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fr рибалок Киева та Киiвськоi обласti
iA iнформусмо, що цього року вlд-

повiдно до накаэу Держкомрибгоспу Украiни
вiд 10.0З.2000 р. Np 21 "Про встановлення
весняно-лilньоi заборони на лов риби, iнших
водних живих pecypciB у рибогосподарських
водних об'ектах Украiни в 2000 роцi" i э ме-
тою охорони вiдтворення водних живих ре-
cypciB у рибогосподарських водних об'ектах у
зонi дiсльностi Киjвськоi обласноj державноi
iнспекцij рибоохорони эаборонено:

1, Будь-яке рибальство на час ходу риби на
Hppeu iHa перiод вiдьладання iкри в tabi
термiни:

На KaHiBcbKoMy й Киiвському водосхови-
шах iз заIоками й протоками, зону пlцlоп-
лення - з 25 березня по 2 червня 2000 р,
включно,

Як вiдомо, U.lороку Держкомрибгосп видае наказ про заборону вилову риби на
час весняного нересту fiа 70 дiб i розсилае його струкrурним п|дроздiлам

рибоохорони в обласних центрах i Криму. На мiсцях на ocнoвi цього наказу,
враховуючи cвoi реriональнi особливостi, видаються й публiкуються в пресi мiсцевi

накази lлодо заборони на конкретних рiчках i водоймах. Вони мають право
залежно вiд гiдрометеорологiчних tlмoB без додаткового наказу з Киева

пересувати строки заборон у той чи iнший бiк на 10 дiб,

вищi й р.Сох вiд наоеленого пункту Яри-
ловичський Скиток до гирла - з 25 бе-
резня по 13 lравня, а на дiгьrицi
Киiвського водосховища вiд кордону з
республiкою Беларусь i нихче с,Нихнi
Хари - з 25 березня по 2 червня;

О у р.Десна вiд адмiнiстративно] vexi з
Чернiгiвською областю до затоки По-
гребська старуха з 25 березня по 13
травня;

ф у р,Рось та р.Роставиця - з 25 березня
по 1З травня.

2,3аборонено втермiни, вказанi вп 1на-
\азч про qрресування плавзасобв. що 4але-
жать громадянам, на мiсцях, оголашених ор-
ганами рибоохорон и не рести л и щаfu1 и

З. Нересlилищами виJнdчацо 1о,t qqн\и:

Яо Ки'Ъському вод асхави|ду:
Ф лiвоберехна дiлянка Киlвського водосхо-

вища вiд с,Днiпровське Чернiгiвськоi об-
ластi до с,Лебедiвка Вишгородського
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району КиIвськоi областi з затоками та
протоками;
правобережна дiлянка водосховища вiд

п-ва Домантове до пiвнiчноi околицi с.Яс-
ногородка;
вiд Глiбiвськоi за lоки до пiвнiчноi околицi

с.Козаровичi;
lрпiнський гiдровузол у радiусi 3 км у

районi с, Козаровичi;
по p,Teтepi8 вiд гирла рiчlи до

с, Прибiрське;
По р.Здвих вiд гирла до c.BaxiBKa.

По Ка н iBcbKovy водос хови щу :
уся пойма р.Днiпро з озераN,4и, протока-

ми Й затоками;
лiвобережна дiлянка водосховища - вiд
бази вiдпочинку заводу iм,Лепсе до
греблi KaHiBcbIoi ГЕС. виключаючи дiлян-
ку водойми завширшки 500 м для виходу
моточовнiв на ФарваIер iз човновоi
станшii м. Переяслав-Хмельни цьки й, дi-
лянка вiд Micbкoi човновоi сlанцii до
MiCbKoi ря lувальноi станцii, а такох дiлян-
ка вiд повороту в рiчпорт до с.Циблi;
дренахний канал КиТвського водосхови-
ца вiд адмiнiстрати вноi MeXi з Чер-
нiгiвською областю до забороненоi зони
Киiвськоi ГЕС;
дренахний канал Бортничi - Вишеньки;
дренажний канал у районi глухоi захис-

Hoi дамби с, Кийлiв;
уся пойма р,Десна з озерами, затоками,
протоками на правоN,ау й лiвому
берегах вiд адмiнiстративноi
Mexi з Чернiгiвською об-
ластю до затоки По-
гребська старуха;
по правому березi вИ

затоки Галерне до
гирла р,Сryгна з за-
токами й протока-
ми, пойма р.Сryгна.

нЕрЕст / з
По р.Рось:
Бiлоцеркiвське водосхович4е

a вiд дендропарку "Олександрiя" по право-
му берегу водосховища до мiського пля-
ху, включаючи Затоку;
Щербакiвське водосховище

a верхiв'я водосховища й у мехах гранiтно-
го кар'еру.
Володарське водосховичlе

a верхiв'я водосховища, бiк сторона водо-
сховища в мехах лiсового масиву,
KociBcbкe водосховиu{е

a верхiв'я водосховища в мехах с,Погреби;
a по правому березi водоiховища в мехах

лiсового масиву.
,Щ,ибенське водосховище

a на протязi всього водосховища за винят-
ком сiл Чайки та Лютерi,
Стеблiвське водосховиu4е

a у районi сiл Тептiевка та XoxiTBa,

По р,Роставиця:
Глибочанське водосховище

a по правому березi водосховища вiд мос-
ту с,Трушки до затоки включно;

. _вiд мосту с.Трушки До грёблi с.Матюшi.
Громадян, якi порушують правила заборони

ловлi риби у нерестовий перiод, притяryють до
вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законо-
давства.

А мя тих, хто все-таки не мохе витрима-
ти двох мiсяцiв без вудочкц, аlцаторська та
спортивна риболовля дозволяегься liльки з

берега за мехами мiсць нересry
однiею поплавцевою й донною

вудочкою з одним гачком
та спiнiнгом iз блешнею.

Пiдготував
В.Данилко
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Кореспондент (К). Дядьку Ми-
хаЙле, незабаром настане пер од
заборони риболовлi через нерест
риби, Яьi, на Вашудумку, пов'qзарl з
цим проблеми iснують сьогоднi?

Дядько Михайло (Д.М.). Кохен
розумiс, що питання вилову р,4б"4,
яtа намагасться продовжит,4 свlй
рiд, лехить у площинi моралi, l якщо
батьки чи старшi люди не заклали
цього змалку, то N4и з вами однiою
публiкацiею не зробимо цього, Але
з iншоrо боку, кожна людина, я, би
вона не виховувалась l в яkих би
умовах не хила, мае щось таке гос-
подне у душi, що стримуе ii вiд недо-
брих учинкiв. Тому бiльшiсть риба-
лок свiдомо оберiгають рибу пiд час
нересту, якщо б HaBiTb не було забо-
рони. й вони не завдали б нiякоi
шкоди ii вiдтворенню (розмнохен-
ню), А бракон'ер - це злодiй,

К, Мохе, людей утримуе siд бра-
кон'ерства страх перед покаранням
за це?

Д.М. Страх - це стан i надто дов-
tо знаходитись у ньому люди не мо-
хуть, бо звикають. А покарання
частiше намагаються уникнути,

Недарlvа нам наполегливо
навiювалось понад З00 poKiB оте чу-
же, блюзнiрське: . НЕ ПОЙП/]АН

НЕ ВОР". Думка оточення, або так
званого колективу, про людину,

штучно цiнувалася вище, Hix
думка caMoi людини про се-
бе, А насправдi "НЕ ВПlЙ-

,,,



lV]АниЙ - тЕх злодlй, Бо BlH про цЕ
знАе,,

К. Тобто, Ви ввахаете. що нiякi заходи дер-
жавноi охорони довкiлля не зда]нi зупинити
бракон'ерство? Лише виховання особистостi,
як наЙвищоi, самодосrаlньоi цiнностi мохе за-
хистити оточуюче середовище?

Д.М. Коли людина гордо заявляе, що похо-
дигь вiд мавпи, воча авlоматично знiмас з се-
бе будь-яку вiдповiдальнiсть за cBo'i вчинки, По-
думайте, перед ким iй вiдповiдати? Перед при-
матом, що надто приблизно нагадуе людину?

Насправдi, бахаюlь цього люди чи Hi, вони
вiдповiдаюlь за cBoi вчинки перед отiсю нез-
багненною надсилою, що створила все суще.

А дерхава,., Дерхава, як хатинка на курячих
нiжках, мае повернутися до лiсу задом, а до лю-
дини передом. Буде людина багата, будё бага-
ra й дерхава. А в нас, поки що, все намагають-
ся зробити навпаки, тому воно не тримаоться
купиl тому нiчого не виходить, Людина, яка за-
робляс за 20 хвилин cвoei праlli на riлоl рам чи
на пiвкiло риби, не полiзе вночi у воду за рибою
пiд час заборони,

К. Дядьку Михайле, але х Ti caMl люди сьо-
Iоднi винищують рибу такими варварськими
засобами, як електровудка, отрута тощо, Це
робиlься масово, с HaBlTb маленькi рiчьи, во-
дойми, де зовсiм не залишилося риби.

Д.М. На халь, це справдi так, Однак почала
використовувати електротрали саме ота дер-
хава ще в серединi 70-х. Робили TaKi випробу-
вання в yKpaiHi на Каховському водосховицi,
Результат був налtо нега,lивний, iвlд цього
способу ловлi риби вiдмовились.

,Щослiдхення показали, що не вся риба ура-
жена електровудкою спливас на поверхню, Це
залехить вiд стану повiтряного Mixypa в момент
електричного удару. Бiльшiсть залишаеться на
глибин, й l ине або вIрачас здатнiсть до вiдгво-
рення, Першою гине дрiбна риба, молодь. Най-
вразливiшип,4и до електрошоку виявилися судак
та iншi oKyHeBi,

Але основна причина. через яку lодi вiдмо-
вилися вiд електроlралiв, це спо,kивчi власти-
Bocтi риби, що значно погiршуsались.

К. Ви маоте на увазi, що риба добута елект-
рострумом не така смачна? Але ж iхудобу на
м'ясокомбiнатах шокують електрострумом?

Д.М. Справдi шокують, але кохну окремо, ч
певне мiсце на тiлi й певним зарядом, Електро-
вудка дае заряд у воду й врахае все, що там €
без розбору, по всiи поверхнi живих орlанiзмiв,
намалюймо таку собi картинку: табунчик бичкiв
загнали в невеличке озерце й намагаються шо-
кувати електричним струмом, Ви мохете хоча

iHTEPB,lo / 5
б приблизно собi уявити, якоi сили струм мае
бути використаний для цього? lяк цi бички бу-
дуть корчитися, iчи будете ви пiсля цього вхи-
ваlи оте м'ясо, Урахена риба вид|ляе в кров
TaKi елементи, що ста€ вхе не продуктом хар-
чування, а до певноi мiри отрутою. От i вихо-
дить, що бахають цьоlо люди чи Hi, а все ж
вiдпоsiдають за cвoi вчинки cBoiM здоров'ям,
здоров'ям близьких, cвoix дiтей, В Японii о
такiй спосiб, щоб риба не билася й не видiляла
у с8ою кров нiчого заивоl о. виймаючи з ciloK, ii
одразу проколюють спецiальним iHcтpyMeHToM.
Така риба набагаIо смачнiша, похивнlша, але
й дорохча.

К, Дядьку Михайле, що б ви хотiли побаха-
ти рибалкам Украiни?

Д.М. У першу чергу xoтiв би побахати
xiHKaM завзятих рибалок пам'ятати, що.НА
риБоловлl один рАз у хиттl БувАе ли-
шЕ чЕРВ'яК". тому не сварiться марно, а зби-
рай lеся разом на риболовлю. коли закiнчиться
нерест, Там ви точно побачите, яким способом
добуто рибу, яку спохивають вашiдiти. Та й чо-
ловiковi веселiше буде, lвзагалi нашим жiнkам
треба смiливiше братися за чоловiчi справи,
Тiльки не в шахry, не дороги l\4остити, не на
,трактор i не в солдати, а в депутати, легковуш-
кою управляти, рибалити, якось наше )(иття
при[рашати la направляlи. За ьiлыiстю XiboK у
парламен]i ми чомусь ближче до азlйсььих
KpaiН, Hix( до овропейських.

А справжнiм рибалкам слiд пам'ятати, що у
сиву давнину з рибалок та мисливцiв зlуртува-
лися козаки, а згодом постала козацька дерха-
ва. Моtуtня, пова)кна, шанована у cBiTi,

Люди в yKpaiнi здебiльшоlо здlбнi й працьо-
витi, саме тоNlу нiякi революцii, знущання, по-
датки не зупинять нашого розвитку. Ми прире-
ченi на перемогу добра на Нашiй землi. Немае
Волi без Батькiвщини, але нема€ й Батькiвщи-
ни без Волi,

Шануймося, бо [,lи того Bapтi|



Ci / про риБу. воду i риБАлок
а месте, которое я давненько об-
любовал и дахе благоустроил,
всегда оставлял рыбе харчишек,

никого не было. Тут нераздольно для донOч-
ников и разве что одну удOчку можн0 пристро-
ить в сторонке, чтобы ловить для потехи души
еще и в проводку. Я так всегда и делал, За-
брасывал полудонку с выползком для здешне_
го гибрида, который славился дерзкиl!1 норо-
вом и весил до килOграмма, а сам занимался
уклеЙкоЙ, чтобы не скучно было,

И теперь сначала я бросил кормушку с су-
харями и подсOлнечным хп4ыхом, потоп,1 поста-
вил безынерционную каryшку на удилище для
полудонки и, снарядив, забросил, Сегодня
п4охно надеяться на родственника карася. По_
года - прелесты Солнце стояло, правда, ухе
вровень с лесом, но ветра не было, на глади
воды играла всякая рыба и обецала отраду
для сердца,

Легкую и прогонистую трехметровую
удочку я изготовил на уклейку, которая почти
никогда не отказывалась от всякой накивы
на п,4елком крючке, н0 всегда предпочитала
сладкое и крашеное тесто. К тому же, поверх
крючка с длинным цевьем, я приспособил по-
лоску сверкаюцей хести, прельщая рыбку
игрой самодельной и простой мор"мышки. На
Taкylo" оснасточку очень часто клевали окуни
и ее редко оставляла без внимания щука,
Хищница была все хе нежелательна, краем
пасти она засекалась изредка, а чаще отку-
сывала морl\4ышку и "делала хвостиком".

Ловить я всегда начинал с малой глубины,
пока приличная рыба не ушла от берега, lr.4еня

радовала не только поклевка, но и трофей,
Первая проводка прошла вryне, впрочеI\4,

вторая и третья тохе, хотя со дна пOднимались
пузырьки воздуха, которые пускали, наверное,
прогуливаюциеся по дну сазаны, лещи или
охидаемыЙ гибрид.

Я, конечно, удовлетворился бы и ласкирем
или п;iиличной плоlвой, красноперкой или
подлещиком, но... ПроблеN]а с клевом.

Приопустил слегка куговь]й поплавок и,..
еще несколько пустых прOводOк,

А поверху рыба играла: крчlи разной вели-
чины разбегались по воде, уплывали под блеск
солнца,

lVloXeT наNlечается до)t(дь, и всякая речная
хивность, слышит его приблихение, впала в
апатию? Мохет кислорода наверху больше?

Что ж, видно, придется мне сегодня
перебиваться N4елочью, уклеек ловить, Гlе-

реп,4естил поплавок на нужную глубину, сан-
тиметров на сорок, бросил в воду, и,,, он тут
хе побежал в сторону, Легкое двихение ки-

стью руки - и первая рыбка моя| На почин.,,
С мизинец,

Я ожидал, конечно, что-нибудь сантимет-
ров на пятнадцать, но такая уклейка ловится у
других. l\,4He досталась вдвое меньшая,

Планида|
Коlда \л,ое- и шепляется рыбt а 8еличиной

в ладошку, не в детскую, конечно, тOгда весе-
ло на сердце и приятно руке, Чувствуется со_
противление уклеи, а она упористая, Есть
борьба. А тут.., Но клев был оIменный, Попла-
вок lo исчезал на коротьое время, lo бе{,dл го-
перек течения, дробил, кувыркался, выпрьг
гивал, И почти за каждой подсечкой рыбка|

рыбки, дома хдал кот Бази-
ли0.

Часика через два притоми- \
лась рука и притих азарт, да и
клев уменьшился_ Я отложил удочку,
закурил и поднялся на крутOяр посп4от-

реть сверху на других рыбаков и разп/ять кос-
ти,

Взобраsшись наверх, пройдясь чуть нихе
того места, где я сидел, увидел под берегом
стаю голавликов, среди которых были особи
очень внушительной величины, ну прямо ги-
ганть],

Это ухе интересно| СIоял июнь на рыбу
плюнь, но это пословица, а рыба - вот она,
шевелит красными плавниками, помахивает
хвостами и даже, кажется, косится на увальня
на пригорке.

Я глянул вокруг, 3еленые деревья с гус-
той листвой, высокая и сочная трава; что-то
летает, хужхит, мельтешит перед глазап4и,
Пошевелил ногой в дикоросах - вскинулась
всякая мелочь, какую не подашь на крючке
lолавлиьу: комарики, мошkи, лучьи, Tyl пtи-
чек много, они подбирают, что видно глазоп,1,
а вOт кузнечиков не видн0,

Пошарил в карп,4анах, Кусочек теста, плас-
тиковая коробочка - опарыша хотел было по-
садить на прOглоIушку но впопыхах сунул в
карп,lан, Подошел к берегу блихе, бросил кусо-
чек теста поодаль от стайки, Тотчас метнулся к
нему голавлик, слопал без всякой опаски. Я
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сь]панул опарышей, Рыбья мелочь тут же расхвата_
ла, всем хелающим дахе не хватило, Крупные осо-
би подплыли из глубины, но неторопливо, будто из
любопытства, без всякого внимания к корму,

"А что,,. если?,,. У меня же все есть! Черви, опа-
рыц, хлеб и -есто, сDlро\ плавлечыи, перловка,,,
Круглый поплавок из светлой пластмассы, огружен-
ный водой сколько надо, Катушка безь]нерционная
черта смохет удержать. Можно же пустить нахиву
от середины к берегу по течению,"

Перестроить снасть, зацепить поплавок из плек-
са и поводок с наживкой и без грузила было делоN4
нескольких минут, В общеп,1, как училиl

3абросил опарышей подальше, затем подтянул

:i ra с]рую, чlо lриr(ималась r берегу и lде деrку-
-:b;l , 

рилй lолавл,4, насIоро,{.ил -la гоплавок ,лаJа,

" с Ел\ опять напрасво]
Я менял насадку и глубину, сни_

_.ý ll_tl."e Кусlы справа слеlьа сьрь.вали меня ol
:С| -:.' ооlбь. но и я п,lноIог0 че видел, Ьлиrи, i'rlb ,.'-+. солнца играли на водяно,4 lлади, по-
: ' _ :j плавок вошел в слепсший блесь и

.a.. ' { , j. пропал из вида, Я перевел взгляд на
li' .. ' конец удилища,.. Нет, Fахивка про-

tч,j t ,/ Lьла неiронутой.

Pi, -j\ Ну что ж, повторим заброс,,, и

про риБ)/. воду i риБАпок / 7
меня для них отдельный, чтоб жили и не тухили,
не погибли до конца моего промысла. Теперь при-
гOдились,

Осторожно и п,4ягко закинул я рыбок в родную
стихию и, почувствовав грузилOм дн0, стал вести
снасть х берегу на течение, Поздно, но подумал о
топляках, корчагах, возможности зацепа. Снасть
больно громоздкая, чтобы водить сп4ело по незнако-
мOму дну,

Леска на удочке 0,З крепкая, новая - п,lеняю
каждый сезон, чтобы не корить себя при обрывах за
сl9редность, дерху леску с натягом, но чуток про-
висшей, Выдержит ли, если схватит гигант?.. Долх-
на бь], Да и катушка не раз выручала. Отечест-
венная, но торп,lоз на неи раоотает четко, сдает ле-
ску на заданное усилие и хорошо притомляет рыбу,

Все зто у п,lеня в голове сумбуром, вместе с
мыслями 0 времени, о тOм, что опять труд напрас-
ный, пройдет впусryю моя ходовая донка. Но вдруг,
когда по п,4оим прикидкам уклейки находились еще
вне интересов стаи голавлей и где-то в семи метрах
от берега, леска выпряп,lилась и придавила кончик

удилища к воде, Мысленно я вообразил себе лод-
водFую карlину, увидел, как K1o-ro схватил уклейку
и с разворотом пошел на дно, чтобы в сторонке и
без свидетелей лолакомиться, Я уже ощущал тя-
жесть в руке, когда псlдсек, лонип,lая, что выдерхка
была в самый раз, однако itохно"перестараться.

Удйлище тrг хе рванулось из рук, леска с тру-
дом сl\,4атывалась с каryшки, я понял, что рыба заце-
пилась довольно большая. ВпрочеN!, это чувствова-
лось и по изгибу удилища и направлению лески,
она уходила к середине реки и с брызгами резала
воду

Что х, если нет коряг,.. Но я,все хе подправлял
ее ход, придерживая над дноI!4 и сiлоняя пойlи на
круг,

А еце я боялся, чlо шуkа схватила мою уклейку.
может перекусить леску и уйти восвояси, - ух
очень \1ошнь,е рывки передавались моей ру\е,

Но борьба продолхалась и мне казалось, что
времени прошл0 довольно п,lног0, лре)це чем я

ощутил признаки усталости пртивника. Пригото-
вил подсаку, опустил ее в вOду, норовя привесrи
гладиатора в узкую заводь, где удобнее его вэять,

Наrонец, Fаверх вышел большуший lопавль с
руку миной, наверное. Я подтащил его к себе и
леl[о взял в широкую подсаку. Быстоо вытащил на
берег, пересадил в сетку для крупной рыбы и, поса-
див на снасть новь х уклеек, снова пустил в дело хо-

довую донку,
Конечно, я трепетал и волновался, надеялся

взять еще такого же голавлика, но ух,.. дудOчки,
перевелись простаки. Ушли далече,

г,коваленко

-_"Я МаЛ И СНОВа ОДеВаЛ ПОПЛаВОК, За-
брасывал под самый берег. сидел сог-

. нувшись или лехал плашмя, но,,.плевалй'
на мои старания хитрые или сытые голавли,

Ухе и солliце поднялось к зениry, и разоl!4лел
я до некуда от жары, * все труд напрасный, Я воз-
мущался, выражался с поl\4ощью могучего и бога-
того русскOго языка, не раз поднимался на гору,
чтобы убедиться, чт0 еще есть в.Qонце рыба, но,.,
Голавли выводили N,4еня из себя своиlи пренебрехе-
нием.

Рыба была, Голавлики флегматично гуляли туда
-сюда в толще воды и дахе бросались иногда напе-
рехват плывущей всякой разности и моему угоще-
нию из кусочков теста,

Поодаль и глубже стояли на струе торпедаI!4и
матерые Эыбы, слегка поводили краснып,{и плавни-
ками, С досады я, конечно, придуп,lывал им прозви-
ща пообиднее, но богатый словарньiй запас был
бесполезен,

"Думаrь нало, друг мой печалььыи, - при(а-
зал я себе. - Шевелить извилинами, В хизни дав-
но известно, чт0 выход всегда есть, Вот, скажеп,4,
ходовую донку приспособить под упряжку укле-
ек,,, Но ведь это не перекат|,, А что терять? По_
пытка - не пытка, В моем рюкзаке было доста-
lочно поицаrдалов, нашелся и рvr(ный груJ с по-
водком и застехкой. Привязал к леске тройной ка-
рабин и соорудил хвост с поводками под стайку
уклеек с крючкап/и на шесть милиметров, Посадил
трех уклеек, самых хивых и п4аленьких, Садок у
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]о / коли эсутЕнiе
берега й не заплуrав хилку в кущах. 3дебiльшого пiсля
перших несподiваних ривкiв BiH дозволяс виважувати се-
бе легко, Ще легше вива)qвати ляща,

Суда< iнtоли повод/ться дос,1Iь "]асивно, але час-iше
бореться, вдаючис",lрл цьому до довгих yIeч, часто в б l
небезпечних для хилки перешкод, Тому без потреби
не варто вiдпускати його надто далеко, хiба що на
чисту воду, Якшо риба злаходиlься п,4ix зачепаvи
(наприклад, потрапила ryди пiд час ковтання хил-
,,l1, слабt t не даваи tе, але амор-изу,/ I е ll поJ]-овхи ви_
соко ,liднстою веошинl'ою, lV]aHeBp приlосито успi/, яьщо
риба ранiше не встигла обкрутити хилку навколо зачепа,
Пiсля кiлькох довгих утеч судак слабне й починае безпо-
радно кружляти, його треба виснажити, маневруючи ли-
ше вудлищем,

Якщо ви пiдсiчете коропа, лина, усача чи сома, то на
вас чекае тривале змагання, iтодi ви масте продеN4онст-

рувати свое рибальське п4истецтво, Увесь секрет полягае
в умiлому гальмуваннi риби. Рано чи пiзно кожна рибина
стоvигься й, якшо вй не rрlпус-итеся ходно" поN4илки,
буде вашою, Однак майIе на увазi у разi потреби ваш
колега з ловлi мае зiбрати Bci вудки, що завахають,

Для витягуванlя риби на бере непогано заздалегiд"
вибрати зручне мiсце, щоб спрямовувати туди виснахену
рибу, Яь.чо ,lлаский береt дасть змогу, витчгнlть ii ков_
заннqп,4, Вахливо, шоб риба рухалася tаь само плавно, в
водi, Коли вона, лежачи на боцi"'виiждхае" на берег, Nao-

жете наприкiнцi qитягування трохи прискори]и ii рух, Ви-
тягуйте tiдоти, док.1 мо)кливо, , швидtо Yагаиlе ру<ою

Якщо крутий iзарослий берег не дае змоги витягну-
ти рибу ковзанням, скористайтеся пiдсакою, Довге вудли-
L_Le усьладнюс маневрува]ня, IoМy, q<шо ловлте cavi, го
вкороriть його. Лiпше, звичайн0, попросити колегу допо-
п,4огти, Втомлену рибу спрямовуйте на обруч пiдсаки,
пiдставленоi з боку'ii голови, маневруючи одночасно ри-
бою i пiдсакою,

Великi екземпляри треба витягувати з води багори-
ком. Втомлену рибу чiпляйте за зябра й плавниNа, рiшу-
чим рухо\, витягуйте на берег, Напоиhiнцi вчдl.у можна
вiдкласти, щоб допOмопи собi рукою, Одноlчlу рибалцi це
робиги tрохи незручrо, Якщо розраховуеlе llлььи la се-
бе, то на хвилинку вiдкладiть вудку, L]e мохна зробити
тiльки тодi, коли повнiстю виснахена риба лехить на боцi
й не оеагус на дотор{ багориkа, гlад,иl-о захопивши il за
голову, дiй-е як звичаиьо, але не Jапусьай,е ]dл"цi над-
то глибоко пiд зябра, Особливо оберехним треба бути,
витягуючи з води великого сома (щоб не покалiчитися),

Пiд час вива)ryвання не можна свiтити лiхтариком, Це
ляlас рлбу й провокус i на pa"]ToBi ривк,/, Jаслiплюе та
дезор]ентуе рибалку й, по cyTi, нiчим не допомагае, Тiльки
на кiнцевочу егапi iнодi допомаlас rраше освiтленнq,
особливо \оли влникають якiсь,lесподiван, ус\ладрення,

(За книгою А.Трембачевського
"Нiчне вудiння риби", Варшава, 1991 р,)

(Далi буде)

риболовнi
cHacTi

з усього
cBlTy

( Продоыке ння, поч. ди в,
"Рuбалка", N9N9 2- 1 0/ 1 999,

N91/2000 )

Грузип0

Грузило
Корпус 'l виконаний з двома оIво-

рап,lи 1 i 2, В oтBopi 1 е коромисло З, а
в oтBopi 2 закр]плений гуNаовий амор-
rизатор 4, який при зачепах розтя-
гу€ться й грузило зв]льня€ться,

Двтор: Р,Печчо, СШД, 1972 р,
петент N! З68З542.
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Грузило
Корпус 

' 
зiгн}T ий по поздовхнiй oci.

Легко проходить крiзь зачепи,

Автор: Л,Мартiн, СШД, l971 р,
патент N9 З609908-

Грузило
Складаеться з корпусу 1 iз трохи важчою

передноою частиною, з 9Fою з'еднанi петле-
виднi вiдрiзки дроту. Добре трип/а€ться на
замуленому днi,

Двтор: Г.Руппе, СШД, 1977 р.
патент N9 4019275_

Грузило
Виконаний у вигляд] пустотiлого корпу-

су, Маючи невеликi розмiри вирiзняеться
високою зачепнiстю,

Автор: е,Гiбсон, СШД, 1952 р.
патент N9 2611988-

роБимо впАснс!Еtlч l l]L

ТорOiдний корпус, охоплений кiльцем 2,
яке з'еднане з тросом 3, !,обре тримаеться
на Jамчленому днi й звiльнясться вlд зачепiв,

Двтор: l.Майкл, США, 196? р.
патент N9 30571 10,

Швидкознiмне грузило
Продовгуватоi форми. Може закрiплюва-

тися на будь-якiй частинi хилки 
' 

способами
а, б, в, г, При сильному потягуваннi жилки 

'грузило звiльняеться,

Двтор: Х,Маклеоз, СШД, 1970 р-
патент N9 З516l92,
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Грузило
Корпус 

' 
зiгнутий по поздOвхнiй oci,

Легко проходить крiзь зачепи.

Автор: Л,Мартiн, СШД, 1971 р.
патент N9 з609908-

Грузило
Складаоться з корпчсч 1 iз трохи важчою

передi]ьою частиною, з якою з'еднанi пе lле_
виднi вiдрiзки дроту, Добре Iримасться на
замуленому днi.

Двтор: Г.Руппе, США, 1977 р,
патент N9 4019275.

Грузило
Виконаний у виглядi пустотiлого корпу-

су. Маючи невеликi розмiри вирiзняеться
високою зачепнiстю,

Автар: е,Гiбсон, СШД, 1952 р.
патент N9 2611988,

роБlrмо влlАсноруч / 11

Тороiдний корпус, охоплений кiльцепа 2,
яке з'€днане з тросONа 3, !обре тримаеться
на заN4уле]ому днl й звlльлясться вiд зачеп:в,

Автор: l,Майкл, США, 196? р,
Патент N9 з057110-

Ш видкоэнiмне грузило
Продовгуватоi форми, l\y'oХe закрiплюва-

тися на будь-якiй частинi жилки 
' 

способами
а, б, в, г, При сильному потягуваннi хилки 

'грузило звiльняеться,

Двтар: Х.Маклеаз, СШД, l970 р,
патент N9 З516192,
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1а i cHAcTi

t-[ЕЭ ['-1гпг(aс

Хихак рано чи пiзно пристосовуоться до хитрощiв, приду-
маних мя нього рибалками, починае розпiзнавати й уникати
пiдозрiлих (найпопулярнiших на цiй водойп4]) принад, особливо
остерiгаючисо вlдкоиlих мiсць, Kolpi "]осliино вiдвiдуют.
спiнiнгiсти, Найчастiше рибу в таких мiсцях вони досить швид-
ко "вибивають", та, що залишилася, клюе обережнiше, а то й
зовсiм перемiщаеться в затишнi к!точки водойми - глухi корчi,
заростi водяних рослин,

Шо к у 1а<ому разl робиrи? Наипевнiшии BaplaHT пода_
тися на водойми (якщо вони ще 6), де клювання риби ще не
зiпсоване циNl "хорстким пресингом" iз боку рибалок,

lще можна почати затяr(ний експери[,4ент, вилробовуючи
на улюбленiй водоймi в добре знайоtйих мiсцях HoBi спiнiнговi
принади, а такох спробувати рибалити у глухих корчах, заро-
стях водяних рослин серед затонулих дерев, тобто в lйiсцях, де
Hixтo не ловить, побоюючись умить вlратити 3апас ycix прихоп_
лених iз собою принад. Хижак почуваеться тут у безпецi й
смaлиsiше бере запропоновану принаду, Тому HaBiTb у перiоди
повнOго неклювання ryт MO)t(Ha часOм сподiватися на успiх,

Загалом, рiзних BapiaHTiB "незачiпок" чималоi однi краще
спрацьовують у rустiй траsi, iншi - у корчах, Деякi з них у
комбiнацii тiльки зi шryчними принадами (блечJнями, TBicтepa-
ми), iнmi годяться i для тваринних наr(ивок, Незважаючи на
розмаiття моделей, iX об'еднуе один принцип: пiд час провод_
ки жала гачкiв захищенi вiд зачепiв, але пiсля клlовання або
пiдсiкання захис] щезас, гачки звlльняються й упинаються у па_
щу хижака, Ця властивiсть "незачiпок" дао змоry користатися
ними там, де звичайнi принади миттево застряють у корчах
або начiплюють трhву, З того, як N4iцно "незачiпки" триlйаються
в пащi хихаьа пiсля пiдсlкання, судять про li якiсть,

lvохна говорити про двi концепryальнi системи "незачi-
пок": або хало гачка прикрите прркниlми вусиками з тонкого
дроту, ToBcToj хилки, пластикових пелюсток тощо, або хало
одинарного гачка эаховане в тiлi TBicтepa або вiброхвоста,

lдея потрапила в Овропу iз США, Саме американцi запо-
чаткували створенtlя цього типу принад, i цьому о доволi
логjчне пояснення. Рiч у TiM, що основним об'ектом прiсновод-
нOго аматорського рибальства у Штатах € так званий чорний,
або американський окунь (Black bass), який мешкао в
найнедоступнiших мiсцях тамтешнiх водойм. Спроби впiймати
його над чистим дном. я[ звичайно. приреченi на поразьу, що
й спонуьало небайдухих до риболовлi американцlв ховати жа-
ло гачкiв у тiлi створених ними х пластикових принад,

'tал,1 
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cHAcTi i 1э
_ У Texaci проблема була особливо гострою, бо насунувши на вiстря гуму, надати системi робочого
бiльшiсть штучно створених тут водойм були захара- лольхення. Тепер п д час пtдс кання жало гачка лег
щенi стовбурамИ дерев, якi стирчалИ з-лд води - ко вислизне з цього отвору й надiйнше пiдчепить
перед затопленням вiдведенi пiд водойми територii рибу,
вiд лiсу не очищали, Мабуть, саме Texacbкi рибалки З Нескладно обладнати звичайнi гачки за-
були авторами перших "незачiпок", У всякопау разi, побхною скобою, зробленоо з гтарноi струни, Оз-
монтах так i називаеться - "техап", Головний його броiвшись обценьками. вигнiть дрiт дуккою, як на
козир _ простота, HaBiTb використовуЮчи звичайнi мал,2,в, вставте у вушко гачка, а хвостиk бля цiвкигачки, мохна оснащувати ними бiльцiсть п,l'яких обмотайте тонким мiдним дротом, Обмотку слiд по-
пластиковиХ принад, але ловля буде ще ефек- лудити, Пiдгинаючи дужку, вiдрегулюйте ii так, щоб
тивн шою! якщо застосувати гачkи з особливою вона притискалася до xana з п"u"ою силою, такий
формою цlвки (мал-] ), l ачок можна оснащувати не тiльки твiстерами, але й

слiдом за американцями за виробництво всля- тваринними na*""uar", наllриклад великим ви-
1,4. "яеJачiпоt" у]я],4Lq СВРОпе,4ц, l-a cвpol е"4Lыи\ пов3,о\,4,
водоймах тех знадобилися цього типу лринади, l не Однак бiльшiсть спiн нгiст в лереконанl, що при
дивно. Згадайте хоча б, як вигляда€ влiтку бiльшiсть використанн "незач пок" зростае кiлькiсть холостЙх
наших водойм: затокИ зi стовбурами, що стирчать з- п дсiкань сходiв риби пiд час вивiхування, lM вак
пiд води царство Судака й окуня; суцiльно зарослi ко заперечити. Справдi, вlдкритии тр йни[ сkор ше
водяними рослинамИ мiлководдя - притулоk щуки- засяде в пащi риби, Hiж захований у TBicTepi од-
трав'янки, Але на жаль, цi територil заборонен] для нопiддiвниЙ гачок. Саме тому, коли ловите з "неза-
звичайних блешень, чiпкаN4и", пiдсiкати треба рiзкiше, Краще застосову-

Тому тепеР практично Bci провiднi фiрми, якi вати сучаснi nnereni *"r*", як миттово i без BTpiT
спецiалiзуlоться на виробництвi спiн нгових принад, л]сля пiдс]кання передають енергiю вд вудлища до
мають у сво€му асортиментi кlлька моделей "незачi- принади нав]ть на великiй вiдстанi та глибинi, До-
Пол",

,.незачiпки,, 
нескладно зробиIи самому, тим, ]rlI''#H"",TJjH#;';TffJi;;:^' ' "ono"- 

,'*

хто BMie тримати в руках обценьки та паяльник, мя 1

lq

а

цього не треба багато часу, а ефективнiсть таких ви-
робiв буде ненабагато нихча, нiж у фiрмових, Про-
понуомо на вибiр три конструкцij рiзного ступеня
сьладностi,

7, Якщо масте Фiрп4овi гачки "Кеереi'(мал,2,б)
цлq "те}асыого" монтажу або спецiальнi iз захис-
ною др(кOю (мал.2,в), то особливих слюсарських
навичок вам п4ати непотрiбно, Досить правильно ос-
настити таким гачком м'яку принаду та приоднати
кулясте грузил0 (якi використовують для оснащення
поролонових рибок) або надiти ковзне,ру."пБЪ""- r r Ч:!

;";

посередньо на хилку перед гачком, l\,4oxнa замiсть
'"{"ii""-r '
ю,!пах в

\NldJ1,o],
2, Якщо не пощастить розхитися фiрп,lовими ,Мерр5', , }:,

гачt ам,4, згодя lь(q й 3вичаЙн,, вiд-lовiдhоlо роJ\illру, ":^

де пiсля пiдсiкання повинно з'явитися хало, а потiм -F С'

жfifrнl#ffi""ffip.-ffi
;#LЦ}fifi,r,ffiffiffi#*ft# 

*хж V 
rД

,:*=,*ыffi-*тн** *,?W,
о",l;]J:ъж*,,дьпроколоти.,";Т.Т:;:] ffi.\) '| {,

rlil-,,Ё, l:,.:p #



1zl / почАткiвцlо

Мй нg зна€л4а' Еоr!и й яК даб\rБ гiерыу рибу наШ далехиr1 |!}аЩур, але те, щ,,
l:УДОЧi(а ВинаХlД ДаВНlи, 3НаСМа НапеВНе.

'i разкагliiах археслоrи неодноразGýо натlJаьlяли кiстянi та б;:,аr;зовi гачки
Нас i винахiдtlика гачка l]озлiляlr]ть баrаrо сталhь, а основа вуд;нн,, вудачка

сучасна вудачка - снасть гармонiина, що да€ ,,",u "йilХi,i i.i,itr,I'ii,i,i,7;
баротьбу з великсю

,га сильttоlо рибою й перемагти ii. Але це вудачка рибалки-слоF ].fiбена |

Бiльшiсть >хэ любителiв у вигстовхе5н; clJlc-.i iе далекс вiдiишри вiд д:,jч,_о|
винахIднике 

"

}\
, , _ ,// .., rробуймо и ми зiбра-

Iи поос-у -армон иlу ву-

Ж, ."#;l ;,"jJ,".'lЖ ],'#
- j' бrт"r" насамперед вудл,]ше, Те-/, пер, коли винаидено скло- та вугле-

пласти t oBi ,елеско,l чнl вудл/ца,
, орiонтувати рибалку на натуральнi (бамбук,

, березу, l оробинY Touro) некореl' llo, Але на у-
,! ральним, вудлиL!ами корисгуються й будуl" ро-

ристуватися * добрi вудлища дорого коштують.
Серед натуральних вудлищ перевагу надають бамбу-

ковим, бо вони легкi й добре зберiгають прухнiсть, Про-
даються бамбуковi вудлища суцiльними хлистами або
рознiмними (щоб зручно перевозити у пасахирському
транспортi),

У лiтературi зi спортивного рибальства настiйно ра-
дять купуючи вудлища зважати на колiр бамбука. Зелен-
tуватий вiд,lноh св дчить про Fезрiлiсlь, l з lаки\4 вудли-
щем зазнаеш горя, Дозрiлим вважаеться бамбук темно-
ховтого або свiтло-коричневого кольору, Слiд звертати
увагу й на плавнiсть переходу вiд комеля до вершини (чиN4

плавнiUе, lим лiпше), la якiсть зрlз\, cylblB, та.ол l-a le
цоб у рознi[,1них вудлищ з'еднувальнi трубки щiльно вхо-
дили одна в одну й не хляпались.

Багаторiчний досвLд свiдчить, якщо недбало поводити
ся з бамбуковими вудлищами вони слугуватимуть недов-
го. Тому досвiдченi рибалки куплене вудлище фарбують
олiйною фарбою або лакують.

Березов, roprnoB la ллист/ J l..]Uи/ ,lорlд ]агоlовля,
ють восени, коли припиня€ться рух coKiв, Л.П,Сабанссв
yBa*at, "Наи,раш,lи час для зрlзувdчlя вудпиш - ос нь,
са[,4е ховтень i HaBiTb листопад, коли лист з дерева спаде
й деревина вхе набуде значноi щiльностi, Можна зрiзува-



Рис. 3. Вудочка, оснацена мотовuльцямu
i петелькою мg закрiплення жилки.

ти вудлище i напровеснi, у березнi, але тодi де-
ревина вже сируваlа й не мас laKoi мiцностi, як
восени".

Заготовленi хлисти обкоровують на двi тре-
тини вiд комля, а вершину залишають незайма-
ною для рiвномiрного просушування, Акуратно,
щоб не зробити насlчок на хлистi, зрiзають суч-
ки l, явщо прут рiвнии, ставлять у гiнисте I\4lсце

для просушування, Викривленi хлисти випрям-
ляюtь, l однаl' я раджу вишуlувати piвHi прути,
бо кривi як не випряN4ляй, повертак]ться до то-
го х самого стану.

Восени. пiсля просушування, ltору знiмаюIь з
усьоrо хлиста, реlельно зачищають зрiзи сучкiв.
потiм просочують його двiчi теплою олiею або
олiфою, Це допомогае зберегти вудлищу
пру)rнiсть i еластичнiсть. Пlсля того яt олiя всо-
талася й лiдсохла, вудлище оснащують I\4oTo-
вильцями, але так, щоб хилки не накручувати
навколо вудлища iгачок не устромляти куди по-
пало,

почАткiвцlо / 15
П/отовильця - це два гачки, зробленi з дро-

ту кOльорових металiв (але не залiзного!) дiаме-
тром до 2 мм при довжинi загоrовку 4 5 см.

Загоtовку згинають навпiл, \iнцi розплющу-
ють i щоб Nаiцнiше лримотувались роблять тер-
пугом кjлька пропилiв {рис.l,а) або загинають
кiнцi (б). На sудлищi (але не на бамбуковому)
шилом роблять проьоли. заливаюlь ix клеем
БФ-2 або олiйною фарбою (щоб не загнивала
деревина),, вставляють мотовильця та примоту-
юlь ix, ховаючи кiнцi, Це дуже надiйне приNаоlу-
вання:рiвне, без вузлiв, якl рано чи пiзно кошла-
ються i розв'язуються, його iлiд запам'ятати,
бо неодноразово доведеться застосовувати,
особливо пiд час реп,lонту бамбукових вудлищ.
Як його робити - видно з рис.2. l\Уатерiалом
для примотування можуть послужити стара хил-
ка, капроновi або й котушковi нитки,

Якщо потягнути за кiнець В (рис.2, б) кiнець
А заIягусться пlд наN4отування. Кiнцi a\ypaIHo
обрiзають, Та\ само примогуються и петельки
на вершинцi вудлища, Пiсля цього приNlотуван-
ня бахано просочити водостiйким клесN4, просу-
шити й пофарбувати все qудлище олiйною фар-
бою вiдповrдного toHy, 3алишаеться натягти мiж
гачьами нитку з корком, шо ковзас по liй, в
який ви будете втикати гачок пiсля наNlотування
жилки на п,4отовильця.

Вудлища залежно вiд xopcТKocTi (товщини)
оснащують хилкою рiзного перетину, напри-
клад, м'якi вудлища - хилкою 0,] - 0,25 мм.
TaKi вудлища використовують для ловлi дрiбноi
риби, Середня xopcтKicтb вудлища пасуе для
вудiння бiльшоi риби (oкyнiB, лящiв), iоснащу-
ються вони хилкою 0,25 - 0,4 мм. З хорсткими
вудлищами мохна виходити на велику рибу *
коропа, в'язя, щуку, сома.

l.Ларiн

Рчс. l

Рчс.9
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'IB / ЕкологiчнЕ BiKHo
ричнiй прогресii. Систему винесення tllтраФiвt не-
обхiдно розробити детально й довести ll до
вiдома керiвникiв.

По-друге, вирити або поновити рiвчаки навко-
ло тракторних cTaHiB, заправочних станцiй, схо_
виlл з отрутохiмiкатами, скотомогильникiв та кла-
довищ, уздовж ycix дорiг i захисних лiсосмуг,
мiсць зберiгання i накопичення rною.

По-трете, вирити захиснi рови rлибиною не
менше 1,5 м уздовж рiчок, озер i великих водосхо_
виц.l на вiмалi не MeHUJe 50 м. Уздовж мерельних

cTpyMKiB, а такох cTaBKiB i рiчок на територiях на-
селених пунктiв з сiльськогосподарським оборо-
том рови мають знаходитися на вiдстанi 5 м вiд
краю аоди в перiод максимального розливу. Сму_
ry Mix захисним ровом i краем води слiд засадити
лисовими породами дерев (малюнок).

Облашryвання захисноrо рову й висарl(ення
лiсових порiд дерев можна покласти на землеко-
ристувачiв.

Захисна смуга з ровом виконуватиме роль
Фiльтра, оскiльки талi й стiчнi води потрапляти_
муть спочатку в канаву, а потiм поступово просо-
чуватимуться крiзь землю й KopeHi насадх(ень до
piK чи водойм. Однi хiмiчнi сполуки iважкiелемен-
ти осiдатимуть на днi рову, iншi - затримувати-
муться земляним iкореневим фiльтрами. lлише
невелика ix частина дiйде до водойми. Як вiдомо,
отрутохiмiкати i мiнеральнi добрива через певний
час здатнi розпадатися. HaBiTb, якlцо деякi хiмiчнi
сполуки дiстануться до водойм, то вони будуть
значно ослабленi. 3ауваlкимо, що захисний piB Hi
в якому разi не повинен сполучатися з водоймою
чи рiчкою.

Щiзаходи дозволять не тiльки оздоровити нашi
рiчки й водойми, наповнити ix рибою, але й знач-
но пiдняти piвeнb води. Рiчки перестануть мiлiти.

Хотiлося 6, щоб сьогоднi, коли ми досягли та-
кого високоrо рiвня цивiлiзацii, нащi еколоrи та
чиновники з уряду, а також законодавцi з Верхов-
Ho'i Ради нарештi зрозумiли, що вiд них залехити-
ме, чи буде майбутне у наших дiтей i oHyKiB, чи
змохуть вони, як i ми в дитинствi, ловити рибу ру-
ками.

Володимир Тарасюк
M,KlriB.

ý
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Заздр сна й невихова-

на людина поспiхол"l полiзе
у воду стане бiля самого
рибалки (.Це ж не ваш бе-
рег?,), розмахнеться вудлй
щем почне ляскати по вод наче батогом, швидше,
Jв,4л ,е B.l йv,l и о, б\ | ( ам iчо-о -е в l /]мd, r'. н lov}
'авад l-D ,| 'v , ,au-p и Рио" ло принад. а-о о \4 ч
;iдепооти р1,1d-,,\ловlсв,-аlll л9,у|г|шчл,4lитd
лящ сам лiд йдуть у чергу до мого гачка| Ось TaKi м рку
вання - простi до примiтивного,

А оибd HaLo ML'/Tь dto\4\, - .ов, \1 не, овиID
с По"о-ь вн од/н\- до)l) r 'lде ,, оро--,м,а р}ками н собi, нi iншому, Зате назавтра (заздрiсть

мучить]) прокинеться до перших пiвнiв обов'язково
Uа;;i\ilё ,,4, lb lоинdд+ене м,(цё 'dt Lиl\d-'| -од,
3акiнчуються HaBiTb бiйкою який вхе там настрiй,
яkа вке там рибна ловля i вiдпочинокI

зум ння через принаджене мlсце ви_
/.dю'о цо, иlь dL-o, При,одиlь рлбал а ,r ,в t н

3ор , вибравши мiсце, сiда€ з своiми вудками Тiльки
розкине 

'ix, 
як раптом з'являеться нев дома лк]дина тех, в\д-ги ud\л,а ldip приб, /,,о late Ра uooмy Ml, u q

вчоо,l вве,6р .4HvB пои-аду, ,об при,о ував /о,о ,

Н чого не зробиш, треба в]ритй людинi iдоводиться по-
' .пd',1, q vl L.м Д.р: це"-аити tомпроl"1тне рlшдн_
ня: .Сiдайте поряд давайте лоловимо разом,, Це,
']д", lь, о, наjiл пlLи,4 в/, д о Tdt о" ситуdlJ "

А в,а-о. ба.d-о Iрумdти тd.) диl ,l,]o вlд
сусда. щоб BiH не мав претенз iдо вас, Адхе на бе
O",lMil цо ви Iачагуr,!I||оли | лю.у.уLlдd, е JoBLlM
р oJ,d ld, Lo ,р б\де бра1,4 } вас, поче a,4le 'ро,и,

зам Hiтb нахив(у, поекспериментVйте з гли-
биною удача вас не промине,

В,Давидко

Смертельна небезпека
Дедалi зрастас папулярнiсть довгих вуглепластикових вудлищ, i це

змушуе знову й знаву повертатися да теми ix1baj електропровiдностi.
На кожному вуглепластиковому вудлищi € (принаймнi, павинна бути) на
клейка з намальованою блискавкою, яка попереджае рибалку ща в грозу
громовiдвiд краще розiбрати й сховатИ, а вjд лiнiй електропередачi треба триматися подалi, Дле ма-
ла хта звертас на це увагу. Найгiрше, ща сучаснi телескопiчнi, й особливо штекернi, вудлища без
кiлець сталИ настiльки довгимИ (До lб i бiльше MeTpiB), ща рибалка може датягнутися ними HaBiTb до
вiддалених предметiв, Да тога ж завсiм неабов'язкаво таркатися вудлищем висаковольтни^ проводlв
- достатньа вудлиЩу опинитися з нимИ поряд, щоб утворилася електрична дуга. Так, минулого раку
в Оренбурзi трагiчна загинув З1 рjчний рибалка, який розтачryвався близька високавальтноj лiнij:. З
iншаго боку, нещаснi випадки трапляються не тiльки на риболавлi. Ви можете привчити себе огляда-
тися навкало, вибираючи мiсце ловлi, але будете безпечно розмахувати Tiltbkи-Ho купленим вудлищем
де небудь бiля будИнку Був випадак, кали рибалка саме так загинув у свасму саду. Отже, оберехнiсть
i ще раз обереrнiсть!

сь

lalc TaKi непоро-

.J*"'
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Нап, рпбаrrхам-шrпмм пощастпло бiлыuе, Hlx
носreячем або лондонtцп, Бо пракпчно всю iпбу,

пlйшану в нехех HicTa, мarхна вхrrватч в ф, та'й
сана рпбе ще не перевелеса в Днiпрl Мя пЙiжя

сюльнопо rраду, чоFо не сrахещ про багаlъох
ввро_пейсь,uх сусИa Змчайlю, рпбп ciлo менuе,
рпба стам piбllua, Hlx скахiiЙ, в 60-n рош, алё

всехвонеG не лькп в ДИiпрt, а й у баrетъох
. длlпровськuх ЗаЮКаХ, ЩО Рзшfuулпсь- пряно пiд

Bi,uaЙu хпIвсьшх баrатоповерldвок. 
!:н#:;::хtr

асто трапля_еться, що рибальська душа кличе й.проситься
на лlд, а оOставини складаються не на користь далеких
мандрiвок у Кре\аенчук, KaHiB або хоча б Кийлiв, Що ж, ос-

зOити l\.4oxHa й у мехаХ MicTa, на оболонських затоках На-
талцi, вона ж Оболонь, Роповськiй, вона х Собаче Гирло, Ну, а
для любителiв, якi не бахають споглядати на берез MicbKi квЪр-
талц якраз пiд]йде перша затока, названа рибалками.Щубки,

Якщо поглянути на карту Кисва двадцятирiчноi давностi. то
ця затOка називалася Луковим озером, у 90-тi на картах з'явила,
ся нова назва - затока Верблюжа, Рибалки називають ii Дубки,
очевидно тому, що на його берегах ростуть дуби, а от як пере
твOрилася Bol-a з 0зера la затоку, пам'qlае ма, о хто,

,_ За]оtаДбки роз.инулаLя.lа ]paвovy березi Днlпра нилче
Киiвськоl ГЕс. , loMy KpiM ПОГОДПИ, la iнщl,' ч,lнникlв .,а , пювап-
ая риби_rомtтьо вrллвають добовi ,олИВаl-ля рiвня води, спрйчи-
HeHi роботою ГЕс, течiя в затоцi з'являеться при пiдйоЙi або
спадi води, особливо вона помiтна у вузьких м сцях i в центр] за-
то\и, де лlД стае hа тй,i(1ень-два пiзнlLUе, чlХ Y заIонах, а г/рло
затоки практично нiколи не замерза0, Особливо варто остерiга-
тися тOнкого льOду на двох перекатах: виходi з затоки й гирлах
двох cIpyMKiB, ЩО ВПаДаЮГо У ЗаТОt'у, В rнtrlих хе v,счях лiд чiсом
досягас з0-40 сМ iбез бура тап,1, щиро hахучи, робиlи нiчоlо,

дiсlатися до Дубкiв мохна аб0 вiд станцli метро ''lv]'HcbKa''
тролейбусами Ne 24 та 24к до кiнцевоi зупинки аЬо пiшки вiд
с]анцii метро "Героiв Днiпра" вздовж лiн,i Melpo хвилин за l5
20, Як тiльки ви, зiйшовши з асфальту, ступите на стехину, при-
порOшену свiхим cHiXKoM, й опинитесь у царствi верболозу,
N4icTo зникне за спиною, iдо вечора ви про ноого И не iгадаетё|

вибираючись на Дубьи \,льlа раз,в за сезоч, не перестаю
дивуватися, звiдки там береться риба| Вхiд у затоку (як yTiM i в

ь ЛfrолOilЕъri
ýааrrrr

KoIvy
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плiтка рiзних розмiрiв, гус-

тирка, пiдлящ. Дно пiща-

будь-яку киiвську затоку) в ос-
TaHHi 10 poKiB лостiЙно пе-
регородхениЙ кiлькоп4а .,

рядами ciтoK бра-
кон'ерiв-промисловикiв

наЙлiпших друзiв
рибiнспекцii, а риба
чоN.lусь €| Причому, су-
дячи з минулог0 рOку,
0куня вагою З00_500

не, мiсцями п4улисте з
кiлькома корчами та

грамiв i бiльше, ловили
HaBiтb дiтлахи, Густирка,
пiдлящ i лящ на "г]рлянду"
клювали проIягом сiчня краще,
нiж на Рiчищi. Плiтка пристойних

колонlяп4и черепашок,
Найзатишнjше л,liсце
на всiй затоцi,

Дlлянка ?,
Яма в затонi. Густир-
ка, пiдлящ, синець,

кляпс, нодi лящ. Глиби-
на В-1] п4, Течiя не дуже

помiтна, Риба часто три-
маеться в горизонIi З 7м, Ло-

виться на "гiрлянду" з "п4урашок" або
"уралок" iз напiвводи.

Длянка 8. Гирло струмка. l\Уiлководна дiлянка
з глибиною ]- 4 м, Дно пiщане. ВеликиЙ окунь,
щука, Особливо добре ловляться ло перш Й кризi,
Невелика теч]я,

l\y' к дiляl,ами б iB у lрибFрехнизоll лежить
заlоплрhа баржа, г]а l пагубl й у lрюма\ iнодl
п4ожна з успiхом половити п4аIросiв ]плiтку, Од-
нак часто вмерзаючи надводними частинами в
лiд, при коливаннях води баржа починае воруши-
|ися бiqq дна и видаваlи Lьое-,,, яtии вiдлqkуе
рибу до кiнця дня,

Длянха 9. Судакова яп4а, Глибина 9 ]1 м.
Течiя, У сприятливiднiловиться судак на "вертолiт"
i блешню. Часто з напiвводи ловиться бель на
"гiрлянду",

ДИянха 10. Береговий звал, Великий та се-
реднiй окунь, плiтка, густирка, пiдлящ, Глибина
1,5-5 м, Дно пiщане з колонiями черепашок, е
п4iсця з рiзким перепадом глибин, затонулими ко-
лодами iланцюгами, Пiд затонулими колодами ло-
виться особливо велиьиЙ oKvHb,

Длянха 11. Приберехна зона, Середнiй га
дрiбний окунь, щупачки, Глибина 1 4 м. Дно
п iщане,

Мянуа 12. Положистий схил, Плiтка рiзних
розмiрjв, окунь, щука. Глибина З,Ь-5 п,а, Дно пiща-
не з черепашками, невеликi перепади глибин.
поп,4iтна течiя,

ДUлянха l3, ЯN4а перед перекатом, Бiла риба
на "-lрлянду" в lоризонll З- 7 м. lечiя,

Д)лаяха 14, Прибережний схил, Окунь, плiтка.
Глибина ],5- 5 м, Дно "]iшане з чере"]ашкап4и,

,ElИянха 15,3aIoH бiля ви{оду, Багато рiзчоi
плilьи, окунь, Глибина',5 3 v. ,Щно пr.чане з .ере-
пашкаi\,1и. Часто не замерзао,

Помiчено, чип, ближче до виходу з затоки, тим
свiхiша вода й активнiша риба, Найкраще клюе до
11-ol -0дини ран\у и пiсля I4,ol, у вихiднi- гiрше,

Я описав мiсця, де мен, найчастiше щасIило,
нехай же щастить i вам|

В,домовпй

розмiрiв брала протягом сезону практично до
oc,dHlbol о л.оду, Суда.]роска.ував епiзодичпо,
ну а товстолобика давно вже всього "повибива-
ли '', KOpoT.Ue -акучи, раба в заlо_l с, запи,
шаOться тiльки ii впiйN4ати,

Сама собою за]ока дуже цiкава, багато риба-
лок мають на нiй cвoi улюбленi мiсця, я ж спробую
коротенько 0писати найпопулярнiшi з них, умовно
розбивши затоку на ]5 дiлянок, де найкращi улови,
розказати про рибу, яка найчастiше тут ловиться.
гпибичу в ци> мlсLял, lapablep дра ,ошо, Сам я
lдеOlлоUоlо ловло в Jатоцl пл ]ty и окуня ra ''голу
L4урашку", але коли серйозно пробивае бiла риба
на "гiрлянду" - отут уже вибачIе, тараню люблять
yci| Велиkого окурЯ багаtо хто ловлть на 4-мiл|ме|-
рову дробину з п4отилем i блешню, счдака - на'верlолiт", балансиой та блешнi, щчку- на ,(ер-
лицi, ну i "Kic-TOK" по ходу- на "гiрлянду.'з 6-7'.му-
рашок" або "уралок", як iз мотилем, так iбез нього.

Длянха l. Приберехний схил, Середнiй i

дрlOний 0bylb, пл тка, Глибина ],5-5 l\а, дно пiща-
че з залишками lорiшнооi росличност,, трапляю]ь-
ся колонii черепашки дрейсени-

ДляBrc 2. Гирло струNака, Дрiбна плiтка й
оrУнь (хивець), глиби,]а 1-4 м. Дно пiцано-суг-
линне з залишьаN4и tорlшньо.о лисlя, гiлоь i водя-
Hoi рослинностl

fl|лянЙ 3. Прибережний звал, Окуно рiзного
калiбру, Дно пiщане з кiлькома зътопленипilи корча-
ми та колонiями черепашок,

, ДлlНrc 4. Переrат. Середн и ol yнb, рiдLLе
плiтhа, ГлибиFа вiд ],5 до 4 м, Дно духе порiзане
перепадап,lи глибич, числен,]i черепашки. При до-
0ових коливанчях рiвня води поlиiтна lечiя, осоо-
ливо небезпечна дiлянка з тонким льодом у затя)(-
ну вiдлигу. Одне з найкращих мiсць для ловлi по
першiй кризi,

Длянха 5. Береговий схил у вузькiй часгинiза-
тоtи. Окунь, велика та середня плiтка. Глибина вiд
1,5 до 5 м. Дно HepiвHoп4ipнe, з перпадами глибин,
пiщане з колонjями черепашок. Помiтна течiя,

Длянка 6. Береговий схил у затонi, Окунь i
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наш потапович - так по-6атькiвськи тепло назива-
ють колеги заступника начальника Головрибводу, на-
чальника нормативно_правового вiддiлу, почесного вете-
рана галузi Анатолiя Потаповича Чинюка, бо поважають
його як людину високоерудовану, чесну, скромну iпо-
рядну, як фахiвця, який три десятки лiт вiддав своiй

.. улюбленiй справi - рибництву.
Народився Аватолiй Гlотапович 9 квiтня |940 року у Приморському Kpai. а в

1958 разом з батьками приiхав в yкpaiнy. яка й стала для нього рiдним кра€м.
, Ще з дитинства мрiяв стати бiологом. l пiсля закiнчення Киiвського деря(авно-

го унiверситету iм.Т.Г.Шевченка пов'язав свою долю з орrанами рибохорони i
Biддaнo служить своiй справi й сьогоднi. Майже 20 poкiв працював старшим
iнспектором районноi iнспекцii оперативноi rрупи iоперативноi iнспекцii. Нелегка
то робота, але HaBiTb 3а найтяхчих часiв Анатолiй Потапович не змiнив свiй вибiр.
BiH пам'ята€ ycix, з ким доводилося протяrом тривалого часу роздiляти радоцli i
тривоги нелегко-t долi iнспектора-оперативника, з ким брав участь в небезпечних
рибоохоронних рейдах.i сутичках з браконьерами. BiH не один раз зустрiчав схiд

" qонця на водi, далеко вiд домацJнього затишку, рятуючи рибу вiд задухи, коли лю-
тували снlжнl та морозн| зими.

Саме на оперативнiй роботi Анатолiй I]отапович виявив кращi риси керiвника,
органiзатора i висококвалiфiкованого фахiвця. За його безпосередньою участю
була створена система оперативних груп в обласних iнспекцiях, розроблево ряд
rалузевих нормативно-правових документiв, а також система координацii органiв
рибоохорони i правових органiв,

В 1990 роцiАнатолiй Потапович призначений начальником вiмiлу рибохорони"Укррибвода", а ocтaHHi8 poKiB - заступииком начальника rоловрибводу iначаль-
ником нормативно_правового вiмiлу.

. Як. висококвалiфiкований фахiвець BiH BHic значний вклад,у пiдrотовку i ре-
алiзацiю законодавчих i rалузевих нормативних aKTiB цlодо рибоохорони i вiднов-
лення рибних запасiв, змiцнення структури орrавiв рибоохорони. Разом зi
спецiалiстами природоохоронних, правоохоронних та юридичних органiв BiH брав
безпосередню участь у розробцiзаконiв Укра-lни про охоронну навколишнього се-, редовища, тваринний cBiT, правовий захист працiвникiв органiв рибоохорони. BiH
став rоловним розробником нових Правил аматорського i спортивного риболовст_
ва у Чорному та Азовському морях, винятково економiчноi зони Украiни та
BHyTpiцJHix водойм наlлоi держави.

Анатолiй Потапович любить lt<иття i якi б сюрпризи воно йому не пiдносило, ви-
соко цiнуе кращi риси cBoix колег, не терпить ледачих i необов'язкових людей. А
йоrо запальнi розповiдi про "рибалок-аксакалiв" (так BiH зве тих, хто провинився
на водi), можуть бути занесенiдо кращих бувальщин про рибальськi буднi.

Ось такий BiH, Потапович,

Колектив Головрибводу здоровить Анатолiя Потаповича з lовiлеем iбаха0 мiцного
рибальського здоровя та творчого й щасливого довголiпя|

Хай ваше життя, цJановний колеrо, не зна€ холоду,
а доброта Ваша народжу€ тiльки доброту.

Редакцiя )(урналу "CBiT рибалка" приеднуоться до цих щирих BiTaHb i представля0
читачам Анатолiя Потаповича Чинюка як ведучого рубрики "Юрист лояснOе iзастерiгао",
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Рш[а - пршрпдшиП Ёli,H*.1ж"li9i,"11tli,"ft}l:J:,;;?i;07,02,2000 р, Nч 231), Ця сума в розрахунку за ]

[ЕЕU[Е Дв[lкаВП, [;хJТъ%";гilча]3::ilJ:q;:JН'Ji"ъ"нl

за пкиП трЕПа платllтп hift,il{#'rнilтiЁ#:*::ж;;lу;
до редакцii надходить чимало листiв, Xi"'i;iIJ-]Ц';,.",i, Ъ+i:'##'Х: K,:-TЪ-i:'телефоннпх дэвiнкiв, у якнх чптачi просять д[iлянки водойм, на яких впровадхуеться платна

допомоrтП роз'яснити, чи правомiрнi дii любительська риболовля, визначаються органами
Рuбiнспекцii на мiсцях, яка впмаrае рибоохорони на пiдстав науково бiологiчних об-

платити эа дозвiл на рпболовлю та ще й грунтувань,

СПЛачувати кФкен кiлограм ще не _ ДОЗВiЛ На право здiйснення любительського ри-
виловленоi рибч. Рuбалки обурюються Ьальства видаеться органами рибоохорони, На

цuм "драконiвськи"" меrодом nonoB"e"H" )калЬ, ми ще не зумiли цю роботу орган]зувати так,
jiрявоrо мiсцевоrо dБмеi.-i iii; 5"_Ч ^л"Т1l lлl9алка 

мiг купити дозвiл безпосе-

певноюмiроюпо,.м,у;;:;"-;;i;;;*ъ:*'^,Тi;JJl jfi ffi Т-:",l."ff,ffi ."ff яН:"iнспекторп, якпм додалося Роботu. l'l, йо"iЬ"i.iiБiБ рибальства передбЬчено пiльги
lltоб внестu яснiсть у це питання, для певноi категорii осiб, ЗокреЙа, безкоштовне

пропонуемо уваЗi читачiв квалiфiковану рибальство дозволяоться iнвалiдам l та ll групи,
ВiдпоВiДь наurого по3аштатного учасникам вiйн та збройних конФлiктiв, учасникап,4

ЮРиСконсультанта з нормативно-правовuх лikвiдацii aBapil на Чорнобильськiй АЕС lTa llKaTe-
Питань эасryпника начальника ГОРii, Дiтям до ]6 poKiв самостiйний лов риби доз-

Головрuбводу, началЬника норматuвно_ воляеться тlльки з берега,

прu"о"Бiо- iiЙiiy ллл!лОJ_О]лТ11 
(Правила) про плЪтне рибальство

днатолiя потЬповiiiчiйii. H"ff;:i;ý.,.fi ,"IffiYJXf;|J::HX";:"H::';
? ]999 року поряд iз lснуючим, Ф":,л::|::о:* '*ltHXK:[fi'',%J"H".?B:n"iJ;o,o-y 

реестру-9 вии порядоК 3дiйсненнЯ люб,4тельсь\огО рr- a,oai 
'rl"оr 

',;;;;"rл управл чнях юстиUil, як цебальства - платне рибальство. передбачено чинним законодавствоп4.На оьреми{ водойма, бvлИ 
""д'пТ. j]T:lj;r? -,Б;;;;;";;; 

;;тивчlй дqльносl lРОП,4аДСоКИХяких за виловлення Риби з човна чИ 
iр]Y-,ч]р]9:9 "O"fri"" ["О"""- 

"юбителiв, 
органа, рибоБхоро-платити, Гранична плата за дозвiл ,1л,|li,т11" ;";;;;;;Б;;ендовано передбачати пiльгиплаlно-о оибальLтва сlановить 5lpH, ]0 

^оп, 
неза- 

""""ur'""l ооYaоЙнь пд час сплаIи за дозвiл чалехно вiдтермiну йогодii. KpiN4 цього, рr,lб_аллu 9д "pirb 
Ъд.-'и"Йii''пi"r"оrо prouno".rr.

нO,часн0 з оплатою Дозволу, сплачуе вар]iсllд99о- До ЬЪr,, nnii"" рrОапrёrrо здiйсню€ться позаBoi нормИ вилову рибИ поп4нохеноl_на кrлыiсть ,"r[in,i!i"r"". .Ьд"И, наданих надоговiрнихза-
днiв, проIягоМ яких BiH маВ HaMip рибалити Отр" Ё]дr-'iрЁrl^i""*i"п,iоб"дrurrоn, дr" органiзацii лю-
N.ауючи дозвiл, рибалка саМ указував, у я\i днl ** 

6;й;;;; рибальства, на яких лов рибиBiH бахае рибалити,
Часто рибалки скаржаться, що за _ --- = _ "О1'""fШЪТ":irii;;:'оЖЬ.*^-"'"

я<и}ось обставиl вони не змогли /-, - a
вийти на риболовлю i пнi фошi ,/- ,?-*, - / ],::]_" 1"_]"1i1:_л*9У]:,].:::-
пропали, ./ ' .l', - доими загального користуван-

виникае питання: якщо ,,,, ,,' '..- Т;-оТ#"Ч"#"#;Ъ-l}uЪ:
iiЁfriiii'ih,iхiilТ3;,Дх"х"',._ 

ilшрtшТ = Ё,ffifriif,'}if#ти претензii, якщо BiH ним не
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|_l евелич.с, лапоиt lHJl вiсiмдеl о-и, во-
l l ro огинигосq в еп _leнlpl будiвrи],ва

гiдроакумулюючоi станцi'i, Люди зрили
пiвгори, знесли заодно село й,,, покинули
буд вництво за браком грошей, Так на
мiсцi маленького Унчака з'явився кар'ер,
зв'язаниЙ з Днiпром невеликою протокою,
lз часом природа почала вiдновлюва]ися,
схили озера зарос]али кущами, протока
обмiл ла, а згодоN4 зовс м висохла,
Дн провська риба непогано влацтувалася
в Унчаку, PiзHoMaHiTHicrb il лорд вражае -
вiд маленьких бичкiв до величезного табу
н\ овсlолоб,/tiв,.l ,/и, la -его, о, dl ,V
часом значно пордшав, На щастя. мало
хт0 пр0 озеро знае, тому, напевн0, ще
збер гае воно cBoi рибн запаси.

У серединi березня коли криги вже
майхе нiде не було, вир шили ми з товари
шем завершити зимовий сезон саме на
Унчаку, Треба зачважити, що риба (люс
там узимкV тiльки по останн й криз. Hi ло
перцiй кризi, Hi посеред зими, а саме по
осганнiй. l лише тодi, коли зi схил в почи
на€ стiкати тала вода й на озерi з'являють
ся закраlни.

Унчак не XoTiB пускати нас до себе,
Спочатку, штурплуючи дорогу до нього
удовж Днiпра, ми загрузили в глин ... Дове
лося наN4ощувати пlд колеса нашоi "тр йки"
камiння, викладаючи щось схохе на колиш-
, о ..4 всы V бру,lвtу, В.4Ulов,авц,/ ldJi
"жигул " ми спробували пробитися повер-
,у t piJb JалиL]l и се а, Дорогd вепа вrиJ l

-даваJ аса ]адi,;Fоо, -а l po',aBtl,, Me,plB
з тридцять, ми зрозумiли, що вона вкрита
льодом,,, Я мусив дiставати пiшню, колупа-
lи г col на чзб,чl дороги тd liдс,4гаl,. ,Io
го пiд багатострахдальнi колеса, щоб
якось випхатися назад, на гору,,,

Залишивши машину, зо три кiлометри
пробивалися крiзь хащ та яри, скорочуючи
U,9/ до oJepa, Pape.J,l, де(ь о пlв ld
Bocblr']y ранку дiсталиоя до озера, Унчак
лежав пiд нап4и, укритий суцiлною кригою з
невеличкими закраiнами, Схили заввишки
понад 50 MeTpiB iз нахилом близько 75 гра-
д}( в овлчпи собою Vd,] д деапон.4и
пагорб для спуску на, п'ят й точц, Гальму-
ючи BclM, L,/M ,iлоt,4 \,41- ia, V,/ ldpeull
опинилися на льоду,

Не мудруючи довго, вдразу подалися
на гi мiсця, де |r']инулого року непогано
клював окунь. Знайти п дводний схил з чо
тирьох на п'ять MeTpiB, lа якому тод риба
овилаrq, б}по ггравою lе..,]l.и я в,.р U,.B

Mi* K"i"o" та Каневом неподалiк
старовинного села Трахтомирiв,

яке вмирае, заховалося мiж пагорбiв
,Q,нiпровського правоберехжя

чарiвне озеро Унчак.



спробувати обмiднену "голу п4урашку", а напарник
чорнi "мураJ][и" з мотилем, Поки BiH lасаджу-

вав, я встиг зробити три проводки, вар'юючи гру,
Hi одвiту, Hi привiту,

РаптоIv позаду почулося: "0!" Я озирнувся й по-
бачив, як Василь, опустивши ру\Y в лун\у, вий\,{ас
F,е]Oгаlч плilt у| Це розвiяло зал.lшпи cyMHiBiB ло-
до сьогодняшньоi риболовлi, Поки я експеременту-
вав ]з ,,голою мурашкою", Василь витягнув ще
двiЙко непоганих плiточок, Швидко перев'язавши
cнaclb, 9 начепив мо-илiв i, опустивши ii до дна,
почав повiльно пiднiп,4ати плавними, круговип,4и ру-
хами, Пднявши снасть на пiвмеIра, я вже XoTiB
приплhrt"4 проводку, як рагтом кивоь рiзко,llрнув
униз, Пiдсiчка iзатремтiла в кiнчиках пальцiв то-
нень.а уилка, Рибиьа оуrалася по.олу, то пiддао-
чись, то притискаючись до дна, Вiдчувалося, що
вона вхе ожила пiсля зимовоi сплячки, риб'яча
кров ,,l рас", й lй аr( Hlct не t ор lй I ь hа Lв,хе повiтря,
Хилка, яку я корOткими, оберехними рухами витя-
гую з лунки, крутиться навколо мене, прилипа0 до
рук, словом "пiдiгруе" рибинi. Нарештi вода в лунцi
завирувала, i я бачу, як плiтка неохоче заходить в
Hel, Витягую рибу на лiд i машинально починаю шу-
t а-и очи\ла оюлзак, Та рагтом розумlо, J]O хова и
рибу непаас вiд кого й кидаю 'ii поруч, На кiлька
кiлометрiв довкола ходно'iдушi, Рибалки, яким до-
водилося на люднiй водоймi наIрапляти на рибу,
мене зрозумiють i по доброму позаздрять. Опус-
каю cнaclb, i JHoBy tлюе на -гчбtы,llвме]ра вд
дна, Червонопера гусIирка, виблискуючи N4атовим
ср блом луски з червониl\1и плавцями, падае на снiг
поруч iз плiткою,

Риба клюе одна за одною, Бере жадiбно, ков-
таючи морl\,4ишку, iMeHi доводиться довго витягу-
вати ii з риб'ячоi пащi. Як екстрактор я викорис-
товую ригельний ключ вiд свого дому, Виходить
непогано|

Не вtдстае й Василь, BlH си-
дить трохи позаду N.lене, й я
час вiд часу чую його не-
приязнi вислови на
адресу в тру, який
заплутус хилку,
Явно, що в ньо-
го теж дiло ки-
пить, Риба
мiгруе в шарi
води з аN,lплi-
тудою близь-
ко меIра, то
опускаючись
на дно, то пiдн -
маючись, Клю-
вання не припи-
няоться Hi на хвилину,

по остАннiй криэi / е7
Раптом кивок, плавно й якось поважно зупинив-
шись, iде вгору, Я пiдсiкаю, але рибина того не
вiдчувае й продовжуе пливти у cBoix справах. Ледве
встигаю зняlи ьотушку з lальм lпотроху вддаю ри-
бинi залишки жилки, Мабуть, короп| Але не плекаю
ходн,4х lлюз:;, бо Mol обереr(ri спроби зупиниlи йо-
го нiдо чого не призводять, Щоб не гаяти часу, при-
триl\,4ую котушку, моя '0,0В'лопаеться, й рибина,
пообiдавши моlми мормишкаN.4и так i не звернувши
увагу на мою меIушню, пливе далi,,, Закурюю, вга-
мовуючи дрихання рук i повiльно перев'язую
снасть. Bilep та сгIi. 1,1M ча(ом сlи}аюl", tрiзь
хплари прориваеться сонячне промiнння. Василь
працюс, не покладаючи рук, але Його рухи сIають
дедалi поважнiшими, вн дOброзичливо буркоче,
kол,4 Йому попадаеIьLя др бнота, але не в д"]усьас ii,
а складае у свiй ящик, мотивуючи це турботою про
чl о ось мiфiчного ьо la {якоlо я, до речl вдома у ноо-
го не бачив),

опускаю в,дновлечу | насть, але попереднiй
",лiенl" напевно, KpiM lolo, що поцу"]ив кугованi
cнacTi - "п4урашки", ще й розшугав чергу, що стоя-
fа за Vоiп4и мотипями -,]е \люе, Перевiряю пучtи
поруч витягую з них ще три плiточки,,,

Час добiгае двох годин , як не прикро, l!1и п,4у-

симо збиратися додоN,lу.,, Повiльно (бо так не хо-
четься йти|), починаю складати рибу в рюкзак, ма-
шинально рухаючи i] 99 щтук (близько ]5 кiлог-
paМiB) фактично з однiс'i лунки за п'ять з полови-
ною годин| У Василя приблизно так само,

Бадьоро "]оверlа€,мося lазад, Та через деяк/й
час вiд наш0, бадьорос,i не лишасIься й слду,,,
Першии i наивахчий .llдиом в,lбивас i з нас, я\
пил iз ковдри, Видряпавшись на гору, зупиняOп4ося
вiдпочити,

УFчаl лехи,]ь riд нами, Його, ocтaнri цiсi зим,а,
бiлi шати трохи пошкоджено чорними плямами на-

ш,/\ луlоt , маЙле сдиних на чьому цьоlо ро\у.
Бчваи. yH.al*. lспасибi тобiI

Ps. Назва озера й
мiсцевостi, де воно

розташоване,
змlненl автором

3 егоiстичною
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ев / рАк: знАйомий нЕзнАйомЕць
У ф-ф-х фкахта.
юlп наппс не пrа rц

мрьпх бу, лухо twty-
лlршп, ях l са l реш,
НrП 

'гrcрес 
р нrх ах

до наПrlпt!юI зеlусш ло
ппв зноrу похвевiщав:
,r, б'3арах, Jцдодх,r.

ютрас чосЕнью похха
tюфчЕlu рlбо!юх Ъ m-

вtлш,' вiдrnuп frlыrх
Fпв,

"llh ttB gg t'g/pl'/,iE
тжаТ - twйешl'л]ся
ш у.rЕн'1rg-щл,оба
ПlaмtлвцяВаtE4iя

ПgtрФпrаБПШlЮМ.
аfuроgюrfu, цо заюл-

леlfiа рrш, у,lbolo
I10ra/,roф з lрФ,lоI Цre-
!осrr, crr Рrrзr rqро-
схuш, фl шрhцrЕ де-
талыйrrе'/нрfuп]п+

с, з бhrrоI&rо, лоцдr-

бiльшiсть водойм заселено довгопа-
лими раьами (AStacuS leptodacty-
lus), Цей оiзновид менщ вимогли-
вий до складу й чистоти води, ма€
бiльшу плодючiсть й орган|зовуо
cBol поселення поЬлизу донних
дхерел, Нори для нього не обов'яз-
KOBi, Тому його вихиванiсть значно
вища, HiX у широкопалого, у наших
ах надто забруднених водоймах,

Побууе думка, що раки хи-
вуть тiльки у чистiй водL Чи це так?

- Це справдi так. Але я сказав
би iнакшеi раки хивуть не TaN,l, де
чиста вода, а вода чиста там, де хи-
ве баrато paкiв, Рiч у TiM, що раки
- це санiтари водойNl, Вони харчу-
ються рослинною й тваринноlо iхею
залехно вiд пори року, rемперату_
ри води, lхньог0 BlKy, перiоду линь-
ки тощо, У водоймi, як i на сушi, е
багато рiзни х0агато рlзних тварин iрослин,
вiдбува€ться постiйний крYгообiгвlдбува€ться постiйний кругообiг
речовин i енергiй, Тому водно[4уводноl!4у
cBiToBi такох потрiбнi санiтари, а ра-
ки за своiми фiзичними властивос-
тями прекрасно пристосованi до
цього. Якщо у водi з'являеться над-
лишок органiки, раки поiдають ii ще

у cвixoMy виглядi, не допусkаючи,
щоб вона загнивала й забрудню-
вала вбдоймУ,

Раки i мертвих тварин
поiдають?

*lдять, але тiльки тих тепло_ i

хOлоднOкровних тварин, функцi'i
хиттодiяльностi яких тiльки-но зу-
пинилися, lвOни впали на дн0. Але
коли ця iжа починао розкладатися,
раки ii вхе не чiпають, Це пов'язано
з особливостями ixHboi iMyHHo'i сис-
теми.

Якщо palil у певнiй водоймi
розведеться дуже багато, це не за-
шкодить середавищу?

- У жодному разi, Якщо
внаслiдок сприятливих для розмно-
{ення умов, наявностi хорошо'i кор-
Moвoi бази настае певний дисба-
ланс, а iX кiлькiсть починае перева-
жати оптимальну, тодi раки напада-
ють один на одног0, сильнiшi поiда-
ють слабших i таким чином регулю-
ють своо поголiв'я, У природi все
взаOмолов'я3ане й вза€модостатне,

- Валерiю Петровичу, а KpiM то-
го, що раки - вiдмiнна закуска да
пива, чим вони ще кориснi?

- Найперша й найвахливiша
користь - виковання ними iхнього
прямOг0 призначення очищати во_
дойми вд органiчних забруднеяь,
Цiнують paкiB i як продукт харчуван-
ня завдяки lxнllv висOким харчо8им

якостям iпохивностi м'яса, яке
мiстить до 16оlо бlлкiв (а висчшене
50О/о), Знаходить застосування в на-
рOдному гOсподарствi й панцир ра-
ка через унiкальний хiмiчний склад,

- Пам'ятаате вiдомий вислiв: я
тобi покажу, де раки зимують? Д й
справдi, де ж раки зимують?

- Узимку раки залягають на ве-
ликих глибинах i заселяють доннi,
або так званi зимувальнi ями, У цих
заглибинах збираеться на зимову
сплячку багато риби, Холодноi пори
рOку раки менц активнi, але харчу-
ватися не припиняlоть на вiдм ну вiд
деяких риб, За низькоi,те1,4ператури
у paKiB лiлше засвоюеться тваринна
ixa, А похиви взи]\,1ку вистачао,
оскiльки деякi риби при зменшеннiу
8одi BMicTy кисню (до 4 мг/л)зади-
хаються й падають на дно. Таким
чинOм, раки взимку одерхують риб-
ку без жодних зусиль.

- Отаж мя paKiB нестача кисню
не завца?
- Hi, такими ix створила приро-

да, Осьlльки рак виконуе роль
caHiTapa водойм, то й витривалlсть
його значно бiльша, Иого зябровий
апарат у процентному вjдношеннi
до маси тiла набагато бiльший, Hir(

у риб, Та й конструктивно зябра
влаштованi так, що рак, HaBiTb за-
рившись у мул, мохе дихати й здат-
ний просидlти нерухомо на одному
мiсц цiлiсiнький день, На сушi без
води й'iхi, залехно вiд температури
и вOлогостl повiтря| вOни мо)ryть
прожити понад ]0 днiв, Щодо цього
раки - унiкальнi тварини,

Д хiмiчний склад води впливае
на жипедiял bчicl ь paKi в?

- Багато дослiдникiв вiдзнача-
ють надзвичайну здатнiсть цих тва-
рин пристосовуватися до середови-
ща iснування. Вони можуть ,(ити й у
м'якiй водi, i добре переносять
пiдвищену хорстк сть, Але найспри-
ятливiшими умовами у водоймi для
paкiв е ломiрна xopcтKicтb iнейт-
ральна активна реакцiя (ph = 7).
Критичною величиною кислотностi
води для зберехення нормально'i
хип€дiяльностi довгопалого рака
е, найвiрогiднiше, ph = 4,6- 4,7, У
природних умовах раки спромохнi
витримувати слабокислу й нейт-
ральну реакцiю середовища, рiзнi
ступенi мiнерал]зацii води тоцо,

- Сподiваамося, що наша раз-
мова про цих дивних i корисних тва-
рин продовжиться в наступних наме-
рах, i Ви розповiсте нашим читачам
ще багато цilавого.

1п та шTfa
пrлюд-

нпх пuблtl.
Прфrа Цп-

вiсlъ rcрерс-

llдоru

м у юбi Тепер
Ва!Ерй Петро-

вw sнав пр pe'fiB уФ, gф паП-
)це все, може про нпх розповИа-
Tll годпнамu, От мо й попросцлu

йоrо вiдкритп нову рфрйку в
ryрналL прuсвячену ракам, BiH

лю6'язно логодовся вiдповiстч на
деякi нашiзапrтання,

Ия початку з'ясуймо, якi ж
раки водяться у наших водоймах?

- В yкpa'iнi хиве два рiзновиди
- широкопалий i довгопалий, але



aс
I
о

I
смачнlша,

оздоровlша
(Продовження, початоk

у N9N9 4-1o/t999, N9 1/2ООО)

я,_Uо немас молливосl UaMocIi,41-o вивести
пOтомство риби й утримувати ii взимку, то посад-
ковий матерiал краще придбати в рибгоспах абох кооперативах, Стандартна маса, наприклад.
однол]тка коропа HaBecHi не повинна становити
менше 25 г, дволiтка 250 г, Пiд час купiвлi Й за-
рибlеdня сл д влмаl ати ве lеоинарhе свlдоцlво на
рибу. що реалiзуоться, Перед випусканням у во
доЙму ii треба ретельно оглянути, Бажано зроби-
ти антипаразитну обробку посадкового матерiалу,

Потрiбнч , , лькl( -ь ,,]осадt овоl о маlерiалу роз-
рахOвують, виходячи з площi водоЙми, Навесн] в
ст_авки можна запускати до чотирьох однолiток
аЬо одного дволiтка коропа на ] м', Вихiд iX за л]то
здебiльшого не перевищуо 1О%, lз площi З0 м.
можна виловити до 25-27 трилiток або ж до бО
дволiток, 3арибнення водойп,4и бахано заверцити
ще до того, як риба почне харчуватися: для коро-
па температура води повинна становити ]2, для
карася - 8-,10, а для лина - ]4'С.

Одним |з заходiв, якi сприяють збiльшенню про-
дуктивностi стаsка, с годування риби штучно приго-
товленим кормом, Ставки, де не тiльки вносять доб-
р"lва, d й lодYють рибу, зrа.-о ефеtlивнlU

завдання штучного п дгодовувавня риби полягао
в IoMy, цоб даlи iи додат,ов го,в/внi речовини
oкpiM природноi ix(i, цо € у водоЙмi. У ставки, де не
вистача0 природних KopMiB, можна, за в]дповiдного
штучного пiдгодовування риби, пускати коропа-од-
нолiтка у два-чотири i HaBiтb BiciM разiв бiльше за нор-
vy, розра)ованч на пр,4родний запас lyi,

Годують коропа найрlэноманiтнiшими кормами
рослинного або тваринного походження, що добрё
позначаються на розвитку органiзму риби,

велика рiзноманiтнiсть речовин у складi kopMiB
зумовлюо рiзний ступiнь травлення! неоднаковi по-

живн сть корму i харчовi властивостi риби. Томутре-
ба обов'язково знати, скiльки й яких саме похивних
речовин мiстить той чи iнший корм,

ЗвiLно, t opv rов,lьеч бч 1,1 доброярlсним i свi,l,им,
iна(ше вн розкладатиметься й псуватиме воду,

Щтучнi корми. lснують рrзнi рецепти готових гра-
,чIоовани. tоvбi}оомlв l l,орvо(у\аiшеи длч (laB.o-

Boi риби. Для коропа, це переважно рибнi борошно
та хир, пшениця, олiя Й ол йнi вiдходи, продукти пе-
реробки бобових культур i теплокровних тварин,
вiтамiни та мiнеральнi добавки (див.табл,1),

Добову кiльк сть гранульованого корму визнача-
ють згiдно маси риби та температурою води
(див,табл,2),

Яtшо рибам даваlи Iоаtrули б,пьшого розмiру.
Hix треба то вони дiстануться лише окремим
найбiльшим особинам, якi переiдатимуть, що, зре-
штою, приJведе до зни)\е,]l.я тем'lY росту й
3бiльше-нс .оо\,4ового ьоефiьiсl-та слlд зазна",]ти,

Таблиця 1, Гарантованi
характеристики корму риби

1. Сирий протеiн. %
2, 3асвоюваний протеiн, Уо
З, Сирий жир, %
4, Вуглеводи, %
5, попiл, 0/о

6, Азот у сухiй речовинi, О/о

7, Фосфор у сухiй речовинi, О/о

В, 3агальна енергiя Кtал/МДх, О/о

9, Перетравлювана
енергiя Ккал/П,4Дж, О/о

з1
9

10
6,2
1,4

426з/17,в

з466/] 4,1



зо / п риqдЕlц!ЁцЕ риgllчLцIв о

що якщо зменшити розмiр гранул на 1 мм то ix
кiлькiсть в однiй ваговiй одиницi корму збiльшиться
удвiчi або втричi,

KopMoBi норми та температура води, Згiдно з
Iабл-2 при п]двищеннi температури води збiльшу-
ються норми видачi корму. Треба заувахити, що
кiлькiсть корму можна збiльшити, якщо температура
води пiднiмаоться повiльно й у вод е достатньо кис-
ню, риба встигае адаптуватися, Якцо х темпераryра
води р зtо пlдвицусlься за tоро,кий час, то BMlcl
кисню у водi падао, риба погано засвоюе корм, От)<е,

його кiлькiсть у такому разi слiд зменшити, При цьо-
му Iреба врахува,и видову пр,4l-аrе}lсlо оп-ималь-
нии дiапазо.l -eM]epalyp для росту певноlо р зFови-

ду риб
Так, при високiй температурi води метаболiзм

вiдбуваеться швидко й кисень стае для риби певно-
о розмрч обмехую.им чи-1-1,1<ом, Тому за вiдсут-

Hocтl усtаItуваннq для пiдlоимаччс виLоьоi конценl_
pa_lii кисню у водl реtомендуеlься кльксlь topМy
зменшити.

встановлоючи.ормовl норм,а, Lлдураховува,и й

фlзiологiчr,аи сlан риби,,ьаrриклад, Haвecl пiспс
зимiвлi у Kpoвi риби низький BMicT червоних кров'я-
них тiлець- При цьому риба гiрше эасвоюе кисень, а
значить i корм, KpiM того, не варто годувати рибу за
повними нормами пiсля стресових операцiй (сорту-
вання, пересаFки, перевезення, технiчнai обробки
толо), tоли в риби загаль\,1ована {арчова реdrцq,

Якщо рибч годувати досита, вона з''iдатиме кор-
vy бiлоше, Hix в.азано в -абл,' iдоJволяс BMic- rис-
ню у вод,, Переiданнq Hel а lивчо ,lозначитDсс на c,aHi
риби, адже це порушить режим харчування. Дн пе-

реiдання чергуватимуться з голодними днями, коли

риба погано iстиме, i так повторюватиметься без
кiнця- Отже, годування слiд органiзувати так, щоб
уникнути переiдання й дати мо)Фивiсть риби за-
своiти корм,

Гарач lовании терм , зберil ання будь-як,4l , opMiB
становить б мiсяцiв вiд дня ix виготовлення, Для збе-
реYрнчя смакових сtостей. BiTaMiчiB, корм слд
зберiгати в сухому темному прохолодному iдобре
провiтрюваному примiщеннi.

Якщо вам не вдалося придбати готовi комбiкор-
ми, приготуйте iX сам , Щоб отримати 100 г cyxoi кор-
мосумiшiдля коропа, карася та iншо'i короповоi риби,
треба 40 г вiвсяних пласт вцiв (геркулесу) запарити,
потiм залити на 15-20 хв, холодною водою (250 З00
мл), Потiм додати пропущенi крiзь м'ясорубку 15 г
горохч або квасолi, 10 г трав'яних рослин (тонконога,
кульбаби, салату або шпинату), товчену яочну шка-

ралупу або В г прохарених у печi чи духовцi kicтok, 2
г крейди, ]0 г манних круп, 10 г cyxoi дафнii, циклопа
або мотиля, 5 г Bapeнoi картоплi, 1 драхе
полiвiтамiнiв "Ундевiт" i 0,4 г желатину, Усе пе-

ремiц,]атц й пропустити крiзь мясорубку, Готову

Таблиця 2, Добовий рацiон коропа
(процент корму згiдно з бiомасою риби)

л,4аса

риби,г

Гранули темпеоатlDа воли. 'с
10_15l15-20 l 20-26

20-50 2 4,50 5,00 7,00
50-100 з 3,00 4,00 6,00
]00-300 4 2,00 3,50 5,00
з00-600 5 1,75 3,00 4,50
600-]000 5 1,50 2,50 4.00

сумiш збер -ати не довше одного тианя в lолlе,и le
нових торбинках при температурi 5 10'С,

Оаз на lихдень рибу моьна lоцувd1,4 и .аUео з
будь-яких круп, звареною на водi, lнодiдаlоть фарш,
приготовлений iз дрiбноi нехарчовоi 'риби (верхо
водtи, -юльr?] толоl, Для тривалого ?6ер, анно latol
риби, ii солять, заморожують або консервують, Щоб
збагатити звичайнi стандартнi корми, нехарчову ри-
бу лоаають у таких пропорцiяхi солоноi риби - до
'5, свlлозамороьеrоl до 20, ,orcepвoвaнol до
'0Оо, Росту риби с ]p,lqe i пасlа iз эелрник рослиt , ]t

\,lолl-а "]р/]готчвати J рiзних наземни,( l водяlи^

рослин як окремо, так i в cyMimi, ]00 г пасти, виго-
товленоi з рiзнотрав'я, мiстить: протеiну Ь8, хи-
ру - 0,5-1, клiтковини 10 Т2, води 65_800/о.
Загалом до складу комбiкормiв мохна вводити до
ЗO7о рослинноi маси,

Яrщо -емпера-ури води гlднlмет"ся й lримаlи
Melbcc -а plвHi харчового порогч довJJе нlж "]lвд-я,

треба починаtи п,дtодовуваlи рибу, Для цього вiдво-
дять спецiальнi KopMoBi мiсця, де встановлюють
годiвнички рiзних конструкцiй, Дуже зручно користу-
ватися так званими самогодiвничками (наприклад
"Рефлекс-50"), як] дозволять значно зекономити гра-
rульованi кор\.1и. Мо,(на зробиIи rайпрос-lцl .ор-
MoBi стол,lrи (квадраlнl лоlRи iз Ba,i(,ol деревини чи
нержавiючого металу розмlром 50х50 см lз бортиком
заввицк,4 4 сv), У цеrтрi столика роблят" olBip, tp зь
якиЙ пропускають жердину. Для пiдняття столика до
по8ерхнi води використовують капроновий шнурок, У
ставку бахано мати не менше чотирьох кормових
сlолиь в Перцi порцii ,орму, o\i дао.ь.авес-, мd-
ють бути невеликими, оскiльки вони слугують мя
гринад,кування риби до столикiв i прилуче.-я ii до
корму,

Травень перший мiсяць годування риби в став-
ках, кiлькlсть корму мао становити не б]льще 5Оlо вiд
маси всх потреб на вегетацiйний сезон. Годують у
травнiдвiчi на день, роздiливши добову норму корму
навпiл, Найэручнiше годувати cBoix годованцiв о 12
1З i 18 годинi.

УзаI алi рибу -реба годувати час liше, |, яь уяе за
значалося, не давати зразу багато корму, Нову
порцiю кладуть тiльки тодi, коли попередню сложито,
або очищають годiвничку вiд залишок iжi, бо ро3клад
органiчних решток супровомусться збiльшенням чи-
сельностi хвороботворних органiзмiв. Якщо його
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ня нею зоопланктонвих орган змiв
, Fф\JооiL, дафнlи dрlеvlи lоцо]Це-Uti," о ,dви
ми знаOмо про парамец ю-туфельку (див, мал.])
нфузорю завбiльшки 0,1 0,Змм, яку мохна розг_
ледiти тiльки пд мiкроскопом При температурi 2О
25С парамеця розмнохуоться подiляючись 4_5
pdJB ra добv Ja б дчв Bol] дdс d,Tpoнo\4l-}
кiлькiсть приплоду - ]0 мiльйонiв екэемплярiв, Хи-
вуть iнфузорii, у дiалазон температур води вiд О,до
40'С. Ix мо)<на культивYвати Y бчдь-яких смкостях -бочках, в]драх, колбах тощо, Процес закладання по_
чиваоться iз внесення 20-З0 г ciнa на ] л води Цю,vM J t,4 q,qть гро clo\4 20 ,в а гоl \4 на, .оюQ ь
2 З днi, Для годування парамецll спочатку вносять
toOMoBl доl+д ,ро.ра,)чl} 0,1 п води поllм мо_
локо 2 мл/л води i 5 10 мл триденного настою з
гички редиски, моркви чи салату, "Закваску" iнфу_
зорii вносять з iншоi eMKocтi з оiнним розчином (2О

л вод,4], с, й/ гd, looBdBuq про qlом .роо, д в la
.lll 'с]енlй або водопровlднlи вод в ot оо\4ом\ пос\дl,
Достатньо внести кiлька крапель "закваски" на 1 л во_

ди, щоб через 5 6 днв добова кiлькiсть продукцi
iнфузорiй становила клька мiлiграмiв на J л води,

Якщо з якихось причин маса зооллан(тону в
ставку не л двищуеться, туди можна заселити дафвiй

до,иlь велй и, ра.оподбни, роз\,1iр qtи/ мо+р
перевищувати ] мм (див,мал,2), lx культивуrоть у
спецiальних басейнах, ямах або бочках, Найкра
le в,ltоои, ,oвvBa и He_lJ,1poti cМl ос

'оL.iль.и рачl ,4 -р,4мао ь(с 
',1 

U. бiлс
с ,о| ] ,авв,4 Ut,4 0,5 м l) беrо у, r, ar
тику, деревини тощо, якi не фiльтру
ють воду, Бочки або басейни мохна
встановити 'поруч з] ставком чи в
будь якому ]ншому м сцi, Заповнюю-
чи ix воду процджують через капро
нове сито N! 62 (розмrр чарунок 0,0В
мм), щоб не пропустити личинок та
нитчастi водоростi, Коли вода

нають коли темлература води становить В 10 С. ко-
ли ]з яоць з'являються самки, як дають 20-З0 по
колiнь (за одну генерацiю в дкладаеться 80 яоць), Од-
на самка за ЗВ 40 днiв дао потомство 450 екземп-
лярiв, Оптимальна температура води для розвитку
дафнiй 22 25"С, Дозрвання культури настао че-

рез 1В-20 днiв, В дловлюють дафн й сачком, Вiд бра
ний планктон процдхують через металеве сито (ча,
рунки ] 2 мм), Великих рачкiв, що залишилися на
сiтцi, скидають у басейн,

Дафнiеву яму завглибшки 0,6 м викопують побли-
зу ставка. сполучаючи ix перемичкою Ставок iз
дdфнlсв,4. см -oпoвJo.,bl с l opvoм -ос-,r-о, с. що в
ни, до lивdlи води, l, ы,4, L l' о и ll 'аДj'iде},ldsоt
-а\4оп',4но\.4, Щоб нр б}.о Ф льlр,l lll дно q\a.a

ущльнюють глиною, обкладають торфом, цементу-
Ф'ь dбо виl. елqо,о голё ,4 lo-oвoo плiвlою,

КоN,lпостом для хивлення зоопланктонних ор
aH|,14lB , 

' } \ , Llollpla lpaBa, lepeviUdHo _ гьо, м l

покладена на дно ями, Зверху компост засипають не-
гашеним вапном. потiм землею,

У залиту дафн еву яму з розрахунку на ] м. води
вносять ] кг свiхого гною та 10 г культури дафнiй Че-
рез 7 ]0 днiв додають 0,5 кг/'мr гною, Коли через 2
З T,4,Hl прое,"1и,.} \,4ll смою тd l-aB.oM эР},4ч\Юlь,

дафнri з водою потраплять у ставок,
Об'ектом розведення хивого корму для риби о не

llль}и лланl lоч.rl oplaHiJM,4, Велиl ,аи ,тереL чвлq-
ють й олiгохети та личинки трубочника. Вони (а ix чи-
сельвiсть у ставках часто сягао 50 60 тис,екз,/мr)
очиlдv ol о водоими, мiнеоdлl l\ о lи l. opl arlLFy ма(},
Ри l 9 пичино. |р} Ьо"н,4. а \ водо,lмаl сприq€
vоб лlJац l органllноl речовиr,4 и "]оливни, сола,1,
впливао на процес взаемодli води та лоха,

Наприкiнцi червня в липн, коли личинки пере-
ходять у дорослу стадiю й вилiтають, короп звичай-

но значною мiрою поiдае личинок, Саме тому в

цей час важливо органiзувати штучве виро-

" 
"'j

BMicT падао до 2 мг,/л.
то к лькiсть корму

Мал.1,
lнфузорiя-
туФелька

треба зменшити,
а його поjдання
пост Йно контро

лювати (найлiпше че

рез кожнi 45-60 хв, ).

Живi корми. У харчу_
ванн риби багато спо + иван

щування трубочникiв,

Культуру дафнiй лiпше заготовляти з невеличких.
добре прогрiтих водойм. Розмножуватися вони почи-

Для розведення личинок по-
трiбно влаштувати спецiальнi "дво-

рики" завдовхки ] ]65 м, завшир-
шки 0,5-0,75 м безпосередньо у
ставках, Для цього скошену м'яку
водяну рослиннiсть сп оч атку
пiдв'ялюють у темному i холодно_

му примiщенн протягом б В днiв,
а потiм кладуть у верхiв'ях ставка,

покриваючи шаром гною та чорнозе-
му, Верхнr шари "дворика" змочують во-

дою, Таким чином у мiсцях влаштування

О.Давидов

(Далi буде)

';|l l
].\l]
-i<s/-d'

в дстоiться, в Hei вносять KopMoBi дрiждх
з розрахунку ]6 г/м:, Через З-4 днi дозу
дрiхджiв зменшують удвiчi, Вносять iX доти, до
ки вода не "зацвiте". Для отриманнЯ 1 кг дафнiй вно- "дворикiв" розмножуеться багато личинок трубоч-
Lять 200 l дрlкд,+ в, пикiв

мал.2.
Дафнiя



l I , ' ,1 , 1 
, , - ; i , . , ], .,_:] .., ...,,було

LlBOOel О l9ЗOро.}rабаJl <и,всыо доUгiдl Ol l dl-цil
рибL]ицтва

Сьогоднi це пров]дний науково дослrдний
lel 'о, цО ви,рачdL d розробл., lepul о 'ивцl ld
-p'M,l 0oTB/|!} lо(подарг-вd la Bl }lpLl ,. sодо,/_
мах Украiни. lнститут furae Льввське siддiлення, До
нецьку лабораторiю рибництва Херсонську лабора_
тор ю аквакультури та Запор зьку дослiдво виробвичу
лаборатор ю,

Екслериментальнi дослiдхення та виробничу пе
pABlo}\ ,аlllчеFу, ооJробо ,або]l ечуюIь до.лдl i

господарства lнстиryту ,,ВеликиЙ ЛOбiнь' у ЛьвiвськiЙ
областi та,,Нивка" лоблизу Киова. Одночасно вони о
гоговl-им/ оF род}t lивllvи баJами e.1 

,1 l, lорiд
коропа та амурськог0 сазана.

У 1ерш, оо. и r l}Ballc н( lиI)-у, lд tep в lиL,lвом
проф,В,А,Мовчана було розроблено метод комллекс_
Hoi нтенсифiкацi ставкових гослодарств Украiни,
який наприкiнц 30-х рокв забезлечив високу рибо-
продуктивнiсть i був рекомендований для цирокого
впровадхення в практику рибництва, а його автор у
50,х роках був удостосний звання лауреата Держав-
Hoi прем i. У наступнiроки цеЙ метод удосконалював
Ue в t , ы о/ ldl рям.d, , d _аvе| apl dчt |dLр рdчlоtdль
Hai гадiвлi ри6| удобрення cTaBiB мiнеральними спол-

лукалjи; аптимjзацiя вадопосfачання та витрат вади в
1опdпьнам\ dl лрь lt дпо pt !ци \ t\dlal opI,I .lаыв гd lHlJJe_

Роб_оти з цих питань проводили В.С,Просяний,
прOф,Г,И,Шпет та лроф,Н,М,Харитонова, к,б,н, С,А,Кра-
хан

Ча о, roBl баl а-ор ч-,,, доr ,д - е lb ,lд
lepiB l,/ l.BoM за, ]vlelo о оиоОвоДd.' е]о.Ulондрd
О,l К\,ьмй вивАдFlо вл(о}оrрод)l llB* }.pd k о} по_
00Д/ topo-a: v"od,i, ь, лй D"мча, ,й, а \.. d ".,цlrrкаfuй, як вирзняlоться пiдвищеною холодо- та зи-
мостiйкстю, високоlо здатнiстlо до вихивавня, хоро_
шим темпOм росry, гетерогенн стю щодо ir]mt]x i,]аслв в
коропа украiнських порд, Рибопродуктивн сть нових
лорд на 7_ ] 5Оlо бльша, Hix у вихiдних форм, За ш роз
робки авторському колективу на чолi з О,КYзы,rоо
]96З року було присудкено Премiю Дерхавного KOl"l те
ту з рибного господарства, yкpaiнcbкi поl]оди поповни,
lи гд lоФо,]д , о|]о, а 9 toaiF rB, у с.оiодFl.еле, ]lO-"ри ]нституту В,Г,Том ленко, А,П.Кучеренко,

О,О.Олексiенко, В,В,Бех, В,М,Павлищенко удоскона
лоlоть yкpaiнcbK породи коропв, В ]996 р, дерхавву
апробацiю пройшов нивкiвськlЙ внгрlпорадний тип ка-
t ола, '999 - ,(эЬtцсыt л\сld,иi to DdM-a, tии ваrрпа
роднi типи коропа

У50 l ool., розпо ld,O ва, л/вl робо lй ,] al ],пdтr_
зdJ о,/б дале.о(\iдлого tомп'lё}сч, оддр dl,Fq вц
них пOтOмства для впровадхення у виробництво рос-
линоiдних риб \бiлога та сц)окатаго товстолаба та
бiлаго амура), Розроблено технологi iX вирощуванвя
в полiкультурi в умовах ставкових господарств, во
доЙм-о.о.lодlув,1,1в дрер,ет/чl,/, обLtтв, l ld о
нагулу в великих рiвнинних водосховищах, Створено
та вдосконалено обладнання нкубацiйних цехв для
0дерldнлс lи\ loв./, &по,.гоФd}r/ У}р",],, L о_
видв риб У розробку б отехнолог й вирощування
рослинноiдних риб значний вклад внесли кандl,]дати
бiологiчвих наук О,Д,Носаль В,А,ПриходьN,lо, А,l,Ба
лdF, Р,А Бал,адl У с/]асl,,. vvoBa, pol п./-оlд1-1 р,/_
б,, ,лиоо.о роз'lовсюдi ebi в о.подар ,-ва, , , в. } г/-

tt
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цнних видiв риб, У 90-х роках розробляеться нова
ефективна технологiя пасоsищного вирощування риби
в ставках, За нею частка рослиl.]оiдних риб у загальнiй
рибопродуктивностi cтaвiB збiльшилася з ]4,5%о ]985 р,
до 2В,] ]995 р, В умовах пасовицного рибництва за
рахунок бЙого та стракатого товстолобiв мохна одер-
хувати до ]000 кгlга, а бiлого амура - до 200 кг додаr
toвo' р,/бопродч.L У ви.онаннi циl робiт а,lивн}
vчаСlD в,сли Г,И Шпе-, "],М,Хар,, оiова, Д,л Ч,/,iи.,
П,Т,Галасун, В,С,Ротовська, С,О,Фiль, С,М,Панченко,
М.В,ГринхевськиЙ, А,l,АндрOщенко, А,l,Риr(ников.
\,4,1 ХиА]ск, О,П/],ТреIсl , l\.4 О,Ьорбdт та iншl,

У результатi багатор]чних дослiд)(eнь колектив уче_
них пiд керiвництвом П.Т,Галасуна розробив бiотехнiку
дослhхень iнтенсивного форелiвництва, вивчив особли-
Bocтl дозоiв.нl-я, rлYбdцi ltои, виоошуваlнс мопод та
росry райдухноi форелi, форелi камлаапс, форелi До-
наrьдсона. Одночасно вченi lнститугу А,l,Андроценко,
А,М, 'pe-ct а М,Д,С,4доров зд,/сFюоlь дослiдяеFлq з
акл матизацi нових об'€ктiв рибництва - Фстера, ка-
нальнаго сама, буфало, весланоса, чарнога амура, асет-
рових.

Роботи з рибогосподарського використання каска-
дч дI]l,]оов(ыи/ водос,овиц la 1дви-.{еFFя 1.1ool про
дчl-ивноLll роз lочато в 50-r' ро,и у -BqJ.y J -lдро_
бушвl иL-вом rа Дr , pi, Ос-анFlм -асом ло(л д+ онря на
днiпровських водосховищах, Днiпровсько-Бузькому ли_
MaHi, рибогослодарський фонд яких становить близько
770 тис.га, спрямованi на рацiональне використання
водних хивих pecypciв, роэробку бiологiчних обгрунто-
Bal" гiмlтlв ,а прогнозiв вилову риби ,rd внгр шнli во-
доймах Украiни (С,П,Озiнковська, В,М,ерко, Г,Д.Коха-
нова), Впровадхення результатiв наукових розробок
нсlиl\ту ьа {аховсоьоvy водосховищi яь дослlдно-про-
мисловrй водоймi - це перший в европi досвiд
успiшноi iнтродукцii рослиноiдних риб в iхтiофауну ве
ли(их рiвниних водосховищ. За розрахунками
С,П.Озiнковськоi, o.M.Tapacoвoi первинна продукцiя
водосхов,/ц дп гра voxe забезпеч/-и одер*аьня пlсля
нагулу до З0 тис,тонн додатковоi рибноi продукцi'i що-
року за рахунок рослиноiдних риб,

В умовах потухного антропогенного тиску на во,
дойми зросла роль екологiчних дослiдхень, Рибнi гос_
lодdос'lва пqт/ облdстеи Уtраlри Jазнали радiоlт,/в_

ного забруднення, KpiM цього, водойми забруднюlоть-
сс вах.имr, Vе-апами, пе(,,/_lидами, мiчеральlrими
добривами, нафтопродуктами, через що потрiбен
екологiчний монiторинг рибогосподарських во-
дойм, своечасна розробка наукових рекомен,
дацiй та заходiв цодо залобiгання iхнього за-

брудненнч та ]олп_еlFq я,ос-| рибrоl лроду.цii
Значний внесок у розробку цих напрямкiв зробили:
П,4,О,Левтас, А,А,Хомчук, В,А,Мовчан, Г,l,Шпет,
I\,4,Б,Фельдман, С.N/,Панченко, О,М,Порохонська,
Н,М,Харитонова, Я,l,Сяра, Т,Г,Литвинова, С,А,Кра
хан, А,l,АндрOщенко, В,С,Просяний,М,А,Сидоров,
,А,Курочк н, А.П,Руденко та нш]

Сп вроб тн,,. и нститу,\, ведуть го_уt eto, о, iчlо
безпечних метод в боротьби з хворобами риб,
lоофла.lиt,/ заlвооовdчь, cl ремоваl-их lа .]lдви-

щення резистентностi органiзму риб, створення умов
мя стаблiзацii його iмунного стану. ocнoвHi розроб-
ники: О.К,Щербина, А,l,Пасовський, М,А,П,4алевиць-
ка, Ю,Д,Нечилоренко, Б,С,Авдосьов, Н,П,Щербань,
В,П,Бачинський, О.Ф,Осадча, В,В,Просяна, А.П,Ру-
денко, М,Г.Наконечна, Ю,Д,Темнiханов, В.В.Литви-
ненко, В,С,Нестеренко, В,Р.Шем!уk, Р,l,Прус,
Н, LBoBK, А.е,Шестеренко, Г, М,Яновська, I\,4,М,Бо-
гонiс, В,А.Сверба, С,В,Рекрут.

Питання, пов'язавi з вирощуванням rвиловом ри-
би з бiльше н]х ] млн.га прiсноводних та солонувато-
водн,/, Bl-v-pl_Hi. водойм yt рdlьи, L валл,,вим,/ i liKa-
вими le л,/ Je J ,]оlrlяду -риручеlFс la гiзl d llc -ри-
роди, але забезпечення koxнoi людини легкозасвою-
вання бiлком у вiдповiдност до ф зiологiчних норм, На
у(овцr з науково-дослiдного нституту харчування
стверФкуоть, що норма споr(ивання риби та рибопро,
дуктiв Koxнolo лlодиноlо на piK становить 20 кг, з них
5-6 кг прiсноводноi риби,

На каль, за даними статистич,]ими збiрника Дерr(-
комстату ,ýiльське господарство Украiни" за 1997 р. спо-
хивання риби та риболродуктiв на душу населення з
середини 90_х poKiв становить З-5 кг проти ]8,5 кг на-
прикiнц]80-х,

Наведенiданi свiдчать, що мя зб]льшевня вироб-
|,иU'lва риб,/,,]айбли,{чим tасом потрiбно вирlши,и
визку вахливих завдань, у вирiшенн яких колектив на-
шого нституту вiзьме безпосередню участь, Ми до-
кладемо yciХ зусиль| цоб проблеми рибництва в Ук-
paiHi реалiзувалися науково обгрунтовано, економiчно
вигlдно, за свiтов,/vи стандарlами, Щоб уьраiнсьkу
рибу смакували в усьому cBiтi,

М,В,Гринжевськпй,
директор lнститr,ту рибного господарства,

канд, екон, н аук проФесор Н ДУ,
заслужениЙ дiяч с.-г, наук,

LО.Курочкiн,
,авiдувач радiо поl 1чною лёбораторiею

lцL lй lvTy риьвоlо l осподарства

а
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Змагання з ловлi рuбя
з крuгп серед
колектявiв вiйськовuх
мпслявцiв
та рибалок Кпiвськоi
rарнiзонпоi Радп
товариства вiйськових
мuслuвцiв
та рпбалок 3С yKpaiHu
вiдбуляся
27 лютого.

J
l

F-тi ".r g; b .i

рослих очеретом, на глибинi 1,5 м. Основна
снасть - мормишка з мотилем, Легенький
морозець та невеличкий вiтерець не псували
хорошого настрою, що панував на змаганlях,

На однiй iз дiлянок ловлi перевахно клю-
вав йорж, На нього й зробив ставку член ко-
лективу N9 27 Михайло Махов, Його тактика
виявилася правильною. lBlH посiв перц-о
мiсце,

Призери змагань:
l мiсце М,е,Махов, K,Ne 27 (1 кг).

ll мiсце В,Я,Синицин, к. N91 (950).

lll мiсце - Д,В,Саприкiн, к- Np49 (750 г),

В. lгнатьев

,l

!t

спOртивнOг0 шtIлття
На той час загальна льодова обстановка

була складна, тому змагання вирiшили прове,
сти на однiй iз воЪойм Бучанського риболо-
вецыого господарсtва Товарис l ва мисливцiв
la рибалок ЗС Украiни. На цьому озерi lри-
мався надiйний лiд, що гарантувало безпеку
на змаганнях,

У теплу пору року на цьому озерi ловиться
карась, а такох Iут мешкають короп, щука,
окунь, плiтка, йорх.

У змаганнях взяли участь 5 команд
досвiдчеЕих рибалок, Рибка ловилась неве-
личка - окунь, плiтка, йорх, Але це не бенте-
жило учасниьiв. ад{\е вон,4 змагалися з ловлl,

Ловили рибу здебiльшого бiля берегiв, по-



рок iз гарпуном iз во-
доростеЙ, гiлок,Тремтя-

чими руками намагаюсь пере-
^' зарядити рушницю iкрччч головою

. брався яtось розв,даlи 1-oB мiсцq "]ол о-
_"}вагнq, PaHeibKo, за(,/l-увшл за ]леч pot-

зак, рушив до автобуса, TaKoi пори в автобусi
порохньо й iхати просIо задоволення. Вiд
кiнцевоi зупинки помандрував у пошуках
яtо"Lь <аз,овоi заIоtл, А мiсця и справдi чу-

дов]| Вдалинi синi€ лiс, бiлiють хати села Ви-
шеньки, навкруги очерети та верби,
ВдмахавUи Iодлl-,/ зо три lolaM,/, нарецll
вирiшив зупинитися,

Бiля води пiд кущами стояло кiлька "хи-
гул в", Рибалки на човнах ухе поверталися.
Пiдiйшов ближче, почав розпитувати про
улов, про заlоrу, про рибу, Сrитав rпро
линiв, якi мали бути в цих п4iсцях, Як вияви-
лося зачепив потрiбну струнку, Рибалки охо-
че розповiли про велетенських линiв, яких во-
ни нiбито бачили в цих водах цiлi табуни, Уя-
ва вп,4ить наN4алювала широкi спини чорних,
ледь сизих вiд слизу, рибин, якi, наче порося-
та риються в мулi.

Швиденько одягнувши гiдрокостюlи,
енергiйно запрацював ластами. Мiсце вияви_
лось справдi линовиv, Глибина 1,5-2, м сцями
3 метри, заросIl водорос]еи lycTo притру.J,Jенl

ряскою, а знизу ще й пеньки та гiлля, Та не-
звахаючи на iдеальнi умови, линiв не було,
Вода була чудова, прозооа, зграi kpacrolipo\
а о\ун,в с]равд| Bapтi ува,и На самому днi

пiд гiллям Iа водоростяIvи весь час з'являлись
iзникали oKyHi вагою понад пiвкiло, а може й
бiльше, Почалася гра в кiшки-мишки, Про
линiв уже й забув. Що значить азарт| Загля-
нувши ще раз пiл tущ водоросlей la гiлля, в
]емояв раптом гобач/в веллчезнии черев.
-ий главець яко Lb рибин,1, В н був, q, MePi
здалося, розlr4iром з долоню. Вмить пригада-
лися розповiдi рибалок. Не бачачи в заростях
yciei риби, ц]люсь у плавцi, роблячи поправку
на уявli оозмiрл рйбиlи, Пос,рlл i liel к
митi розум ю, що промазав, Дуже сильно
смикнувся шнурок гарпуна, а рибина кину-
лася кудись у бiк, ПоI\.4iчаю, що це не лин, а
сом| Розпач без мех, Щосили видираю шну-

на вс боки, Намагаюсь угадати, куди
пlшов сOм, lро}и збоtу вiд мсUя подi

пом чаю на днi невиразний сл д. BiH духе по-
\оу.еrий, але пос]уl ово clae гр9мiцим,
Пливу над ниN.4, намагаючись не розбивати
його ластами, l\leтpiв через 7 В у прога-
лиli гочlчао сома, За куце\,1 lрави в|н

рiзко пiшов униз, Отже бчде там залягати,
Оберехно ковзаю до куща, Тримаючись за
якийсь корiнець, визираю на галявинку,
Прямо пiдi мною, притиснувшись до тов-
cтol гiлляки, завNlер сом, Рушниця напого-
IOBi, ' хоча q зновч не ба"у Bciel рибини,
промаху не буде. Пострiл, Ривок, Сом на
шнурку, накручуючи водоростi, нама-
гаеться втекти, Енергiйно працюючи лас-
тами, хапаю сOма разоп4 з гарпуном,
шнуркOм i величезнип,4 жмутом водорос-
тей. Вдихнути повiтря не вдаеться,
ШFурок за цосо зачеплвся на дьi,
Сильно сп4икаю шнурок, ризикую його
обiрвати, iHapemтi виринаю на поверх-
ню, Тепер треба десь перечепити со-
ма на кукан. На плаву таку операцiю
виконувати небажано, А довкола во-
доростi та пеньки, Влашryвавшись на
одному з них, чiпляю colva на кукан,
Бiля самог0 хвосIа помiчаю слiд вiд
першого пострiлу. Саме XBicT зда-
ва8ся MeHi черевним плавцем, Iому
й проп,аах, Еюемпляр досить при-
стойний - понад 5 кiлограм]в,

Шукати линiв iз ношею на боцi
зовсiм не хотiлося, Прямую до бе-
рега, Розвiдка нового мiсця
закlнчилась. Каламутний слiд со-
ма добре допомiг, А линiв ятам
с,рlлсв lнш/м разоч, правда,
п,4енших, HlX розповlдали ри-
балки,

А.Мельник
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Розкажiть, будь ласка, про сигнальний буй О-Фомкiна
з Миколаева.

М.Музичук
м,Богуслав

Мал,2 Крнщха,

Сигналъний буй

Каркас, вмонтований мiж кришкою та
основою, е мiсцем для утримання ван-
TaxiB, якi швидко знiмаються з пояса плав-
ця лiд час переходу з однiеi глибини на
iншу. Усерединi буя мохна тримати запас-

^1
б]
с\]

i
66о

Мм.1. Поплавець:

ну рушницю, наконечники, тризубець то-
що. Сигнальна щогла з прапорцем
сповiщае маломiрнi судна, що проходять
непоцалih, та "пaBLriB про le, шо пiд водою
е мисливець,

Пlд час lранспор,]ування ьlль, L(оlл},
лiнь ховають усереди ну буя.

Кришьа й основа буя виlоIовлег] зi
_illльного пiнопласlу та обробленi з плав,
ними обводами. Кришку поФарбоsно яск-
раво-бiлою фарбою, основу зеленою
Кришка та основа повиннi через каркас
щiльно прилягати одна до одноi, На основ
змонтовано знiмний ьiль. kотрий переьр,/-
вае з'однувальний гвинт i дао змогу роз-
кривати поплавець на водi. Щоб кiль i

з'еднувальний гвинт не прокручувались. в
ocнoBi фрезою зроблено зан ихення,
Mix кришкою та основою е вiконечьо
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(10х10 см), щоб витягувати лiнь, коли ви-
никае лотреба його подовжити чи вкоро-
Iити.

Каркас зварено з дроту дiаметром 4
мм, У кутьах hаркасу приварено liльця,
щоб зачiпляти куканj посерединi - кiльце
для лiня. Промiжки мiж кiльцями на ободi
призначенi для вантажiв, Шlирi з дроту
(сталь Хi8Н]OТ) вставленi кiнцями в криш-
ку та основу.

З'еднувальний гвинт зварено з трубки
та пластику, BiH утримуо щоглу з сигналь-
ним прапорцем. KpiM того, за допомогою

4 O,t пп

Мал,4. Каркас:

пirводнЕ полlовАння / з7

гайки BiH з'еднуе кришку й основу, Деталi
виконують зi сталi Х'l8Н 10Т.

lз цiеiх сталr вигоговляюlь кiль, коlрии
крiплять гайкою через основу. Гайку бака-
но зробити з плавучих матерiалiв: наи-
частiше для цього застосовують капролон,

Щоtлу зроблено з вiнiпласту, на нiй
закрiплено прапорець. I'i вставляють у
трубку.

Сигнальний буй добре сковзас по водi.
остiйний i при потребi мохе послухити для
вiдпочинку або швидкiсного руху плавця.

ta] зrхl ]



ЭВ / СМАЧНОГО

Коли rоворимо про рибу як страву, кожен уявля€
цось свое. Рибалка - рибну юшку (уху),
гурман - форель у миrдальному coyci, любитель
пива - копченого ляща, сryдент - бляtланку
рибних фрикадельок у ToMaTi. Ширий ухраiнець
уявляе Kapaci в cмeтaHi, росiянин - рибну солянку,
еврей - Фаршировану lцуку, полях - рiздвяного
коропа "на н€беско', мадяр - халасле (рибальську
юшку), нiмець - рибний клопс, француз - судака а
ля морлi.

Ца-l предки р)абу _нчвапи бrльше, .lx чи, Вона була
l Iбаlаною с]равою я} на повсакденlоvу -о[ l la
cB9lKoBoMy сlолi, lли ll в Mcla/ (ега/, у iaтa{ l lала_
цах. ли рибу простiлюди, священикиj шляхта,

yci ми теоретично знаомо, що риба продукт духе
смачFиЙ tорисFиЙ, здооовий, ва*л,4виЙ у харчувdl-нl
дiтей iдорослих, хворих i здорових. Але незвахаючи на
це, ми на диво мало iMo риби, Когось дратують дрiбнi
кiстки, комусь не подобаоться запах риби, Дехто вва_
хао, цо рибою не на'iстися, Декого вiд риби в двернуло
ще в дитинствi або за часiв "рибних дн в" у'iдальнях,

Однак усх цих проблем мохна позб},.тися, Велику
riлы clb дрбни\ Klc ок мають Tlrb./ десti р,зlов/ди
риб, Але й кiстляву рибу мохна лриготувати так, що
кiстки розм'якнуть, На запах теж iснують cBoi засоби, А
рецептiв рибних сграв у свiтiбезлiч. HaBiTb, якби ми му-
сили iсти тiльки коропа, BiH би нам не flриiвся, I\,4и б го,
тували Його щодrс ]а н_им рецептоV, перш Fiл ц ре-
Uепlи в/чер'алис9, ми забуги б (vа\ першоi.трави, l

\,lolF" було б vle гочина,л с,lочатку, l з Lим розма гсм
страв ми обiцяомо познайомити вас саме в нашiй руб_
p,lll, А ше, спод ваечося, шо ви, дороl _итач , теr\ пр,/
,леlе нам Liлу hyry ре lепliз ори-il,dльни\ l счачl-и\

страв, а ми ix надрукуомо.
М'ясо риби не менш смачне й цiнне, Hir( м'ясо теп-

лоl.ровни( твари,] Иого яtiс-D зале+иlь вд рiJl-овиду
риби, 

'ii BiKy та роэмiру, Мао значення й звiдки риба по_
lод,4тD, l l,оли i" виловили, -ar, tорол ;J рi-}и
смачнiший, коли BiH великий, а короп зi ставка - коли
менLий Бльш./й Lтов\овий (ороп, правда x,apriJи.1,
але в н мохе тхнути мулом,

Сьоlодri оозчм,i люду вепи.\ ува } гридiляють
Jдоровомч LaplvBaHH|o, Lle HaBlT" сlало свосрiдrоlо vо-

дою, l якщо ласуни не дуr(е охоче зiзнаються у
своiй пристрастi до солодощiв, то лOбителям

риб,1 неvас чоlо сооом,/тисс, Вон,1 з -ордlсrю

HaBiTb бiльше, Про кориснiсть риби докладно мохна про-
читати у вiдповiдних виданнях, А наше завдання навчити-
ся правильно та смачно гоryвати рибу, От тодi буде за-
доволення та користь для Bcix,

Почнемо ] проблем, гро "Kl ми Bte згdдчвал,4 Оибd

l lма€tlс-ки_ве|ик и дOlЬ1_1, Uстачнl дошлуляlо-ь -av
найбiльше, бо знаходяться в м'ясi риби, iсти таку рибу
-реба дчхе оберехно, сгаранно вибираючи l с-оч.и
KpiM цього, с}то механiчного, способу мохна дрiбн
кiстки знешкодити в процесiприготувавня. Якщо кiстляву
рибу добре просмахити, кiстки зробляться крихкими.
Щоб бiльшi рибини чи шматки пропеклися краще, роб
лять кiлька надрiзiв на боках риби, Ще рибу Mo)Ga туш-
кувати декiлька годин або маринувати перед приготуван-
ням, Кiстки розм'якнуть iHe змох!.ть нас поранити,

Друга проблема - запах. Комусь може не подоба-
lисс зdпау риби взаIалi, ьомусь. морсDкоl, r1.oM) -е
подобаеться, коли риба, виловлена в стоячих водах,
lxнe мулом, Гоо за,]аr зlпсовано риб,а тут узаlаг, le
йдеться.

lриродl-и,1 здпд^ риби зале}игь вiд i" рlзновид,
Однi мають слабший запах. iншi- сильнiший, Позбави-
тися запаху риби допомагае ii маринування в оцтi або
лимонному соку перед приготуванням, а такох викори-
стання рiзних запашних трав, прянощiв.

Запах мулу в риби, виловленоi в ставках, сп|]ичине-
ниЙ lим, шо до м'оса руби проlиtаюlь одно{лlт.lFн во
доростi, яких багато у стоячих водах, Таку рибу треба
по]римати одLу,дв доб,, v гроточFlи водiу спецlалоF,l\
кошах (рибниках), Я(що ми купили хивого коропа Й не
впевненl, цо BiH cBoL вiдсидlв у KoJi, дамо йому по l, а
ваlи у BaHli на радсть дilсм (воду балаl-о деrlль.d
разiв мiняти).

Якщо х риба cвixa, але вхе "заснула", поварiть ii
цiлоlo або -OpLiqM,4 кiлDьа хsилиl } водiз HapiJaroo в._
ликою цибулиноо та кiлькома шматками деревного
вчliлля в тообинцi з гчстого попоlна, Це сгаровиl-ии
спос б,

А мохна такок рибу посолити, збризнути лимонним
соком i залишити на годину, Потiм добре обсушити Й

варити блиJD\о 5 \в у сопоl-iи водi- чорlим l зала_н./v
перцем, лавровиv пистом iнарlзноlо uибулею,

Рибу, яка тхне мулом, лiпше варити або зап кати,
бо lри cva.+eHri цеи 3ага\ B'haeтbc9 в rачiровt) ,а

погiршус смак страви,
аlтле, FaL" риба поп| авала ч вdчн, -епер -dс'l зс-
\Jби-, Олн,Ью очtоо за доiомо|ою ccpвe,l/ lри,
майте рибу на дошцi хребтом догори (щоб риба не ков-
залася, на дошку такох покладiть серветку), Другою ру-
Jою ог, yJilb i" шв,lдtо ударяюч,, -о |оловi .очал.ою
або молотком. Удар lйусить бути достатньо сильний,
щоб оглушити рибу, але не такий, щоб розтрощити го-
лову, Сила удару залехить вiд розмiру риби, Якщо з
першого разу вам не пощастило й риба почала вигина-
'/ся, вдао-е ше оа], але сильн ше, Головне, не пан ку/-
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те й не гемсельте рибу по чому попало, Тримати рибY
треба так мiцно, щоб вона не вислизнула, але й не так,
щоб пом'ялася. Оглушуючи дрiбнi рибки, бувае достат-
ньо кiлька разiв швидко вдарити вказiвним пальцем,

Рибу треба оглушувати оберехно, щоб не лолама-
ти кост , бо це зiпсуо страву,

Оглушивши рибу, духе гострим нохем перерi)<те
хребет бiля голови Й вiддлть голову, Деяких риб (на-
при\лад бооелDj готуlоть lз lоловою, Тодi видаляо,о зя_
бра й даOть стекти KpoBi,

вугра заб,lвають,нLич способоv, бо BiH мас ]врр_
дий хивiт iдуже слизький, Вугра треба вхопити обома
руками - 

одн ею за головуl другоlо за задню третину
тiла, Щоб його втримати, треба скористатися сервет-
ками або посипати долонi пiском, Далi б'ють вугром об
зеVло, at им ч,4ном о-лушуюLи йоlо, Перео зають \ре_
бет бiля голови й даOть стекти Kpoвi, Митгевоi cМepтi
вугра мохна досягнути й так: кинути його у велику кас-
трулю з окропом (в який, додати солi та оцту), накрити
кришкоlo Й через кiлька секунд вийняти вугра гарного
блакитного rольору,

Тепер треба почистити рибу вiд луски, Робити це
слiд, поки риба cвixa, волога, Бо якщо луска в деяких
риб {о/чl-я, судаьа) я.що луска засохне, видали.,1 ii не_
мохливо, а iнmi риби - чистяться набагато вахче,

Найчаст]ше рибу шкребуть гострим або тупим бо-
ком ноха, поставивши його вертикально до поверхнi
lу_Jьи, Результаl цьоlо - луска повсюду: ьа сголl,
пiмозi, у волоссi та HaBiTb у найнедоступнiших мiсцях
la_Uolo гiла, Мохна виtористаlи спеUiальнi lрис-ро".
Луска тех розлiтатиметься, але значно менше.

Такий метод придатний мя риб з др]бною лускою,
що слабо тримаоться шкiри, Дя риби з мiцншою Й

бiльшою лускою пропонуомо такий спосiб, Бiля хвоста
зiшкребiть вертикально 2-З ряди луски, На очищене
мiсце покладiть злегка з]гнутi пальц] правоi руки, Рибу
тримайте лiвою, щоб не ковзалася, Повiльно просувай-
те пальцi вiд хвоста до голови, Луска вивертатиметься,
Повторiть цей рух кiлька разiв, Щоб почистити коропа
вагоlo J,5 кг, на кохному боцi ryшки треба зробити З-5
таких pyxiB, Вивернута луска легше знiма€ться, Луску,
що залишилася (особливо бiля плавцiв), мохна
обшкребти ножем,

Окуня або судака перед чищенням ухопiть за XBicт i

голову й натягнiть, щоб почувся легкий хруст. Це луска
трохи вiддiляоться вд шкiри, шкребти буде легше. Це
допомагао iльки, якщо риба cвixa, Якщо риба трохи
пiдсохла, Morlla i опуст,ати на З б сек, в оtрlп iзразу х
Lкребlи, Дя cвixol риби Joo-o робити ье Lлlд,

lз риби.iнодiзн мають шкру, Робиrи цетреба, якщо
риба значних розмiр]в або мае тверду шкру, Мусимо
тако)1( зн]мати шкiру й тодi, коли риба добряче пiдсохла
й лусtа riot не видаляеlьсс, tjJKipy роэрiхте вздовх
хребта, знiмiть вiд хребта до 

'(ивота 
з обох бокв, Це

лiпше, Hi)( знмати шкiру з окремих порцiй. З вугрiв
знiмаоть шкiру, п двiсивши iX за голову, Шкiру пiд груд-
н/м плавн,/}ом poJp Jaoтb кlльцем, за до]очо-

смАчного / з9
риб о найсмачнiшою частиноlо,

lз чиценням риби з дрiбною лускою та слизом (на-
приклад форелi) простiше, TloBepXHю ryшки шкребуть
тупим боком ноха. Луска не розлiтаоться, а збираеться
злiплена слизом, бiля дерхалка Ho)(а, Бувао досить та-
ку рибу обтерти цматиною,

За деякими рецептами з риби луску не видаляють,
а -iсля поиlо|чваlня перед доо зьiмають разоч зl
шкiроlо,
f]lBixy рибу lреба яhнай ,Jвидше випотрошити, l-dкше
lJBoHa сlоро зiпсустьсс, Туш.у покладlть Fa доцечlу,
зас елену шма-,/l-ою або папером, Рибу ,риtричуиt_.

так, щоб вона не сковзалася, але й не пом'ялась, Кiнчи-
ком гострого ножа розрiжте черевце вiд анального отво-
ру до голови Mix черевними плавцями, Н]х повинен бу-
ти насправдi гострим, iнакше риба не рlхеться, а рветь-
ся, Розрiз робiть строго посереди н] 

'че 
ревця, pixтe обе-

рехно Й тiльки черевну cтiHKy, бо якщо зачепите
,|(овчниЙ vlxyp, м'ссо р,lби сIане,iрtим iне-ридаlн/м
для споживання,

Розрiзавши тушку, розкрийте черевце так, щоб ма-
ти вiльниЙ доступ до нутрощiв, але щоб не поламалися
Kocтi, Н},трощi вибираемо вiд хвоста до голови, Якщо го-
ловч ми не вlдрlзал,4. lo rлрощi вiдр'засмо бiля голови
й виймаомо цiлком, якщо вiдрiзали - одним рухом че-
рез зр,заниЙ кlнець,Yшки, Гlсля видаленлq нутрошlв.
уздовх хребта залишаоться червона смухка, li треба
докладно вишкребти та витерти шматиною або папе-
ром, Г]iсля Lього черевнi пороrFину проми,.1lе невел,.1-
*ою.rлыiсто води, щоо ne було ходниi,"лицtiв, i-po- :

votFlтb шчаlиноо або паперовими Lерветtами,
Дещо з нутрощiв (iKpa, моЛочко)згодиться для при

гоryванНя страв, Духе смачною бувао печiнка деяких
риб, Використовуються такох голова, позбавлена зябер
i очей, хребет, плавцi, Зрiзають плавцi, якщо вони ве-
лик та твердi (наприклад, спиннl плавцi в коропа, суда-
tа, окуня) УдрiбFоi риби cмa*eHi плавцiдуже смачl-i,

ПочищеFу рибу можна чарlзати порцlоFн.lми шмат-
l\ами, Fа сklлыи частин дiлити TуJFy залехить вiд спо-
собу пригоryвання та розмiру риби, Великi риби мають
досить товстиЙ шар м'яса бiля хребта, котре треба доб-
ре пропiкати- Рибудо 1 кг нарiзають шматками завтов-
шки J,5 З см, Бiльшi риби розрiзають уздовх хребта та
поперекl тобто одна лорцiя - це шматок вiд хребта до
черевця з одного боку тушки, Здебiльшого в таких ви_
падках хребет видаляють,

Вугрiв розрiзають поперек тушки на р]зноi висоти
стовпчики-

От наша риба повнiстю готова для варiння, смахен-
ня, тушкування, запiкання, То х за дiло|

гою обценьок або шN,4атини стягують (як пан-
чо.у J rог,/) до чвоLIа а ;о-о til-ч,/< обрiза_
ють, Для деяких способiв приготування (коп_
че,нс dбо мариlуваFl я) вугрlв заrlиша,о-ь зl
ш(iроо,

Зняту шкiру не эавхци слiд викидати на
смiтник. li MO)(нa використати для приготу
ванвя бульйону або юшки, додати ii до риби
лри запiканнi - смак соусу бYде нтен-
сивн шим Добре лропечена шк ра у деяких
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ltto руб рп ку э апочатхо вано
дrля юrо, щоб донестп
iн.rормацhо про рпболовне
сIюиже н н я, я ке н амодrlть
на рuнок Украiнп, як до
знавфв, так i до початхiвйо,

Щоб вu не роэtубuлпся у ,lbolly Mopi юBapi*,
рмь лоцмана бере на себе фрна 'ВМС-
Вотер KyiH yxpei a'.

Пеош нlл розлочаlи оIляд про]онованип .oвdpiв,

оозберiмося, що 8 для риболовлl ,]айголовriше,
Зви.айно, у риболовноVу спор9д\еi]н Moxla ]а

чомусь зекономити, вiд чогось вiд1,1овитися, але без
гачка не обiйтися,

Як i бiльшiсть галузей виробництва риболовних сна-
стей, iндустрiя риболовних гачкiв являо собою арену на-
пруr(еноi KoHKypeHTHoi боротьби, Результатом цього
с,ав нескii-енiий потi. нови^ моделеи i [онцепц,и laKOi
простоi й зрозумiлоi на перший погляд речi, як рибо-
ловний гачок.

Рiзноман]тнiсть неминуче породхуо серйозну про-
блему вибору, з якою стикаються HaBiTb най-
досвiдченiшi рибалки-професiонали,

Загалом, пепоlанич |нди\а-ором abocli ,oвdpy с
цiна, Сьогоднi, на нашу думку, на il формування вплива-
юlь я(,сть та спосб прониrнеlно на риноь, яri в свою
чергу тех взаемопов'язанi.

yci гачки, що продаlоться в yкpalHi, потрапляють на
ринок або вiд diтчизняних заводiв-виробникiв, або вiд
мiсцевих кустарних виробникiв, абс ввозяться з-за кор-
дону (легальl-о або неле-апыо, що вiдповiдно впливае
на цiну).

Зрозумiло, що вiтчизнянi заводськi та саморобнi
гачки дешевш], Hix iMлopTHi, У той хе час iМnopтHi не
завхди якiснlLl 3а вil]изl-ян , а о,хе, дороячi,

Дешевi гачки виготовля-
ються зi сталi низькоi
якостl, тOму розра_
ховчвати на ix-

новинки ринк)/ / zlo
bi l ачки, будьте lоlовiдо постiйFих поломоi i викривлень,
щ0 лринесе вам однi розчарування. Hasiтb моделi ''се"

редньOго класу", виготовленi зi стандартного дроry, на
lxHboМy тлlе значниV кOоком упеOедза вс ма паоаме.ра-
ми,

Проте, по-справхньому надiйними i високоякiсними
ввахаються гачки iз ванадiевого сплаву (VДNдDlU[,4),
вуглеLевоi сгалi (Hl_cARBoN) i rеlрхавlючо" (гdг
(STAlNLESS_STEEL),

Ванадlи (vдNдDlUМl - це духе м,цнии i водrочас
духе легкий метал, тому гачок з ванадiевого сплаву на
25 0о мiLl-iJ/й за 3вичаиlий, На аапь, !лравлрl гачt l, J
ваl-адi(вого сплавч Ie le духе поLиоеrl на Fашопt}
рилку, проIе вле апробованl нашими рибалtа\,1/ SDE_
clAL сдRрt (longue dSlance), sРЕсlдL сдRрl- ,IOlge,
rепчеrsё, а oeillet), SPEclAL BoUlLLETTE (епg ish fash-
iоп), cARNASSlERS (Special anti-reget) вхе завоювали
лOпулярнiсть, особливо у тих, хто ловить коропа, саза-
на, кома, iншу велику й сильну рибу,

Гачtи -,]i-сдRвоN бл"ш поширен, |-а у.рdlнсь.о1,4ч
ринlч, Пра\ти_но Bcl рибалки УlOаiнй tОрис-уюгьсч са-
ме цими гачками,

Гачки STAlNLESS-STEEL використовуються, в ос-
новяому, роФес,Й tими рибал,ом,п и у слорlивri,4 pll-
0ОЛОВл, Вони найприда iiш lця ловлl морсь.о' врги_
Koi риби та лососевих,

Слос,б,арqtо ц-амповtи l lдвицу€ над,.riсlD,dч-
ка на 20оlо без збiльшення йог0 маси, Високотемпеоа-
турна обробка також пlдвищуо мiцнiсть сталi на 300/о,

При виготовленнi гачкiв виробниkи використовують
спецiальн поtрипq, завдqки qK.lM lачlи ме |ше п,Iца_
ються кOрозij. Покриття якi м стять добавки бронзи.
бiлого iчорного нiкелю, золота найцiilнiшi, бо заЬезпе,
чують довговiчнiсть.

На халь, сьогоднi в yкpaiнi немае такого виробни,
ка, який мiг би виготовляти гачки, якi вiдповдали б

свjтовим стандартам, Слiд звернути уsагу, що н якi
написи iноземними мовами не можль

бути гарантiою якостi (якjсний
товар не мохе бути дешевим i

за кордоном),
У насryпNих номерах хурналу
ми докладнiше зугIияимося на

формах деталях гачка,

Р,Середа

Hlo мlцнlсгь не
доводиться,
Купуючи та-

JJsJ...
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