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Bună ziua! Vă mulţumesc foarte mult pentru întălnire!
Bună ziua!
Vă rog frumos să vă prezentaţi la începutul conversaţiei!
Mă numesc Bogdan Bidilici, am 52 de ani, profesie IT.
Pescuiţi cu lanseta?
Da, cu lanseta, sportiv.
Unde vă place cel mai mult să pescuiţi?
Undeva în Delta Dunării.
De ce acolo?
Peisaje superbe, oameni superbi, peşte. Natura este frumoasă.
Povestiţi - ne mai mult despre Delta Dunării!
La modul general, cred că toată lumea știe, în mod particular - merg în Deltă cam de 17
ani în fiecare an de obicei în perioada asta al anului- noembrie, chiar decembrie, am avut
ture chiar şi pe gheaţă în Deltă, mergem cu barca, ieşim pe canale, stăm la cort - chiar și
pe 15 decembrie am stat la cort. Ce să vă spun. E foarte frumos. În ultimii ani a început
să fie puţin mai multe pensiuni. Mie personal nu-mi place să merg în pensiuni. Î-mi place
să merg în sălbăticie, în natură. Nu să fiu servit la masă - prefer să-mi fac singur masa. E
ceva deosebit, ceva, într-adevâr deosebit.
Când spunem Delta Dunării noi ne găndim mereu la un paradis, paradis pentru păsări
şi pentru peşti. Poate şi pentru dvs înseamnă aşa ceva ?
Da, bineînţeles. Există rezervaţia biosferei în Delta Dunării, un habitat protejat, unde nu
ai voie decât să intri cu barcă fâră motor, acolo sunt coloniile de pelicani, de lebăde, de
care în ultimii ani au început să nu mai plece, pentru că s-a încălzit vremea şi ele
iernează, nu mai pleacă. În iernile grele - pleacă. Într-adevăr, un rai al păsărilor a râmas,
un rai al peștilor - nu prea. Se braconează.
Ce specii de peşti se prind în Delta Dunării?
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Cu precădere se prinde știucă, dar știuca nu pe canalele curgătoare sau navigabile, iar pe
acele bălţi imense, se mai prinde somn pe braţele navigabile sau pe braţele moarte ale
Dunării, se prinde crap, se prinde lin - un peste foarte rar. Aici în zona noastră niciodată
nu l -am văzut prins. Toată gama de peşti imaginabile. Mai puţin ca de obicei, dar se mai
prinde câte ceva.
Dacă ne referim la pescuitul ca la o competiţie între pescari şi între peşte, care este
cel mai straşnic adversar al pescarului - știuca, somnul sau crapul?
Răspunsul vi-l dau din alt punct de vedere. Pescuitul la știucă este diferit de pescuitul la
crap şi la somn. Pescuitul la știucă înseamnă să te duci să cauţi ştiuca, mergi cu barca, te
opreşti, te duci mai departe. Este un stil dinamic. Într-adevăr, ştiuca î-ţi oferă o
satisfacţie deosebită la griv. În momentul în care o prinzi, chiar te lupţi cu ea. Pe când
pescuitul staţionar la crap şi somn – stai două zile şi două nopţi în acelaşi loc şi aştepţi.
Dar şi un crap de dimensiune respectabilă - vorbesc peste 10 kilograme, iarăşi î-ţi oferă
o doză de adrenalină consistentă. Sunt două tipuri de pescuit- unul este staţionar, unul
este dinamic. La știucă te duci şi cauţi- e ca o vănătoare, o cauţi. Asta face diferenţa.
Există diferenţă între momeala pentru știucă şi pentru ceilalți peşti?
Bineînţeles, ştiuca se prinde la o momeală artificială, sunt nişte peştişori artificiale din
plastic sau din fier, din material tare – twister, bobler, linguriţă, pe care o arunci şi o
opreşti în faţa, se mulinează, se trage în faţa știucii, știuca crede că e un peşte şi...hap,
a luat-o. La crap se pescueşte cu boabe de porumb, cu niște pastile speciale -Voilih se
numesc, la somn se pescueşte cu iarăşi altă momeală. Somnul poţi să-l prinzi cu broscuţă
vie, cu ţipari, iarăşi cu nişte pastile, au inventat acum, pe bază de sânge, cu ficat de
pasăre. Sunt momeli cu totul diferite. Știuca nu poţi s-o prinzi decât la peştişor viu, dacă
ai posibilitatea să agăţi un peşte viu în ac, la undiţă sau la lansetă, dar știuca se
pescuiește la spining - așa se numește procedeul de prinderea știucii - spining. Şi atunci
dai cu nişte momele artificiale, pe care le plimbi efectiv prin apă.
Practic, dacă ar fi să pescuiţi, mergeţi la ştiucă, mergeţi la crap?
Da, în Deltă aşa se merge. În Deltă î-ţi iei nişte echipamente pentru crap, alte
echipamente pentru ştiucă. Eu personal cred că am 34 feluri de lansete - am lansete
pentru pescuit de crap staţionar la crescătorie, când vorbesc de crap, vorbesc de 10, 15,
17 kilograme. Am lansetă pentru pescuit din barcă la somn. Un procedeu, care se
numeşte Klong. Am lansete pentru baltă de caras. Am lansete de spining pentru știucă,
am lansete de spining pentru şalău, care se prinde pe Dunăre. Deci, î-ţi iei echipamentul
pentru peştele, pe care te duci să-l cauţi.
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Pescarii, care pescuesc la lansetă, merg singuri la pescuit, sau sunt ca cei care
pescuesc cu plasa, care sunt de obicei in echipă?
Întotdeauna trebuie să merg cu barca doi. Este obligatoriu - e o măsură de siguranţă. Dar,
în privinţa pescuitului efectiv, este bine să ai un tovarăşi, care să scoată peştele din apă,
pentru ca, dacă e foarte mare, nu reuşeşti să-l scoţi singur. Î-ţi trebuie un ajutor ca să-l
scoţi. Îl aduci lângă barcă, dar nu poţi să-l ridici. Trebuie altcineva, care să-l ridice în
barcă.
A-ţi spus de pescuit la somn cu Klong. A-ţi pescuit dvs? Vă rog să ne descrieţi, cum se
face treaba asta!
Pescuitul la Klong ce înseamnă. Există un dispozitiv, ca un fel de lingură, închipuiti-vă o
lingură cu coada curbată la 90 de grade. Cu acest dispozitiv se loveşte apa. Loveşti în apă
şi se aude un sunet – clong - clong. Mergem în susul Dunării cu barca, oprim motorul şi ne
lăsăm la vale. Lăsăm lansetele în apă şi lovim apa cu acel instrument. Aici sunt două
păreri - că acel sunet specific, care se probagă în apă şi se probagă la distaţe foarte mari
pe apă, ar simula fie un animal venit , care îl atrage pe somn să-l mănânce, fie ceva un
zgomot, legat de împerecherea somnului, al peştelui. Cert este, că acest sunet îl atrage.
Şi în momentul, când vin câtre barcă, şi eu personal am fost şi am văzut personal cum se
apropiie, vezi somnul cum se apropie de barcă. El când vine, găseşte momeala ta, care
stă la o adâncime cam de doi metri, trei metri. De obicei râmă, coropişniţă, sau ţipari.
Şi atunci - pac, îl agăți. Asta înseamnă clong. Un sunet deosebit. Şi aici se practică
pescuitul la clong. Şi mai ales seara. La ora asta nu m-aş mira, să vedem pe cineva, care
vine şi dă în apă cu băţul - clong, clong. Î-l auzi de la doi kilometri.
Clongul acela din ce material este?
Lemn. Lemn, dar cei, care fac aşa ceva, sunt puţini, pentru că sunetul ăla este ceva
deosebit. E foarte simplu, dacă-l vezi. E o coadă de lemn cu lingură în faţă şi...dar nu
sunt mulţi, care pot să facă acest clong. Deci, şi astea, clonguri, sunt nişte oameni
bătrâni, care îl fac. Nu-l cumperi din comerţ. Nu-l găseşti în comerţ. Dar, dacă îl găseşti,
n-are rezultatul, care îl doreşti.
Nu am vorbit despre acest aspect - am înțeles că este un hobby pentru dvs pescuitul.
Dar, cine va aprins, de unde aţi învăţat?
Eu am copilărit la 20 de kilometri într-un sat . La 20 de kilometri mai jos, şi eram la 3
kilometri de Dunăre. Se prindea la undiţă atunci. Eu personal luam bicicleta şi plecam la 3
dimineaţa, noaptea plecam la pescuit. Neavând ce face, fiind copil, la ţară, posibilităţi
restrânse de distracţie, era singura distracţie a noastră.

www.interregrobg.eu

Aveţi pescari renumiţi în familia dvs?
Nu, tatăl meu era pescar, dar era pescar sportiv, să zic aşa, dar nu cu lansete şi undiţe.
Se practica pescuit cu nişte plase dreptunghiulare, agățate cu niște bețe - se baga în apă
şi se scotea. Şi pride peştele. Şi atunci se faceau echipe, să zic aşa, de 10- 15 oameni cu
aceste instrumente, care se duceau după retragerea Dunării, deci, Dunărea se revărsa din
matca ei până în dig şi erau nişte bălţi, când se retrăgea, pline de peşte. Şi erau 15-20 de
inşi, care intrau cu plasele. Şi luau balta aia şi umpleau saci de peşte. Deci, tatăl meu nu
era sportiv, era mai câtre profi, că pescuea cu plasa. Dar nu era sportiv. Pescuitul sportiv
l-am depris invers.
Cum se numeşte satul dvs?
Banţov se numeşte. Între Olteniţa şi Călăraş. Călăraş- Silistra.
Practic, astfel de pescuit, despre care spuneaţi, se întămpla pe Dunăre, pe mlaştini de
pe Dunăre?
Pe mlaştină, ceea care rămînea după retragerea Dunării. Nu era efectiv în Dunăre.
Dunărea se revărsa.
Aducăndu-va aminte despre copilăria dvs, se mânca peşte des in familie la dvs?
Da, se mânca.
Peştele este prezent mult pe mesele oamenilor?
Nu, vorbim de prezenţă, da? Acum.
Să faceţi o comparaţie între situaţia acum şi în trecut!
Nu, în zona asta nu este o cultură a peştelui. Aici nu au existat, după ştiinţa mea,
oameni, care să trăiască din pescuit. Pescari profesionişti au fost puţini în zona asta. Dar
în sate - nu, nu a fost o cultură a pescuitului. Nu ca în Delta Dunării, unde poţi să mănânci
orice mâncare, care se face din carne la noi, o mănânci din peşte acolo. Nu, aici nu este o
zonă, care să aibă o cultură al peştelui. Se mănâncă peşte ocazional, nu - n-a fost şi nu
este.
Deci, practic, dacă înţelegem corect, aţi spus că Delta Dunării este acel loc, în care
trăeşte adevărata cultură a peştelui.
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Bineînţeles. Şi, gânditi-vă, de ce. Pentru că aici în zona asta până în Delta Dunării, şi mă
găndesc că e valabil poate pe toata întinderea Dunării, oameni au altă posibilitate de
subzistenţă în afara peştelui. Aici omul are un porc, are o oaie, are o vită. În Delta
Dunării peştele reprzintă tot. Acolo este cultura peştelui şi a pescuitului. Aici în zonă e
ceva aşa, lateral, nu ...v-am spus, nu-mi aduc aminte vremurile când erau pescari
prifesionişti. Uite, m-am mirat că dincolo, în Turtucaia, mai există pescari profesionişti.
Eu aici nu-mi aduc aminte. Poate socrul meu, care e mai în vârstă, să-şi aducă aminte de
pescari profesionişti de aici. Dar nu, aici nu au fost. În zona asta- nu.
Ne-aţi povestit despre asta cum se prinde ştiuca, cum se face cu clongul. Însă, care
este tehnica dvs preferată de pescuit?
Spining se numeşte. Adică, pentru ştiucă. În general, pentru peştii răpitori. La spining
poţi să prinzi ştucă în Deltă, pe Dunăre poţi să prinzi lavrac, poţi să prinzi şalâu - asta e
tehnica mea preferată. E o chestie mai dinamică - nu stai pe loc şi te plictiseşti, te bate
soarele în cap, nu. Aici îl cauţi. E mai câtre vânătoare puţin. Arunc de cinci ori aici, mă
duc mai departe, mai arunc de cinci ori şi uite aşa, te şi mişci. E mai partizant. Spiningaşa se numeşte.
Care este trofeul cel mai mare al dvs, cel mai mare peşte, pe care l-aţi prins?
Am un record chiar aici. Aici am prins în decurs de trei ore cu acele linguriţe, despre care
vă povesteam, pentru ştiucă, am prins cinci somni şi socrul meu , eram cu el, au avut 55
de kilograme şi au căntărit fiecare între 5 şi 12 kilograme. Fiecare. Cinci bucăţi. Şi eu
eram singurul, care prindea. Ei nu prindeau nimic. Eu am fost singurul. Asta, vorbind de
somn. Şi chiar în locul ăsta, chiar în colţul gurii Argeşului, iar la ştiucă am un record
personal de vreo opt kilograme. Şi la crap de 18 kilograme, dar prins la baltă, nu pe
Dunăre. Pe Dunăre - trei kile, patru kile la crap.
Am venit aici special pentru a sta lângă gura Argeşului. Spuneti-ne ceva mai mult
despre locul acesta!
În ce privinţă?
Despre locaţie, despre natură, dacă se prinde un alt fel de peşte, dacă se prinde mai
mult peşte, sau cu ce se deosebeşte .
Din câte ştiu,în zona asta, vârsării Argeşului în Dunăre, este o rezervaţie de păsări, chiar
ştiu că se intenţionează aici construirea unei fabrici pentru condensarea de uleiuri şi știu
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că proiectul este oprit deocamdată, pentru că se aşteaptă o aprobare din Bulgaria, fiind
zonă de frontieră.
Nu vă supăraţi, să facem din nou!
Din câte ştiu, aici este o zonă de protecţie pentru anumite păsări, care cuibăresc aici,
chiar în zona, unde ne aflăm acum. Se intenţionează construirea unei fabrici de reciclare
de uleiuri, la care se aşteaptă o aprobare de la partea bulgară, pentru că şi ea trebuie săşi dea acordul. Iar despre Argeş ce să vă spun. Ştiu că vecinii noştrii bulgari sunt un pic
geloşi pe noi- de ce? Pentru că Argeşul vine cu tot felul de materii, care plac peştilor. Şi
în general se spune că peşti sunt mai mult pe partea românească, aici la noi. De ce?
Pentru că Argeşul, vă daţi seama, curentul dă apă şi stă pe malul nostru. Mai mul peşte
stă aici, care vine să mănânce, din ce se varsă prin Argeş, decât pe partea bulgărească.
Acum poloarea era foarte mare, acum câţiva ani, mirosea îngrozitor. Era din cauza
Dămboviţei, care colecta toata apa uzată din Bucureşti. Între timp s-a făcut o uzină de
reciclare la Grina, undeva lângă Bucureşti, care chiar cred că lucrează, deci în Argeş a
început să se prindă peşte. Urcă peştele, dar din păcate urcă cred că 7-8 kilometri până
în Polog, în care există un pod de pămănt cu tuburi, de cimet şi beton, peste care
peştele nu poate să urce. Se duce până acolo. Personal, am mâncat peşte prins acolo şi
nu mai miroase ca altă dată. Deci, ceva bum s-a făcut. E bun Argeşul pentru partea
noastră, e bun, atrage peştele.
Pescarii spun că în ultimii ani peştele se înpuţinează. Ce părere aveţi?
E adevărat. Se înpuţineaza pe timp ce trece. Eu personal am o fixă. Am observat că nu se
mai prinde peşte circa de 8-10 ani când a fost un accident cu o uzină ce cianuri din
Ungaria. A devărsat ceva cianuri în Dunăre. Poate fi coincidenţă, dar am impresia că de
atunci nu se mai prinde peşte pe Dunăre. Eu ezit să mai vin pe Dunăre. Socrul meu vine,
dar din cinci ori, din şapte, nu prinde nimic. Dacă prinde - doi peşti. Nu se compară cum
era acum 15 ani când într-adevăr, puteai să prinzi un somn, puteai să prinzi. Acum prinzi
ocazional. Dacă asta este explicaţia, dar se prinde din ce în ce mai puţim. Poloarea şi
faptul că, se vorbeşte măcar neoficial, braconeaza foarte puternic cu curent electric în
zona Giurgiu. Şi peştele, care nu are solzi, fiind derecutat, rămâne steril, nu se mai poate
înmulti. Din cauza asta a scăzut populaţia de peşte. Aici la noi sunt controale foarte
drastice. Eu personal n-am văzut braconaj la plasă aici. Singurul braconaj care se face,
se face cu nişte lansete, care în loc de cărlige cu momeală, au nişte plumbi cu nişte ace,
care agaţă peştele şi-l trag afară. De spate, de cap, de burtă. Şi vă daţi seama, până
scoţi unul afară, răneşti zece, care vor muri. Ăsta e singurul braconaj care se face. Dar,
peşte din ce în ce mai puţin. Asta am observat.
Care sunt relaţiile între pescari şi poliţia de frontieră?
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De frică, pentru că controalele sunt foarte drastice. Eu personal în anul ăsta n-am venit la
pescuit, pentru că n-am avut o aprobare, care, culmea, este gratis. N-am putut s-o iau.
Era vorba de un cartonel de la Apele române , care este gratis, dar cu care carton gratis,
dacă nu-l ai, nu poţi să-ţi iei aviz de la poliţia de frontieră. Nu poţi să vii la pescuit pe
Dunăre, fiind zonă de frontieră, deci fâră aviz de poliţia de frontieră. Nu pot lua acel
aviz, că n-am acel cartonaş, care este gratis. Deci, nu, aici se respectă . Poliţia de
frontieră e foarte drastică.
Aveţi o reţetă preferată pentru a pregăti peştele?
Da, știucă umplută.
Spuneti-ne, vă rog, cum se pregăteşte o știucă umplută!
O curăţăm, apoi o jupuim căt este crudă, se scoate conţinutul capul împreună cu pielea,
conţinutul se pune la fiert, se amestecă, se scot oasele după ce fierbe, se amestecă cu
ficat de pasăre fiert, cu verdeţuri, se umple ştuca, pielea, cu conținutul - pasta
respectivă, se coase pe burtă frumos, după care se bagă la cuptor cu nişte cartofi aşa pe
lângă ea. Ce să vă spun.
Ce se pune la ciorba de peşte?
Aici la noi la ciorba de peşte nu se pune cartof. În Deltă se pune cartof. Aici se pun toate
rădăcinoasele posibile, morcov, păştărnac etc., ceapă se căleşte, şi în zona asta se pune
peştele de la început şi nu se pune o varietate mare de peşte. Adică se face peşte de o
căpăţănă de crap, de o căpăţănă de somn, un caras şi ceva de genul ăsta. Faţă de Deltă,
unde ciorba de peşte se face altfel. Acolo se pun cartofi în ciorba de peşte, după ce se
face ciorba, pe care o măncîm noi aici, ei strecoară toate legumele, rămâne zeama, după
care peştele fiert se pune separat într-un platou. Şi se mănâncă separat. Zeama - separat,
peștele - separat. Iar acolo se mai mănâncă o mâncare foarte bună, nu ştiu dacă aveţi
idee despre ciorba de burtă. Există în Bulgaria ciorba de burtă, da? Aşa ceva în Deltă se
face ciorbă din burtă de somn. Burta somnului se găteşte ca şi fi burta de vită. E ceva
deosebit.
Cât de mare trebuie să fie somnul acela?
30- 40 de kilograme.
Ciorba aia se face numai din burta somnului?
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Din burta somnului şi câteva bucăţi de peşte alb. Are o denumire specifică lipovenească,
dar sincer, nu îmi vine aminte. O am fotografiata. Oare, după interviu- cum arată o
ciorbă. Stoiciag, ceva de genul ăsta se numeşte în lipoveneşte.
Cine sunt lipovenii?
Lipovenii sunt localnicii de la milea 23, Crişean. Sunt ruşi practic. Acolo exstă lipoveni şi
ucrainieni. Lipovenii sunt cu casele acelea albastre ca albastrul cerului. Alea sunt casele
lipoveneşti - le vedeți în culoarea cerului. Sunt lipoveni. Şi mai sunt ucrainieni, sunt
comuntăţile de acolo, de natură rusă, bineînţeles.
Cunoaşteţi păsările, care sunt aici?
Aici la noi?
Da, aici, sau la Deltă.
O, aici sun câteva. Sunt stălci, pescăruşi, lişiţe, dar în Deltă sun mii de specii, mii.
În persoana păsărilor văd pescarii un adversar, se încurcă profesional, sau nu?
Nu, eu nu văd de ce se vor încurca. Dar adversar - nu ştiu, dacă stai şi te găndeşti că un
pelican poate să mănânce peste 10 kilograme de peşte pe zi, dar pe Delta Dunării asta e
un fur de nisip, deci nu înseamnă nimic. Nu există o adversitate între oamenii şi păsări
acolo întru niciun caz.
Ce se întămplă iarna, aţi prins iarna peşte la copcă?
Da, în Deltă.
Cum se face?
Foarte simplu. În primul rând te asiguri că gheţa e suficient de groasă, şi în al doilea rând
trebuie să ai o sculă specială. Daca gheaţa este groasă, trebuie să ai un instrument în fel
de freză, cu care să găureşti efectiv gheaţa, după care, dacă nu ai ceva băuturi alcoolice,
stai şi îngheţi acolo râu de tot. Adică, nu mi se pare un pescuit palpitant. Am fost o dată,
am văzut cum este. Prefer să nu. Şi trebuie să fii îmbrăcat bine...vă daţi seama, să stai o
zi pe gheţă...
Locul la care sunteţi născut, în care v-aţi amintit despre tatăl dvs, sunt nişte pescari
legendari acolo?
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Nu, nu. Eu v-am spus, acolo pescuitul, într-o mică măsură era pentru subzistenţă, nu era
o profesie- a fi pescar. Nu exista profesia pe acolo. Acolo oamenii se duceau ştiind că
prinde peşte, că îl vor săra, că asta era modalitatea de păstrarea peştelui. Sărarea,
uscarea şi cam atăt. Nu era, nu exista o comunitate de pescari. In zona asta a Dunării,
deci la noi, nu presupune pescuit industrial.
Jos la Delta Dunării aţi văzut metode interesante de a păstra peştele?
Ce să vă spin. Localnicii nu prea păstrează peştele, decât în foarte mică măsură, pentru
că ei pescuesc non - stop, tot anul. Ei nu au nevoie de... Foarte puţin sărat. Am mai văzut
batog. Batog fiind peşte uscat şi afumat. Somnul mare se face batog. Ştiţi batogul din
carne de vită, de porc. Dar ei nu prea îl sărează, pentru că ei pescuesc tot anul. Nu au
nevoie de o metodă oare - care de păstrat. Nu.
Ultima întrebare. Ce reprezintă pentru dvs fluviul, apa?
Apa pentru mine reprezintă cea mai bună metodă de relacsare. Eu lucrez cu capul, sunt
IT. Şi dacă vreau să-mi spăl creerul efectiv, n-am nevoie decât de un băţ, pe care să-l las
deasupra apei. Cea mai bună liniştire posibilă, cel mai bun medicament pentru creer.
Vă milţumim foarte mult că aţi oferit din timpul dvs să vorbiţi cu noi!
Mi-a făcut placere!
Vă mulţumim foarte mult şi firul întins mereu!
Mulţumesc!
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