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Bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat să facă acest interviu. 
 
Bine ați venit. 
 
Vă rugăm să vă prezentați. 
 
Vasko Kudinov Nikolov, sunt de aici. În Silistra am trăit o lungă perioadă de timp, dar 
în ultimii ani aici. 
 
Ce faci? 
 
Cu pescuit. Acum 27-28 de ani am fost angajat în pescuit Acum mai puțin, din motive 
de sănătate. Peștele a devenit mai puțin în ultimii ani. Condițiile climatice s-au 
schimbat. Apa este fie foarte ridicată sau foarte scăzută. Apa de izvor este foarte mare, 
iar acum seceta. După ce ați acumulat câteva luni și nu puteți pescui în mod 
corespunzător, pierdeți doar timpul. 
 
Pești reduce in toamna? 
 
Peștele se mișca. Gravitația, nu știu - merge la cealaltă parte a coastei, merge la coada 
insulelor. Ca și acea insulă - peștele se mișcă pe coadă, iar primăvara vine în vârful 
insulelor. Acolo unde există nisip, există alimente, acolo începe să se rotească. Iarna, 
când se iubește, merge mai adânc. În spatele foarte această insulă în acest moment 
există pe malul românesc are nisipuri. Canalul este închis și apare ca o coadă și peștele 
se concentrează acolo la iarnă. Nu este de acum înainte. Chiar și crapul sălbatic trebuie 
să pătrundă în apa lacului acolo - deversări. Este o lege nescrisă de secole. 
El intră acolo pentru a arunca caviarul. Și dacă nu există apă adecvată, nu există crap. 
De primăvară în cazul în care nu există apă suficientă pentru a intra în acest pește nu, 
nici un crap, plătică nr. Mrena se poate reproduce în râu însă, dar peștii de crap trebuie 
să meargă să-și facă caviarul undeva. 
 
Are acum mai puțin pește decât înainte? 
 
Nu se poate spune. S-ar putea să fi redus peștele, dar aceasta este periodicitatea. Va 
veni un boom în pește. Aici am recoltat o mulțime de crapuri cu 3-4 ani în urmă. Înainte 
de asta, am recoltat o mulțime de fitofag, plătica, mreana... Există întotdeauna un 
boom al unui anumit pește. 
Acum poate că nu este aici. Poate că este în jos. Pentru că aici sunt multe nisipuri. 
Dacă nu există gheață pentru a înlătura aceste nisipuri, nu vom prinde prea mult pește. 
Există o acumulare de aproximativ 80 cm de nisip. Aceasta schimbă fundul, modifică 
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microclimatul în jos. Modifică mâncarea peștelui și trage. Atunci când există un sorb și 
o mulțime de nisip, peștele fuge. Nisipul își umple branhiile, oprește ochii și se trage. 
În Popina, cu o înălțime de 7-8 km, adâncime de 5 până la 6 metri, este în prezent cu 
80 cm grosime din nisipurile acumulate. Aceste nisipuri coboară și vor ieși de aici. Dacă 
nu există gheață pentru a le distruge, peștele fuge. Când există gheață, poartă și pietre 
și ... curăță doar fundul. 
 
A spus că mihalț este unul dintre cei mai scumpi pești? 
 
Nu este cel mai scump, dar iarnă, ca și scrumbie de Dunăre de primăvară, pe care 
oamenii doresc să le ia, pentru că nu sunt oase, nu este en-gros - o 2 kg care trebuie 
făcută în Dunăre - este o mare raritate. Am fost prins, dar unul sau două en-gros mihalț 
de atâția ani. În caz contrar, el este de 400 de grame. Sunt mai mici, dar 300-400 de 
grame - îi luăm înapoi. 
 
Stăm pe barca dvs. - cât timp este barca asta? 
 
Nu cu mult timp în urmă, înainte de asta aveam alte bărci. Aceasta este cu siguranță 
cea de-a patra barcă. 
 
De unde cumperi asemenea ambarcațiuni? 
 
De la Tutrakan sau cineva care renunță. Ei sunt Tutrakan făcând toate bărcile. În caz 
contrar, michurinki avut înainte, din Miciurin din nou aceeași barcă, dar nu mai 
funcționează din fabrică și nu se poate spune care de acolo. 
 
Cine te-a învățat să pescuiască? 
 
În copilăria mea. Am crescut aici pe Dunăre. Am pescuit cinci sau șase ani cu un bolț 
gol. Apoi am lucrat într-un e-business și nu am venit la râu, dar circumstanțele nu m-
au făcut să lucrez pentru oameni, ci să lucrez pentru mine.  
Nu e mare lucru - este doar locul de muncă, care trebuie să fie făcut. Aceasta nu este 
o zi normală de lucru, puteți lucra mult, nu puteți lucra. Și natura dacă vă permite. 
Dacă există vânt, dacă există furtuni - nu ieșiți. Nu mă plâng de munca Dunării, captura. 
Dar nu mai vreau să pescuiesc - nimeni pentru cine. Copii mei au crescut, au luat pâinea 
în mână, i-am studiat. Din păcate, ei au fugit de stat cu magistrații. 
Acum nu muncesc atât de mult pentru a pescui pe Dunăre. Eu nu atrage după sine să 
vină și prinde prea mulți pești. Înainte am prins o mulțime de pește, sincer. N-am 
determinat tone sau în kilograme. Dar pentru a face plasele să fie la zi pentru râu, 
pentru a păstra motoare, combustibil, trebuie să prindeți peste 30 de kilograme. pește 
pe zi. 



                                          

                                                        
 

 
    www.interregrobg.eu 

 
 
 

Dar nu puteți face asta în mod constant. Activitatea propriu-zisă a Dunării, care poate 
da un câștigător aproximativ pentru tine este de 7 la 8 luni. Celelalte 4 luni sau există 
o interdicție sau o pierdere de timp, doar o temperatură excelentă și peștele se 
oprește. Ploaie, zăpadă - din nou, aceleași lucruri, nu poți intra. Aproximativ 7-8 luni 
puteți pescui, aproximativ 200 de zile pe an. 
 
Câți pești ai prin? 
 
Nu pot spune - de exemplu 300-400 kg. Dar prin prinderea atât de multă pește, trebuie 
să o vinzi. În caz contrar, nu este nimic de a face, opri prinderea. Și vorbim despre un 
pește mare. Caragioz... Dar aceasta nu este viața de zi cu zi. Asemenea lucruri se 
întâmplă o dată sau de două ori pe an. Sau poate că nu se întâmplă pentru a prinde 
atât de mulți pești. Dar sunteți în căutarea pentru a prinde 30-40 kg, într-un fel este 
normal să-i să le realizeze. 
 
Ești singur pe barcă? 
 
Sunt singur pe barcă, dar amândoi am fost. Am un văr, pescuim cu noi doi, fiecare cu 
barca lui, dar suntem încă ... Am fost curse până am început să lucrez ca gardă. Dar 
dacă trebuie să pescuim doi, îl chem din nou sau mă sună. 
Când sunt necesare două persoane - unii muncesc pe râu, atunci când există macrou, 
atunci când este supraîncărcat, când există vânturi, sunt necesare două persoane, apoi 
ne întâlnim. În caz contrar, pescuim împreună. Împărțim ceea ce obținem, dar luăm 
două bărci. Aceasta este o chestiune de profesionalism. Motoarele noi au turații reduse, 
nu tehnologia rusă, și puteți să vă plimbați și să aruncați plasa pe motoarea. 
 
Sunt acele motoare mai bune decât cele anterioare? 
 
Ca orice tehnica - cum ar fi strunguri, combine, fiecare are o dezvoltare proprie. Există 
o tehnică nouă cu GPS, cu tot ce puteți folosi confortul. Nu am folosit prea mult confort, 
dar trebuie să aveți o busolă de iarnă și toamnă, primăvară când există ceți. Pentru că 
în râu, totul este bine ... 
Și în clipa următoare - vă rotiți și nu puteți ieși timp de două ore până când nu mai 
aveți combustibil. Am simțit-o, am fost conștient, nu pot ieși! Un bărbat de pe țărm 
vine și mă ia. Sunteți ca un animal sălbatic în Dunăre, și vă întoarceți într-un cerc. Te 
duci în sus, te duci în jos, te panici, nu poți ieși. Dacă nu există lumină, dacă nu există 
nici un lucru specific de văzut să ieși ... 
Probabil vă dați seama, dar vă mutați accidental mânerul motoarea și vă întoarceți. 
Dacă nu aveți o busolă ... Și având o busolă pentru dvs. înșivă este încă dificilă. Cele 
mai multe compas sunt pe un magnet, iar când luminează motorul, schimbă săgețile. 
Și astfel de circumstanțe sunt pe Dunăre. 
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Au fost ani când am avut studenți, o mulțime de crap era în Dunăre. A fost locul său - 
mulți crapi, de la 3 la 8 kg. Aici toți au vânat crapii - 15-20 de bărci. Au fost multe crap 
pe acele nisipuri. Acum au plecat. 
Și înainte de râu însuși, făcuse niște midii. Poate că sunt asiatici, nu știu exact ce sunt. 
Dar crapul acestor midii mici începe să hrănească. Aceasta este mâncarea. Dintre 
aceste cochilii și planctonul care se află pe aceste nisipuri, crapul câștigă. Și sa întors 
acolo și pescuim. Apoi, când apa cade, aceste midii încep să moară. A fost o boom de 
crap și un boom de mâncare pentru a face acest lucru să se întâmple. 
 
Ce determină cel mai bine de captură? 
 
Și noroc depinde cândva. Oamenii, atunci când pescuit, s-ar putea să nu prinde. Există 
10-15 bărci care rulează plasele în același loc. S-a obținut un rând - Sunt în spatele tău 
și lângă tine - deci. 
Puteți rula rețeaua o dată sau de două ori pe zi. Cinci sau șase bărci captează un pește, 
celelalte 3-4 nu se prind, așa se face. Trebuie să existe o mișcare pentru pește. Când 
se mișcă, ceva o face să se miște ... Dacă presiunea atmosferică, fie din apă, fie că 
este o creștere, o apă... La un moment dat ceva o face să se miște și apoi prindeți o 
mulțime de pești. 
 
Și dimineața, dimineața sau seara, vara sau iarna, care sunt particularitățile? Există 
reguli? 
 
Cea mai bună regulă este persistența. Voi veniți într-o anumită zi dimineața, nu prindeți 
pește. A doua zi vei veni și vei prinde o mulțime de pești. Pentru noi factorul 
determinant este săptămâna - ceea ce am făcut. Cu vărul meu de lucru în timp ce vom 
obține o anumită captură pentru săptămâna, vom vedea de acoperire pentru toată 
săptămâna. Pentru ziua pe care nu o poți spune - astăzi voi prinde sau nu voi prinde ... 
Nici o regularitate. 
 
Cine cumpără peștele? Există un sistem astăzi? 
 
Nu există un astfel de sistem. Dar când aveți de-a face cu ceva, oamenii vă cunosc și o 
mare parte din voi aveți cereri în avans. Ei știu că nu pescuim - nu ne caută pe noi. Cu 
toate acestea, primăvara are un caragioz.  
Caragiozul este de câteva luni, devine un pește. Un om a pus-o pe grătar, cealaltă o 
dorește și a treia - totul începe să-l caute. Și un alt pește - și mreana, și crap ... 
Nu este decisiv dacă peștele va fi foarte scump. Este important ca gâtare să fie făcută 
în mod corespunzător, încât persoana care o ia este capabilă să o pregătească. Ea și 
peștele mic devin delicioase, pregătindu-se bine. 
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Există o regulă care pește cum gătești? Ce grătar, ce prăjit? 
 
Peștele alb nu este la grătar deoarece este mai uscat. În timp ce grătarul, somnul și 
mreana sunt așezate pe grătar. Dar, de exemplu, mihalț nu grătar, nu am gril-o. Dacă 
faceți un pește pe o supă, puneți oa treia sau jumătate de supă de varză. Restul este 
apa. Tradiția este așa. Ciorba de pește este făcută cu ciorba de varză. 
 
Ce altceva este pus în ciorba de pește? 
 
Peștele este plasat. Morcovi, cartofi, roșii, ardei iute, ardei - en-gros, cu amănuntul în 
funcție de gust. Au fost aici un timp pescari vechi. Vine, ia oala, ia apa din Dunare, 
curata doi crapi spălați-vă că la fel ca în râu, să ia pește, a pus câțiva cartofi, pune-l 
pe trepied și a început să fiarbă supa. 15-20 de oameni mănâncă această supă. Chiar și 
doi veri, pentru că s-au adunat și mai mulți oameni. Dar apa trebuie să fi fost foarte 
curate, nu a existat nici chimie, atunci ... Am fost un copil, acum deci 50 ani - pe care 
mi-l amintesc. 
 
Au fost aici pescari - mari, legendari? 
 
Au fost doi oameni aici, dar ei și-au studiat copiii și nu a existat o continuitate. La vine 
un nepot, apoi a plecat în Anglia. Nu există nicio continuitate, deoarece ei și-au studiat 
copiii și au plecat - unul pentru Varna, pentru Obzor. 
Apoi au venit de la pescarii din Tutrakan și în spatele acestor vagoane era o cabană, 
adăpostit acolo. Acum ea și-a rupt acoperișul. Este o fostă sală de așteptare, acolo a 
fost un transport acolo și sala de așteptare mergea la Rousse, la Silistra, la Tutrakan cu 
o barcă. 
Apoi, fără nave, a existat un meteor. Nu sa oprit aici, această sală de așteptare era de 
trei sau patru, cinci sau șase persoane pescuiau. A fost pentru pescuitul de stat și 
peștele a fost vândut la magazinele din Silistra, în Tutrakan. Au cumpărat acest pește. 
Ei au fost plătiți acești oameni, așa că au lucrat. Cinci sau șase persoane au făcut salarii 
și au prins multe pești. Apoi au existat și morunului, sturioni și păstruga. Acum, poate 
că există păstruga, dar sturioni și morunului nu sunt la fel de mult ca o singură dată. 
În calitate de copii am jucat cu o minge pe mal. Am văzut cum se întoarce morunuli în 
jurul nostru în apă. Sa întors de două ori, am văzut-o, a fost o toamnă târzie. Dar în râu 
era o mulțime de apă. Morunului sa ridicat deasupra apei. Și noi suntem copii. Te uiți 
la un pește mare și ești speriat. Odată ce sa ridicat, a doua oară sa ridicat ... Și atunci 
nu îndrăznești să intri în apă, ți-e teamă. 
Și acolo, în spatele insulei, i-am văzut la răsărit. Pe măsură ce soarele se ridică deasupra 
apei, peștele sări în sus. Așa și-au săturat sturionii. Eram copii. Un pescar adult a spus 
că, sărind, peștele a fost curat, a curățat branhiile. Acum nu există astfel de vederi, 
nu am văzut. Am văzut somni, dar peștele de sturioni nu a mai văzut așa. 
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Și i-ai văzut ca și cum vânează atunci? Apoi nu au fost interzise. 
 
Aici i-am văzut. Și în Silistra le-au văzut mai târziu, am fost 13 ani în Silistra acum. Și 
acolo am văzut ca pește de sturion. Câțiva oameni, zeci de oameni, deoarece este de 
180-200 kg. pește. Am văzut ca făcând caviar întinsă acolo. 
 
De ce au dispărut morunului? 
 
Circumstanțele foarte mult. Pescuit intensiv, pescuit intensiv de partea românească. 
Am auzit că pe Cherna Voda, este la 15-20 km mai jos de Silistra, au fost 5-6 bărci. 
Aveau plase foarte sănătoase. 
Canalul sub pod - acolo prinderea acestor pești. În principiu, și plasele însele sunt cauza 
pentru sigur. Înainte, erau doar carmatsi. Nu existau astfel de plasele pentru a ține 
astfel de pești. Dar carmatsile care o au vânat. 
Maeștrii au vânat peștele de sturion. Acestea sunt deja interzise în Dunăre. În anii 70 
din rețele ale RDG-ului, așa-numita dederoni - de la DDR. De acolo, au importat astfel 
de rețele. Aceste plase pot ține peștele. 
Și au prins o mulțime de pești cu chestiile astea. Încă mai puteți obține o rețea de 
pescari care au pescuit acum 40-50 de ani. Dar acum de pescuit cu nailon, nailon va 
avea rareori un astfel de pește. 
 
Este o viză un nume de pește? 
 
Așa se spune. Există, de asemenea,  pește Șipul, care este rar în Dunăre. Cu o plasă 
este foarte dificil să prindă un astfel de pește. Pentru că capul ei este ca un Șipul - se 
rupe prin plase. De aceea se numește Șipul de pește. Este un fel de morunului, dar 
altul. 
Visa se spune că este peștele care este corcitură: între cega și păstruga, între cega și 
sturion, între cega și morunului. Nu este marele pește, dar ei spun că are 2 kilograme 
și jumătate - 3 kg. Caviar. 
 
Ai spus că era o cameră de așteptare. Îți amintești barca când a trecut? 
 
Nu. Îmi aduc aminte de bord, care a fost lăsat de barca, stând acolo. Aveam 7-8 ani, 
barca a fost plecat. Ei m-au purtat ca un copil mic - în vârstă de 2-3- ani am fost. 
Căpitanul mi-a luat și conduc barca. Mama mea a fost frică să meargă la bord. Așa că 
mi-a dat căpitanul să mă ducă. 
 
Îți amintești atunci comete? 
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Cometele sa oprit în Popina, nu s-au oprit aici. Satul este gol. Toți au mers la Rousse. 
Prietenii tatălui meu s-au născut în anii 1930-1940. Toți au mers la Rousse. Copiii lor s-
au născut acolo. 
 
Cine te învață despre pescuit? Profesia? 
 
Nu pot spune exact cine. Am crescut aici în bărci. A fost un băiat de la Tutracan vârsta 
mea. Mi-a arătat pentru prima dată cum să arunc lasete de somn. 
Am aruncat momeala și am prins somn, dar el mi-a arătat barca. Aici au existat mai 
multe bărci. O barcă a fost a noastră. Am adunat coropișniță. Va lansa 30 de lasetele 
de pescuit și prinde somn 5-6... 
Ce este acolo? Sunt pelicani. Sunt pelicani tineri. 
 
Cum îi cunoști? 
 
Sunt încă aici. Ei nu au maturitate sexuală, ei zboară la turmă, adună. Ei stau aici, nu 
merg nicăieri, mănâncă aici pe Dunăre. Pelicanul are o specificitate. Simte unde este 
peștele. Pe măsură ce peștii înoată, pasărea se ridică la un moment dat și prindă 
peștele. Ea o prinde în râu, fără să o urmărească. Acestea sunt păsări la 2 ani, trebuie 
să dureze 4 ani pentru a ajunge la maturitatea sexuală. 
 
Vor interfera cu pescarii? 
 
De ce să intervină? Cine îi împiedică pe pescarii? Toată lumea are dreptul sub soare. Nu 
mă interferează cu mine. Mulți cormorani au crescut, dar nu este nimeni care să-i 
oprească. Nu au tunet, nu au dușmani. În Scandinavia, Germania le urmărește cu 
ajutorul ultrasunetelor ... Primii cormorani au venit aici în 1975-76. 
 
Anterior, nu erau cormorani? 
 
Nu a fost. Unde stau pe insule, copacii mor. Există undeva între 500 și 1000 de unități 
de pe acea insulă acolo. Ei eliberează scaunele, copacii mor. Acidul este atât de 
puternic în stomac încât copacii mor. Iar sub ele sunt peștii. Cormoranii captează o 
mulțime de pești și nu pot consuma totul. Pești se prăbușesc, șacalii și pisicile sălbatice 
stau acolo - așteaptă. Lanț alimentar Stau și așteaptă să cadă ceva. 
 
Șacalii și pisicile sălbatice mănâncă pește? 
 
Cine nu mănâncă pește? Atât ursii cât și pisicile mănâncă pește. Câinele, fiind în stare 
proaspătă, nu-l mănânce. Dar când se rostogoleste sau începe să o consume. Câinele 
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mănâncă pește, nu-l poate tolera, îl vomita și apoi îl mănâncă din nou într-o oră. În 
timp ce ursul și pisica mănâncă pește. 
 
Ai văzut de gheață pe Dunare? 
 
Deoarece există gheață, anul este de succes. 
 
De ce? 
 
Anul are succes. Nu știu cum influența gheții asupra peștilor. Dar există o legătură. O 
mare parte din peștii din râu se îndreaptă către Delta. Există canalele, există curentul 
lent. Acolo, peștele se înmulțește. Și apoi acest pește merge în sus. 
 
Ca un caragiozul? 
 
Caragioza își aruncă aici caviarul, dar se așază în mări și se plimbă spre Marea 
Mediterană. Marea Neagră este rezidentă, dar aruncă aici caviarul aici în Dunăre. Aici 
crește până la 10-12 cm, apoi se duce la mare. Când ajunge la maturitate sexuală, se 
întoarce. Ca somonul în America, în Alaska - peste tot există somon. Este o caragioza, 
cum ar fi sturionii - morunului si păstruga. Ei își aruncă aici caviarul. 
 
Oare oamenii se simt aici ca pescari? 
 
Când erau în cooperativei, au simțit, pentru că în fiecare familie exista o plasă care să 
fie trasă de pe țărm - 10-12 metri. Două persoane intră în râu. Asta fac ei când vin să 
spele grâul. Ei le spală pentru a le proteja de paraziți care mănâncă alimente. Vin să 
spală cerealele și să le usuce. La acea vreme, doi plecau cu plasa. Apoi au fost o 
mulțime de pești și au luat unul sau două pungi de pește pentru a mânca. 
De la bunica mea știu că uneori, când nu există nici o recolta, acolo au vânat. Acolo ei 
se amestecau cu o captura. 5-6 persoane merg, fac o pestele cu captura. Nu vă puteți 
confunda în mod constant pentru că vă obosiți. Un amestec de 20-30 de ori, de 50 de 
ori. Apoi iese, celălalt vine - se schimbă. Căruțele purtau pește pentru a se hrăni. 
 
Cum se face? 
 
Din mize, din scânduri, se luptă. De asemenea, are nevoie de o plajă adecvată. În caz 
contrar, aici trebuie să o faceți pentru ao muta, altfel - ca un ponton. Apoi le-au făcut 
ca un ponton, cu tobe, cu alte lucruri. 
 
Este un loc sau un specific? 
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Aici țărmul nu este potrivit. La Popina și la 3 km mai departe, coasta este curbată. 
Când apa cade, ei se duc acolo și se clarifică. Ei trag pietrele, ramurile, pregătesc plaja 
însăși. Acționând cu oala - ei prinde tot peștele. 
Kepul este o plasă cu un copac, care este asamblat cu doi arbori laterali și unul 
împotriva lor. E ca o pungă mare. Este o plasă, în formă de castron mare, dar puțin 
rigidă de la un capăt. Ea scapă ceva, se duce sub apă, iar când vine un caragouz, crapul, 
un pește care nu poate sări, rula sau rupe, îl prind. Și au făcut o viață. Dar nu un om, 
a fost masă, toată lumea a plecat. Acum acești oameni au dispărut. Și urmașii lor nu au 
multe din ele. 
Există încă bucăți unice, dar, evident, nu există suficiente pești, atunci au existat multe 
pești. Și cu o barcă se întinde, barca este legată și este din nou curse, încă mai puteți 
prinde cu kepul. Sub conducerea lui, am făcut-o. Acum o pot face, dar nu mai am nevoie 
de ea. 
 
Aceste lucruri sunt dezasamblate, nu-i așa? Și asamblate pe râu ... 
 
Da, da. Ar trebui să fie ușor, astfel încât să poată fi ușor purtat. 
 
Există anumite dimensiuni? 
 
Nu sunt anumite dimensiuni. Poate fi cu un metru mai mare sau mai puțin. Dacă sunteți 
mai în vârstă, faceți mai puțin. Dacă sunteți mai tânăr - mai mare. Dacă îl lăsați să 
plece, dacă țărmul este înclinat, trebuie să treacă prin această coaste. Peștele se mișcă 
aici și peștele nu trebuie să se simtă pe măsură ce intră - se mișcă ușor și, când există 
pește, se umple întregul pește. 
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