, тъй като е гранична
зона, без документ от гранична полиция. Не мога да получа това становище, тъй като
нямам тази карта, която е безплатна. Така че, не, тук се спазва. Граничната полиция
е много драстична.
Имате ли любима рецепта за приготвяне на рибата?
Да, пълнена щука.
Кажете ни, моля, как се приготвя пълнена щука!
Почистваме я, след това след това махаме кожата както е сурова, отстраняваме
вътрешностите, главата с кожата, съдържанието се сварява, смесва се, вадят се
костите след варене, разбърква се с варен черен дроб от птица, със зеленина, пълни
се щуката, кожата, със съдържанието – съответната паста, зашива се стомахът
внимателно, след което се слага на фурна с картофи около нея. Какво да ви кажа.
Какво се слага на рибена чорба?
Тук при нас, в рибената чорба не се слагат картофи. В Делтата слагат картофи. Тук
се слагат всички възможни корени, морков, пащърнак и др., лукът се запържва, а в
тази област рибата се слага от самото начало и няма голямо разнообразие от риба.
Искам да кажа, че се прави от глава на шаран, глава на сом, каракас и нещо
подобно. За разлика от Делтата, където рибената супа се прави по друг начин. Там в
рибената супа слагат картофи, след като стане супата, която ядем тук, те прецеждат
всички зеленчуци, остава сосът, след което сварената риба се поставя отделно в
плато. И се ядат поотделно. Сосът - отделно, рибата - отделно. Там се яде една
много добра храна, не знам дали имате някаква представа за шкембе чорба. В
България има шкембе чорба, нали? Такова нещо се прави в Делтата, шкембе чорба от
корем на сом. Коремът на сома се приготвя като говеждо коремче. Става нещо
специално.
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Колко голям трябва да бъде този сом?
30- 40 килограма.
Тази чорба само от корем на сом ли се прави?
От корема на сома и няколко парчета бяла риба. Тя има специфично липованско име,
но честно казано, не помня. Снимах я. След интервюто ще покажа чорбата. Стойчяг,
нещо подобно се нарича на липовански.
Кои са липованците?
Липованците са местните жители от миля 23, Кришан. Те са на практика руснаци.
Има липованци и украинци. Липованците са със сините къщи като синьото на небето.
Това са липованските къщи - виждате ги в цвета на небето. Те са липованци. И има
също украинци, там има общности от руски произход, разбира се.
Познавате ли птиците, които са тук?
Тук при нас?
Да, тук или в Делтата.
О, тук има няколко. Има птици по скалите, чайки, гъски, но в Делта има хиляди
видове, хиляди.
В лицето на птиците, рибарите виждат ли противник, те противопоставят ли се
професионално или не?
Не, не виждам защо да се противопоставят. Но вашият опонент - не знам, ако стоите
и мислите, че пеликанът може да изяде повече от 10 килограма риба на ден, но на
Делтата на Дунав това е шепа пясък, така че не означава нищо. Няма никакво
противопоставяне между хората и птиците по никакъв начин.
Какво се случва през зимата, хванахте ли риба в дупка в леда?
Да, в Делтата.
Как се прави?
Много просто. Първо се уверете, че ледът е достатъчно дебел, а след това трябва да
имате специален инструмент. Ако ледът е дебел, трябва да имате инструмент като
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фреза, с който ефективно да се пробие леда, след което, ако нямате някакви
алкохолни напитки, стоите там и яко измръзвате. Искам да кажа, не мисля, че това е
вълнуващ риболов. Бях веднъж, видях как е. Предпочитам да не го правя. И трябва
да се сте облечени добре...разбирате, да стоиш цял ден на леда...
Мястото, където сте роден, когато си спомняте за баща си, има ли някакви
легендарните рибари там?
Не, не. Казах ви, че там риболовът, в малка степен, беше за прехрана, не беше
професия - да бъдеш рибар. Там не е професия. Там хората излизаха, знаейки, че
като хванат риба, ще я осолят, това беше начинът да се запази рибата. Осоляване,
сушене и толкова. Нямаше, не съществуваше риболовна общност. В този район на
река Дунав, т.е. при нас, не се предполага промишлен риболов.
Долу в делтата на Дунав видяхте ли интересни начини да запазите рибата?
Какво да ви кажа. Местните жители не пазят рибата много, освен в много малка
степен, защото ловят непрекъснато през цялата година. Те нямат нужда... Много
малко солено. Виждал съм батог. Батогът е суха и пушена риба. Големият сом се
прави на батог. Знаете батог от телешко месо, от свинско. Но те не го осоляват
много, защото ловят риба през цялата година. Те не се нуждаят от метод за
запазване. Не.
Последният въпрос. Каква е за вас реката, водата?
Водата за мен е най-добрият начин да се отпусна. Работя с главата си, аз съм ИТ. И
ако искам да си измия мозъка ефективно, имам нужда само от една пръчка, която да
оставя над водата. Най-доброто възможно спокойствие, най-доброто лекарство за
мозъка.
Много Ви благодарим, че отделихте от времето си да разговаряте с нас!
Беше удоволствие!
Благодарим ви много и кордата да е винаги опъната!
Благодаря!
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