
чо:ве

веома раз

дана:шњ.ег 

СЛИ"iJНЈО 'к'ао и у многим 

света из еколошких, 

економ,скихи других tразлога, 

људи се бави оиЬа,1)С''IlВ1ОМ 
што посебно важи за под

где ово занимање ПРЭЈКТИЧ-

у ПРОШЛОСТИ ималю 

ваир-едан привреду града и пред-

СТ,(}ВЉ1ало ·одњегових з намени'DОСТИ, 

сврх:,а је оваг рада да, уз юрarгак УВО\ЦНИ 
текст О општем ст,ању ,опаlдање 

дајемо 

38* 

ДЕО 

на·· 

ри[оаЈ1),СТВУ из 

по-

свако

крају 

овде 

Храбак: Годиr.nњак града Бео .. 

вељиким аЛ'ОБима. 

реку 

нав. У 
жао у 

ваца до Беле 

у време 

везну држаlВНУ 

:велики 

Беоzрада 
1975. 

ЛОВИЛИ су је УГЛаЈВНО;\1 

др .. 
Бано

'а и Панчевачки РIИТ са 

на лицит,аЈЈ,ијl а:Ј'v1Ш 

у з.акуп и 

~~~'~~'ћ~~;~ рО&ове 

је купов,а,о, а посебњо 

од закУпаца ..... аЈреНдатора, на чијем Је тере-
ЈЮIВИЈО. На име надоюнаде за дозволу. 

ј е обаlвез,ан да закупцу плати 'Или да 
даде 20% ,од вредности укупног Ю)1ЈИШњег 

Овакав режим 'РИlDо,ло,ва 
1941. За 
1945. 

дозвюле за 

је 

у 

после већ П,Qч-ет.ко'Vl' 

1945. године, прве >Дозволе за привредни 
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МИЛQШ ЋОНИЋ БУДИМИР НЕС'1'ОРQВИЋ 

Бео
ГОДИЈНе обно-

су оБНОiВљене тvTAr.n"" ....... ~ 

I10Дине, 

саставу зе:Мл~,Q:t)аlIН]1ч;~их 

задруга 

задруге. Чла:нOIВИ ОВИХ за-
само прави Defi .н 

земљюрадници. Они се удаљавали 
већ су држали 

\..Ј ... '·й,.".а; .... 'Начин РJi1ЮСlРЕ:њ.а 

временски 

на rвесла 'ИЛИ на 

чамци 

'дво-

Настапа-к; 

строван.о, 
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Воде КОјuv'v/д zйзд'Ује Ри6арс?<;о "Беоzрад", 

на 

ОД 

газДинства 

су били nа'ушаJIiНО оси-
имали годишњи ни 

а исплата за улов у 

вршена лицу меС'Га. 



РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУНАВСКИХ АЛАСА 

RIBARSKO GAZDINSTVO 

PODRUtJE DUNAV,I. S.O. SMlDEREVO, 
KOVJN I PD~,l.Ri:VAC 

&18-

• О()ВI\A I()SMAN 

1118. GAZD .• EtKA. DUNAV ЈУ... R18. GA2DINSTVO .ВЕОСААО. 

~Ј\Ш је беоzрадс%и.Аt рибар~(,~а д0380љеn nрuвредnи рибоЈ1,ОВ (рuБО.108НО nодручје Дунав ЈПа и Дуnав 1";'/0.) 

у .11,08 риба у 1973. zoдини (рибара у ста.l1,nО.м, 
радно.м, односу) -

Врста 

рибе Укупно 

(По кварталима килограма) 

1 II III IV 
----- ----------- -.---------

Моруна 292 292 
Кечига 1.131 808 248 39 

Шаран 27.155 2.016 9'.829 10.378 4.932 
СМУђ 819 240 344 206 29 
Штука 2.159 205 1.836 118 
Сом 14.056 810 7.220 5.536 490 
Ост. риба 17.704 1.460 8.321 7.331 592 

_._-, .. _-------_ ... _ ._ - - --------, .. .. 

Укупно 63.316 4.731 26.814 25.571 6.200 

По пр еу з.и мањ у .река, Ри6арско газдин
СЂВО "Београд", као јещино рибарсжю преду
зеhе на терит.орији ГРЭЈда Бео~рада, не узи
мајуhlИ у обзир Земуноку и Обреновачку 
риб.арску задругу, прима 'Рибаре у С.та л>н и 
и повремени радни однос. М·ења се .ста'тус 
рибара -и они по-стају радници пре~узеhа у 
сталном раД:I:ЮМ односу, па им :и припадају 
сва :пр'аБа кюј.а су радницима ЗаЈг·а:ранто,в,а

на Законом о радНИМ односима и Правил

ник'ОМ предузеhа. 

ПРИЛИКОМ потпиоивања Уl'()В.ора ·са ,оп

штинам,а 'о ПРiИј ему нода 'На каришв.ење и 
УlПраlВљање, многе ,општи-не су, з60,Г ооци
ј аJI!НИХ проблема rтр:ию-б.алног становништв,а, 

заХ1'€lEале од РибаlрСКОГ газдинства "Бео-
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МИЛОШ ЂОНИЋ - БУДИМИР НЕСТОРОВИЋ 

се утаначи гювреме.ни ИЛИ yrOBOV-
с рибарима, па ј е њи-

предлог усвојен Ј1 Законом о 
Србије. 

том з,ахтеву из:ра.f)е:на 

организацији и Пtосло,вању 
у ОЭЈставу 

га3Д"t1iliства из 

Спортски 

Број спор.тских 'Р-.иболоваца на подручју 
града Веограда ОД 1969, када 'Их је б:ило 
свега 6.000, у 1975. rюдини попео се на 
17.000. Овај податак је важан и због Ђога 
да би се видела IJJР3Јваслика ;Одв'ооа J~'-""""' __ " 

СIЮРТСКОГ и ПРИ1В'Редног С обзи-
Р{)М на то да ДаЈНiа"С има. свега 40 

Врста 
рибе 

Моруна 

Кечига 
IПаран 

Смуђ 
Штука 

Сам 

Ост. 

у ЈЮВ риба у 1973. zodunu 
(сnортских рuбо.Jtоваца) 

'Укупно 

1.960 
15.680 
5.390 

10.780 
11.760 
52.430 

1 

25 

320 

1.514 

II III 

1.233 1.781 
5.304 10.095 
1.932 3.216 
6.255 3.500 
7.115 4.622 

16.297 32.318 

'Укупно 98.000 1.859 37.026 55.532 

спортских 

У 

IV 

56 
256 
242 
705 

23 
2.ЗОl 

3.583 

у 'радном од.НОСУ, дали смо податке -о у ло·· 

ву рибе у риБОЛiОВНiOј 1973. години. 

ПОРИБЉАВАЊА 
(ПОДРУЧЈЕ IП и 

ОД 1969. ДО 

ТОК 

ДУНАВА 
У РАЗДОБЉУ 
ГОДИНЕ 

свако за I11редотавља 

лашку, хидрюграфску и еК1()НОМСКУ 
Овим п-одручј'има 'Упра\вљају 
гаЈНизациј€; по'дручј ем ДYHaiВa и 
правља "Рибок'омбиtН,ат" - ооур 1-' .... " .......... _ 

сыо газдинство 

каСiНије за,штите и ;ОВОГ под
ручј-аОСНОiВаiН је фонiЦС посебном стручном 
и чуварск,ом службом. 
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Дунава HI ПРОC'I1ире се од IC 

десне-обале Дунава и 1231--
1215, ОДИОСНО 1207-1122 леве ,обале, а 
ручје дУ1нam.а IV од КЈМ 1085-1022 леве 
ле и од км 1087 .що 1075 деане обале. 

би ,се Џ"~У.LЈ~ II~I~fu.lbQrnctll~~ 
могла извршити ш'Го 

укључене и мере ,спаса,вања 

!из плаВlНе зоне. ГЛаЈВlНИ пла:вни те-
рени на којима има гю:в-ољних услова '3а 
мрест и дуна:вске рибе налазе C~ 

од км 1231-1215 
Велика и Љочка 

юt)О;lIНИ пла.вни 'терен 11;!Ht'lPl"F~':i"f

к'ао и део плавног терена 

..L>..'о.'ј..I(Џ...u. КМ 1078-1075. обала ду-

нава има зН'а'Гно МаЈње ПОВЮlliНИХ пооршина 

за мрест и ·ОНе се налазе на км 1236-1233 
и далекю lП1[3В.ол:но 

км .код р.ама и км 1065-1022 
ка,о и на деловима веЋ Ф()Щ\l1И,ран{)г 
ск,ог 

Треба .напоменути да се ОД ОВИХ 
налази П к-оје у 

има друro по 

плоД)иште Дунава iНa тери
(КМ 1257-1231). 

Ду\нава ·~рш.и се 
комБИЈновано са спасавањем 
ђи 'са пла.вних терена 'и у чврс:гој 
свим прогр.амима зашти.те и v,н:а[ГDE~ћЕ~ња, 

од спасавања а н.арочит,о 

не колич<Ине, з,ависи ће -се КiQлич'ине 

додати у реку из вештачких објека-

та за произ,в'одљу м:ладунаца. На-

Iюмиње се да је да материј,ал КО-, 
јим се ВРШ'И углавном 
од матичних примерака који потичу из 
наЈВа. 

порибљавања, одн,ооно спасава
ња млађи непосредно зависе 'од висине, ни
воа Дj1Iнава и з:аГЮчиње ОНОГ тренут:к,а к'ада 
се плаВ'н,а ЭОlНа почиље да губи. С обзиром 

на то да се 'ово углавном 'догађа у летњем 

периощ.у, то је :и сам задатак тежи се, 

због .В;ИСОК:ИХ температу.ра, ради уг ла\Вло1VГ 
НОЂУ и у раним чаоовима и пре-

посебне мере n:редост.РОЖНОIСТИ да 
се младунци сачувају у Ж:ИВrоту. 

Спасавање млађи 'обавља се повлач.ниш 
мреЖаЈма прамера ок,аца од 8-14 ММ, млађ 
се ДО реЧlНИХ т·окова у посеб

ним базенима са кисеоничним 

Свуда г,де су то прилике дозвољавале вр

шена су прокопагв,ања канала, чиме је плав

на зона директ:но везана с к'орит-ом реке и 

ОМЈОГУћен несметан пролаз риби у гљагвни 

ток. 



РаЈДИ ДОПУ1не 

и 

ња'1-КИМ ша1ранIOМ!ОД 'матица увезених ИЗ 

..1'1."::'1-'".<:;.11.<2 тзв, љускаша. 

O~ 1969. до 1974. гюдине Ду
са следећ'ОМ к,оличино:vr 

остале 

3.940 кг 
5.390 
5.160 кг 

изразито го\Цина 

IIl'Тyк,a с веЛИI:GОМ КОЛИЧИЈНQ<М 

веЛИ'lине ОД 18-25 см, а теЖ'ине 
200 гр. Ост·ала била је 
рашем, лиљак{)м 'и белом '!JY!:V''"'''''' 

дИНИ ~""J'U'YLVJD'-H 

75.000 К1ОМ. 

134.900 :К:ОМ. 

84.500 К'ОМ. 

Остала 341.000 ком. 

Те године и прво 

3.750 
7.510 кг 

12.500 кг 
13.270 кг 

вање се:к:тора непосредно изнад 'Ь1Щ}.даПСiКС~Г 

KaiO и љег.овог горњег 'дела. 

О С'Ilал а 

следеhа кюличина 

59.200 ком. 
213.750 КЈом. 
313.000 К'ОМ. 

'КОМ. 

1.460 кг 
9.570 кг 

13.080 КГ 
10.150 кг 

;неПОВОЈЬ(Ња за 

је 
био IBeOMa што Иiмало за по
сл,ед,ицу ,веома 'СЛаЈб мрест на ,СВИМ 'сеК'I10DИ-

Због је 
вршено 

плавне зоне. 

Оотала 

16.500 
300.000 

66.000 ком. 
89.000 ком. 

је 

425 кг 
8.500 кг 
1.500 кт 
1.075 кг 

за ПРИpWJjНИ мрест на 
прилиroом епасаlВања 

плавних т.ерен:а, iИЗЛОlВљене ,су 

веома мале КlОЛИЧЈине и 

штуке, па и .ове годИtНе у-

главном извршено ШаЈРЭ1НОМ-ЉУСК<ЭШем 

из ОКlOЛНИХ 

РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУНАВСКИХ АЛАСА 

је из,вршено у следећем 

Остала риба 

153.420 1ООМ. 
192.870 КЈОМ. 

6.789 ком. 
74.200 !К·ОМ. 

2.138 кг 
5.766 кг 

596 кг 
кг 

rюк:азивале да ће се 
OIд'рж,ати чит,авor веГelТ<С\·Ш1Ю-

у 1972. 1'О\ЦИlне 
ЛОipiJ%ЮЈь'etН и додаТНјОМ ХЮЉИЧИНIQ.м 

шарана. 

За мрест је 1973. IlОД'ина била не-
настао 

неповољан, 

И 'Го: 

23.100 к-ам. 
201.100К)()М. 

3.700 iЮОМ. 

1.650 
10.181 кг 

895 кг 
12.727 кг Остала 

1974. дала ПОВ'ОЈЫне Ј71слове за 
приро.щнlO 'ра3М1НiOжarва,њ.етек у 

је био веома 
IJп·vv.ЈЈ.:V.DУЈ. 'IlQJЮilliI шгуста и 

зиваљи 'су изузетно ·велику 'roОЛИЧИН:У 

ље Нагли !Нalдолазак 'Воде у OK.TObpv 

ПОiПљавМЈО је целокупну ПЛаЈВну зону и оне-
рад на :ипак омо-

у кари'1'О 

\цоса:да-

на на 

IП и IV можемО' эа'Кљу-
чити: 

1. се iВрllLИ угл.ав.НiOМ из 

извора ПРWРОДiКог мрест·а ДУНаЈВСКIИХ 

на плаlВflИМ теренима. 

2. 
са спаюавања 

плаlJ3НИХ терена 

пе ко.рионика ВОДа 

3. бољег плаlВlНе зоне 

.r:ювршина ОД 

где се 

од~рz.к:,ат.и м после iIю,вла-qе

Т,име -се 

ha-ЧИНа 
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.l.V.l.Y.l.d.l.'-ЈUJ. ЋОНИЋ 

4. 

"""'\,·n'YJ,lIXlf,.r'O НЕСТОРОВИЋ 

у у

усло

пори-

водама и 

дунавског шарана. 

ау'IЮХТЮНОГ 

ПЮТПУI1:'ЮС'I'1И прих'Ва

дуњавске ко

·ГОДIИlне. 

НОВЕ ВРСТЕ РИБА У 

у :и 

ба увезених из ваневропских земаљ,а, али 
нису унете у 

из 

караш, РЭЈС IЮЈ.ЈЮ ЖИВ ИМ 

подацима, насеЉаЈВа део 

на:ва 'Већ 30--40 rОДИ1на .. У fl\PBO в:реме ова 
БИJliа []озна та 'к аЈО 

по>стој ало вероваље да ј е 
укрштаља и к.араша 

вот, по,зњат nю веома скромним 

з,аХТ6вима погледу ЕЈисеоНlИЧКОГ режи:vrа 

:воде, преж:ивља(Ва ове :недаће преко 
испод где се угуше друге при-

cyTHe врсте. 

ОВЈа врста IЮЗНЭЈТ.а је као 
шк,а се июкшучИ!вю женке, муж-

18-210С на 
читавог 

оваке године, 

'и ГЈ)р€з'И'мља~ 

платних терена, 

временски у,слови 

шарана и многих других 

корита зав-иси ОД 

,.,r"YТr' .... n'" -одсуства ВИСDКИХ 

месецу њихов 'мрест изо

постепено <ИЗ I10Дине 

К!ОЛИЧiина 

на ГОдишњег улова, 

не прелази I1раницу 

грама. 

Оне засад 
за 

углавном као 

ИСХЈрану младих штука. На .НИ"'"",,,,',-,. 
испитана њена рајСnфС>С'I'Рсt'Њевюс~т 

тару где има 

врста ,оу 

u сиви ТОЈ1,СТОЈ1,о6и1С 
а.мур. 

на 

евен-

ПОЈАВА И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ 

РИБА 

за- у ТОКУ 1427 КМ-845 КМ 

је 
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DоДина,ОД 1969. ;ЦО данас, 

ГОТОВIQ редовњо у ЛЮВИ1НИ 

СИОlНални 

и беJl1И а,му.р. 

у Maњwм: ко

и ОИВIИ 'ГО.л-

врсте углавном се лове на 

nдe је 
ОД км 1427-1083 



тiИНСЮИ 'регион), ОД км 1240-1122 (беОI1pад
еко подручје), од юм 1077 ДО 943 (ђepдa.тn:cKo 
ПОЏЈ;-ручје) и испод бране на ЂердаlПУ од км 
942-845, {)~H00НO 'ДО границе СФРЈ. За 
сектор Дун.а'ВЭЈва .од км 1383-1240 и 1122-
1077 гюдаци еу IнепCJ/'I1пу,ни, :rюшт:о на тим 
теренима п:рофеrnонаЈ]НИ 'РибољОБ Iюдлеже 
посебним у,сло(Вима рада у OMaњeHQIМ юби
му {однО'си се на дунсшз 'од -км 1383-1240), 
однюснориболов је 'сведен на :минималан 
ОТКУ1П рибе ('важи за Ду.нсшз ОД 'Км 1122-
1077) и нема могуtы-IOC"I\И за директан увид 
у ЛОВИНУ професионаЈ]НИХ :рибара. 

Биљоједе рибе лове ое у Дунаву у по
ј еДИIН'а ч;ниrм лримерцим.а, и то: 

- у ,активном току - к'ориту Дунава, и 

- ;на ПЈИ\ЈВН!ИМ теренимЭЈ, рукаlВцима и 

мртвај:ама. 

РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУНЛВСКИХ АЛАСА 

27-30 ММ iИ ал ОВИ за ·епа'сав-ање рибљег 
млађа 'ОД 8-14 мм 'БеЛИЧЈине ,акца). 

l(!оличине изљовљених примерака су та
К;Ође веома мале .и ј.ављ'ају се једино у по
ј единачним IDримерцwма. 

nИтање ПРИРОДНОГ раЗМiНОJКlaвања би

љоједих риба у 'I10KY Дунава <ОД км 1427-
845, -тј. КРОЗ ' тери~орију СФРЈ, на ж;аЛi();СТ, 

остаје и даље .О-Тl1юрено, јер Iнигде 'са сигур

.ношћу ниј е утврђен ПРИРОДНИ МЈрест о:вих 

рибљих врста, 'с :обзиром .на карактер 'I.10Ka 
ДУ'навск.ог К'ОipИта. И С'I'И)ња , ту iИ т-амо посто-, 

је и:,)веони УСЛOIВИ за природан мре-ст (брз-и

на воде, карактер ,ц.наи погодна температу

ра воде), 'али мрест није уочен. 

Приоуство млађа биљюједих 'риба МОГЛQ 
би се тумаЧЈИТИ двојакю: 

Ри6арски - аАаски чу'/{, 

у дунав-ском кориту 6иљюј еде рибе лове 
се !Искључиво меТЛlИца:ма - 'Се'ПНЭЈМа које 
пливају по површини ,воде захватајући 
про,стар !ОД 1--4 метра испоlд II'Oвршине 

воде. 

Величина ухваhених риба је ОД 1-7 кг 
из 'разлога што су 'окца -мреже најчешће 50 
ММ,а крећУ се и до 70 мм. 

Величина УЛОВЉ€-Нlих примерака к:реfiе 
се ОД 20 до 2.500 гра:мЈа, зamиюњо ОД рибо
ЛQВ.нюг ,алат.а који се IК'Ор.исти (алО!В'И за ри
болов 27 Х 27 М!'\OI веЛ:ИЧИiне окца, метлице ОД 

- евеIPl'уални лостој ећИ ПрИiродни :мрест 
БИЈЬ.оједих риба У хю:риту ДYHalВa ,(lнeY;~Bp
ђено), и 

- миг.рирање ЈЈ;Ичинки и млађа биљоје

дих :риба прек'о дунавCXiИХ ПРИ'I1CXl{iа из по· 
зна~их цerнтap-a за мрест БИЉlојеДЈ1Х риба 
(што је вероватније). 

Само при-сус'ГВо вео.ма ОИТНОГ млађа бе
ЛОГ амура и белог ТОЈютолоб'Иlк.а који је ре
ГИС'l'рован на сектору Крчеди.нске аде (КМ 
1231-1226) ОД 20, 27 iИ 40 Гр, ' указује на мо
мвнат м:рест'а текуће ЈЮД)Иiне; 'ме ђyI1ИМ , с об-

305 



МИЛОШ ЋОНИЋ - БУДИМИР НЕСТОРОВИЋ 

зиром на 'велико о\цс'Гој ање горњих терена 
од цент-З.ра за произвоДњу млађа биљ:оје
дих риба (300-600 ЮМ), ипак постюји из.ве
сна <могуh:нюст њиХ'овог природног 'РаЗМН07 
жа:вања; наредних I1одина, пошто се на о

вом проблему .озбиљно ради, надамо се ко
Haq,НlOМ 'решењу 'овог проблема. 

НiаЈјчеШћ'а места УЛiова 'ОУ при УШЋ'У :nJри
ток,а У Дунав (Дра:ва, Тиса, с arв а) , али се У 
све масовниј'ој кюлиЧ<ини сусрећУ и у Ћер
далском језеру (ПСУГ()lПљено Пареч'КО остр" 
во и залив Поречке реке) , с .обзиром на ло
кацију ·И веро.ват.но прису.ство биљака и .ар. 
ганизама кюјима ,се ове 'Рибе х:ра'Не. 

На лла'В}l)ИМ теренима биљоједе Iрибе су
срећу ·се углавном на апат,ИlНСК'ОМ ПЉаЈВ;НОМ 
подручју (км 1427-13'91), затим на rЮДРУL[
ју Бачкю-нювоселскоаг ,рита Скм 1319) и Бу
кинсroог рита (км 1308) где ~e такОђе лове 
све 'I'ри врсте биљоједих риба, 'На плавном 
подручју l(20ВИJЬiСКОГ 'Рита и КрчедИ\Нске 
ме (км 1247-1226) где ое лове СС\1М;О две 
врсте биљоједих риба (бели амур И бели 
толстољобик) , 'као и на заЉIивеним тереНlима 
приобал:ног дела Дунава где се oQiсећа ути
цај лювишенют .водост.аја Ћердапсroог је
зера. 

Би.љоједе рибе лове ·се на ТИМ 'сеК"Гори
ма ПОБлачним мрежама - аJIlовима, а и 

стајаћИМ мрежама - метлицама . 

II ДЕО 

АЛАТИ ДУНАВ СКИХ РИБАРА 

Да!НЭilllњи алати веома су слични алат.и

ма ~ојима ·се рибарило на ДYlнЭ!ву пре сто 

и више година. Али, заједно .са занатом -
нестају и поједини ала:ти па ,ст.ога .наводи

мо 'И оне к'ој'и :нису .више у ма'СОБlној упо
треби, 'већ их користе само нај старији ри
бари. Детаљнији описи пюјединих ал.ата 
дају се управ-о због .оправдане бојазни ца 

ће у околини Београда постепено нест,ати 
једно од нај-старијих Ч'овеюавих занимаља. 

Риболов на Ду,наЈВУ, на подручју Бео
града у ширем смислу речи, обавља се уди
цом и мре}Юом. Међутим, ,саставни део .ри
ба:роюог занимаља је знање ,о риби, њеној 
исхрани, месту боравка, rюдишњем добу 
ПОВОЈЬ:.Ном за УЈЮiВ , мрешhењу; затим, зна
ња '0 \води, конфигураци}и ipечнот дна, пе
Долошком caCTalВY, "Do.KY матице, :юидро

графским и :мет.еоролошким У,СЈ]ОБима и др. 
штю није предмет НаЈШег размаограња. Сма
трали смо, међут>им, ПО'I1ребнИЈМ да изнесе
мо основне чињенице -о садашњим . ри6ар
ским наЧИiнима конзервирања рибе. 
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РаЗJl,u'Ч.uте врсте саЈоLИ'Ца 

УДИЧАРСКИ АЛАТИ 

Све удичарске аља'Ге делимо, према бро
ју УДlИца и начину лова, на алате: 

- са једном удицом - самица и бућка. 
Самице могу бити ПOiвршиноке и дубинске; 

- са пет до десет JIIДица - крат,ки цу

ГОН И - препоне; 

- са десет до педесет удица - цуг.ови; 

- са СТ·О педесет ,цо триста удица -
папмj'lРИ ; 

- еа триста до хиљаду и двеста удица 

- струк:ови. 

Са.м.ице 

Сама реч "самица" нам говори да се ра
ди са:мю о једној у~и. Самице се постатља
ју !На 'Два начИ!На, и то: самица на rюврши
ни воде и самица IHa дну. Са'lVDица се састоји 
од једне :велике удице за лов 'СОМlсша. Уди
ца је rю~езом - ПУЈ1ИЛОМ ПРИЧlвршhена за 
глаЈВНИ канап к:ој;и се наЗ'ива ,крпина .или 
ОДВОД. И за лутиљо И за крпину се користе 
дебљ'И и јачи сиитетички к·онац - најлон 
конац. ПО-ВРlllИНска сами-ца се юбично по
cT·alВљa у неком лим ану - 'В'иру ·на реци, 
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РаЗJLU1.(,uте врсте caJtUцa 

где се примете ООоМО:ВИ . Она ,се привеже 
(.љен гла'Вни к.а,на.п - 1{(рпина) за корен вр
бe или неку дебљ'У npaHY, а други крај за 
врх г.ране 'Кој.а :виси над виром, тако да Је 
удица с мамцем највише тр.идесегг до че
трдесет сантиметара испод lПов,ршине -воде. 

Ако т.ак:о погодно дрво не 'JlJ.Пожемо наЋи по
ред -реке, користи се j-асеFюв-а !ИЛИ дренюва 
мотка дужине 3 IДО 4 метра. Она .се .назива 
штиц~ или гибач. Мо,тка ;се пободе соојим 
дебљим крајем укосо у земљу, тако да се 
њен тањи крај -налаз;и ,над ПОВРШИНЈОМ воде 

и за , њега ·се ,на веЋ {)IПiисан наЧ1ИЈН везује 
С2iJ'Vrица . 

Дубинска самица се поставља тако што 
се .на главни .ка\НaI11 - К!рпину, која јое . уте
I10M прич.вршћена за ДНО (каменом 'Или оло ,· 
вом), привеже удица ,rюмоhу пмвеза или 
пут.ила. Другиюр.ај к.РIIИ!не је привезаlН за 

корен нек;о,г дрвета поред обале 'Или неки 
јачи колац, а може бити привеза:н: 11 за пло
Ва>К или тикву која служи за ·обележасвање 
места где је ПQст,а.вљена самиц,а у виру -
лиману. Ка:о мамац за ,самицу употребљава 
се најчеШЋе ж,ива Iриба, IИ ТО: мрена, шаран, 

понекад и ситна кеЧЈИга; међутим, нај1бољ и 
је м,амац за лоlВ К'рупних ООМОlIЗа Мal.ИИћ. 
Најбољи ул'Ов оом{)'Ва tНa самицу је у м'ар
ту, априлу и мају, тј. пред почетак њихо-
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РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУЕАВСКИХ АЛАСА 

в'ог мрест'а. Не 'реткю се дешавало да су 
пој едини ПipИМерци Qоолова, у л()вљ'ених н'а 

самицу, тежили и преко C'I'O ЮИЈЮI\Pама . На 
самицу се лове, сем само:ва, И друге врсте 

грабљИБtИх риба. 

Буhка 

БУЋк'а је удица юој-ом се искључиво ло
ве оомов.и. Сас~оји се из два дела: дрвета 
којим се 'буlжа п!о tВоди И ГЛЭЈвног Ка>напа -
ишљига, за који је ЛО:МОЋУ пу,тила - под
веза .везана велика, ј,ак,а и 'оштра удица за 
лов OOIМ·QВ,a. На лутилу ,се налази 14 до 18 
оловн.их лерли тежине 200 до 300 грама, 
ИСП1ОоД .којих је лет д'о шест СаЈнтиметара 
слоб.одног конца. Изнад оаме удице приве
з:ана је црвена ЮИЋ,а1Нк,а 'од >ВутнЈице . Дрвени 
део бyhке, ЗiВаЈНи бућк.а <или буhкало, је ка
рактеристично.го:блика. Лорwи щоо бућк€ 
је дршка к-ој-а се сужава према доњем кра
ју сmrч:но ширем -ложу и прелази у За!Вр
тии део налик на печYlРКУ !Или полу лопту. 

Начин љов-а БУЋЮОМ јое следећи: алас се 
чу,нам навезе на воду .и пусти да га вода 

Бућ.'Ка 
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Искоnu-н,а удице од бро-н,зе -н,а1је-н,а 'l-ta Ђердаnу 

сЛ!оБQДНО носи преко места Ilде сматра да 
има 'оомова. То су 'Обично Ј]ИlМCШIИ и дубља 
места lНa реци на чијем се дну н-алазе .по
-гопљена ,стабла, стење, конструкције мо
CЂOiВa и други обј ект.и. У зависности ощ би
стр.:ине :во:де, рибар спушта удицу испод по
вршине <ОД ~ри и по ДО седам метара, већ 
гпрема дубини воде. Бућком удара по мир
ној пов:рши:ни воще. Печурка буhке, улазе
hи у воду, потискује ,ваЗДУХ к,ојrи, излазеЋИ 
из воде, произвOIДИ КаЈРэ.>КrТеЈр.Истичан звук 

бућ-бућ, ,који се веома дале.кЈО чује. Као 
мамац на удицу ()ТаЈВља се најчешhе ров ац, 
пиј:ави.ца, дурдуБЗЈК <дЈyrpбох) , .а моtже !се ЮD
'РИЮ'Illil'l'fИ И М€'CНа'ГИ део ш:юоmке, palК, И'I1Д. 

Тај к.арактеРИC'I\ИЧаЈН звук бућ-бУћ који 
произво~ буhка, иза-з:ив·а СОМа и он изла
зи (ИЗ CiВOг СКР·ОВИlшта и креће у nOIJ'[paTY за 

пленом. Црвена киЋ'ЭЈнка 'сК!реће лажњу со
ма да би лакше пранаш,ао м.амац, који о
бично загризе. Пост.оји више []ре-.гпоставки 

због чега СОМ креве на тај звук. Њајпри

:хшатљи:вији је '"ца тај эву,к rroдceћa !На звук 
юоји ПРОИЗВОДИ -оам УC'IlИIМа ,К)ада rrршюдире 

храну, па други ~OМ хреће ~a и он у.чеотву
ј е у подели плена. 

fCpaTKU ЦУ20ВU -- npeno~ 

Кратки Цуг,о,ви ИЛИ :nрепQiНе саст.оје се 
од главног канала -- ~1]Иlне на <којlИ се по
МЮЋУ ПУ'I\Ила везу ј у удице и то обично пет 
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до десет. Као и код других удичар.еких ала
та кюје ћемо описати, и КОД кратких цуго
ва -- пре-пана хрr1Иlне IИ путила мо,гу БИТi1 
различ.итих величина, што све зависи Оtд 

величине и 'Врсте рибе кој.а се лови, а и од 
величине Masмarцa кој:и се упютребљ·ашају. 
Размак ОД у.дице 'д'О удице ruривезаlНе на 
юрпиНЈИ -- гла'Внюм к,анапу ,обично је 'око 
три и по метра. Кратюи ЦУI1ОIВИ 'Се [юстав
љају усправ;НЈО или неш''!1О ·ЮОСО ,н,а ток во

де, а [10МОћУ .камена или ·ал-ова rют.anају се 
на дно реке. п.онекащ, с пролећа, <кратки 
цугови - препоне постављају се у разли
вима река, тако да удице буду ИОПОIЦ саме 
Iювршине Iв·оде. Ови удичарски алати ,обич
но .се IЮC'fiављају два пута 'дневно, рано из

јутра, у ,авитање, и пред залазак сунца 

·обдан и конак). За мамац се употребљава 
ситна бела риба - кедер, Чlико.ви, рОВЦИ, 
гпијавице, ж,а6е, глисте итд. 

ЦУ?"О8и 

ц.угови су прarвљени ,ОД ИО1"ОГ материј а
ла ,као и кратки цугови - п:реrюне, само 

што се на главном ,К!анэ.ЈПУ - К>РПiИЈНИ нала

зи 10 до 50 удица . .они ,се чамцем п;о'Ста,в
lliaj у управно или ,уюосо према Т<О:КУ мати
це, а за ДНО 'су причвршhени П!омо~,у каме
на или ·олова. На ПОЧe'!lКУ, цу гови каю и 
пренеше, могу би'I\И IвеЗаЈНИ каналом - од
водом за iНelG1 .кюрен у води, з-а :МЮ'l'ку ГИ

бarq (слично самици) или могу бити приве
защм за тикву која плива по l1Ю!ВРШИНИ F.ю
де. Уп.<YIWебљава ·Се :исти .мамац као и КОД 
КlратiЮИХ цугова - препеш'а. 

Па.м,,nурu 

Пшмпури су нароч.ит удичarрски алат са 
УДИЦaIМ,а без .иКаЈ:к:gог мамца. Риба се ЛО1ВИ 
за -било 'l{,ојои део тела кад пролази поред 
оштрих удица, чешуfiи ·Се ю њих IИ игра
јуЋ'и се пампурим<а - 'ПJl'Oвцима, поота.вљ€
.ним :на дну. Број удица .на па'Мпуру је од 
150-300. Пампури су прављени таюо .да се 
на главни канап - RJРПИ'НУ, ПОМЈо,Ћ,у путила, 
везују веома ош--гре у!Дице (На ра.с'Гој'ању 
једна од друге <ОД ·оюо 30 'СаЈнтиме'Ilара. Пу
тила су обиЧlНO дужине 20 до 25 ,сантиме
тара. За ЛyкIOове удица везују се ПЛDВЦИ 
кauronом дугач.ким 2 ДО З ·саН'I1иметра 'I'aKO 
~a ~aд,a се етрук спусти 'на ДНО воде, удице 

стоје у ВОДИ изн:ад юрпи;не Iве.р'I1икално. 
ПiarмПУ\РИ се IЮС'l'аЈвљају управно ;ИЛИ нешто 
КОСО на T,QK реке. У эа:висн.оO'IlИ од брзине 
iВI01Дe н.асваюих ,lJjВa .или више мета;ра пр:и

веже се за ~pn!ИiНУ камен ,веЛИЧИЈНе песни

це, '~оји :др:жи пампуре .на \Дну. На ЊlИх се 



најчешl=i.е хвата кечига, ОQlМ, IМ!OpYHa, јесе
ТIp.a, а врло ретк:о понека мрена, ШЭЈРајН или 

друга риба. За МlopYHe и јесет.ре ПЈРа.ве се 
тзв. Ђелики или ,МОlPу,нсК1И ПЮ\lIПYlРИ к'ојима 

се У ђердапскО'М 'сеКТ:()IРУ ДYHalВa ло,ве мо
pJl1He. ПоједИЈНИ примерци 'мор YiHa, улorвље
них на ,овај :На'ЧИН, т·еж:или су јИ по 300 'ки
лограма. Пю.сле овако.г лова удице се ОШ'lЧ1е 
и мажу лојем, .юој.и ИХ Ш'ГИЈТИ 'од рђања,. 

СТРУ1\,ови 

На главном канапу - КlРПИНЈи 'код СТРУ
кова -се налази привезано 300 IДЮ 1.200 УД:И
ца . Размак ,између удица је .два ДО ДЈВа И по 
Me'ГIpa. Ст.рукови се бацају НИЗБОДIl10 - 'НИЗ 
ток 'матице, а за ДНО су ПРИЧВipшhени КsaMe
НОМ или оловом . На Iюче1'lКУ 'и на крају 
струк.а .налазе се теже утеге, а !ИзмеђУ сва
ких 10 или 30 УiДица пю један камен вели
ч:и-не песнице, llITO завиои :од брзине тока 
реке. Каю мамац за от.рук употребљавају 
се: 'СИ'Dна бела риба - кеде;р, штаlМ!пајзер 
- -Бијун, ров'ац, ЧЈИюов, f11иј !а'Вица, дурщубак, 
г лист·а, 'ситне жабе, качк'аваљ, а у летљим 
месецима, када је в\Ода БИС'Dра, и ;rooцк.ице 
пераhег carr.YHa. Веома добар IИ универзалан 
мамац (јер га .све рибе једу) јесте Л>atрва во
денюг цвета звана "буба". 

Када се лове шарatни - шаРЭЈнчарење 
- он.д,а ,се CТlpУКЮВИ мамче к укУ,рузю.м , мла
ДИМ: ИЛИ к у'в,wним , ·или пак "lваљ'К.ом" К'jI!Вa
Ю1'.М TecТlOM од пшеничног и К:.у.курузног 

брашна. Због специфИЧНОСЂИ .мамца и !рибе 
(ш~ра:на), ови СЋРУКО'В'И ·се прегледају сва
КЈИ сат-два . Оваюви ст.рукови <су кра.ћ.И од 
нормалних и имају 06ичН'о 150 до 300 у
дица. 

МРЕЖАРСКИ АЛАТИ 

Мреже се деле према начину лова на 
:rюк,ретне (за .вучење) и 'На Iнеr:юкретн.е {СТО
Јеће). Прве 'се вуку iJ]O 'ВlОДИ, а друге .oc'Ta'jljl у 
води HerтOKpffi'He, раза:пете !На !ИЗвеCfliO iВpe· 

ме . Има мноro вр.ста :мрежа ОД којмх је H€
ке ,веома тешко' ;олисати због ХЈОМ!ПЛ!Июова .. 
ности њихове грађе. Мlрежароюи -алати се 
углавном деле lНa две групе, и ТО: С!ИТни 

мрежа:рски iИ велики мреж'ароки ал-ЗtГи. 

Ситuи .м..режарс'l<:U а.л.атu 

1. Черенац 'Или дизало 
- черенац Ica -cel)aм 'и леоом 

чере-нац - .вага 

- черенац .дубиноки ·или шаран:сюи 

РИБОЛОБНИ АЛАТИ ДУНАБСКИХ АЛАСА 

2. Сачма мала или сертна - везwвоје 
- саЧЈМ'а ~еЛИКlа - ТУ'ркуља - тура

З. Кеца 

4. Ку.сака 
5. Бубањ или врш-ка 

- 06ичан 
- дв'окрилац 

6. ЗагаЖ'ањ ИЛИ газавица 
7. Приграб или 'оди "вамо 
8. Трбок 
9. Ро:гач ИЛИ ,каШИКlа св. Петра 

10. Поклапач или напаст 
11. Влак 

- редак, за rnОrвљаку 

- чест, за ~pЉ'aњe 

12. Метлице - попунице - стајаће 
- ајlНфОК 
- трипле:к.с 

1З. Метлице - попунице за вучење 
ПОiВrpШИ1Нlске 

- з·а iВучење по дну - I1РУНТКоЭЈРН 

-... ;:;::;::; ............... , ... ........... ;;::::::::::::::::~:::::::::::~::::::-;;::::::;:;;;::::;::;._~ .... _ .. : ... ~ 
2 

o=. ~ 

n ....... ,.. •• ~.~ ... -;- ... ::= •..•.. , .... =" ..... . .... -

1'-= 
-

"'. :::;:;;-'"' 

' _ . _._~ 

РаЗ1iе врсте струкова u 'ИДЧU1iU nостављања 
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-.. -... _. -.------.--------------, I 

1 

2 

3 4 

5 

-1. . ..... ____ ._ . __ 

6 

._-",--,.- -_ ... _._ .. _----- ... _-----

1 - Иzљuца u .м.одља за nљетење .м.реже, 2, 3, 4, 5 - На'Ч.uн на који се nљете .мрежа 
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'_ ._ ... _-_._- - - ----_._---

i 
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I 
I 

I 

Мрежа nОКЈ/,аnача - дуБU?iСХU иЈ/,и wapa?ic?<;1,t 
череuац 

ВеАики .м,режарсхu алатu 

1. Велики пириh 
2. Аљови 

- алон барски 

1------ _.,, ___________ _____ . ___________ . _____ . _____ ..... _. ___ _ 

РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУНАВ СКИХ АЛАСА 

- а.rnо(В салеhак 

- велики алов са форкорном 

3. Лапт.аш 

СИТНИ МРЕЖАРСКИ АЛАТИ 

Черенац UЛU дuзало 

Черенци еу мреже у облику квадрата и 

~азличиТ1ИХ ,су величина. ОбиЧ!но су њихо

·ве ·стране дутачке један до два ме1\ра. По
стоје и веhи черенци 'ЧIИiје су c'IlpaHe дугач-

Разне врсте .Аtрежа 

ке 'и до чет'И!рИ метра, спуштају и дижу из 

воде помоћу ·опецијалних полуга Bal1a 
ђерма. Мрежа на ч~реНlIJ)Иiма може бити са 

ситним 'окци.ма за хватање оитне :рибе -
кедера, к,оји ,служе као мамац, а и са к:руп

iНијtИ..1\1: (окцима, за ХIват,ање 'В'еЋИХ р.иба. Мре

же черенаца имају џепCi!СТ облик, да риба 
из :љих не би искючила приликом дизања 
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из Ћ·аџ:Ј;е. Код СВИХ врста черенаца мрежа је 

разапет а помоћу ДВа укрштена ЛУЧtно са

вијена штапа. Черенцем-.дизалом, ка'О и 

СВИМ другим черенцимЭЈ, {)'Бич\Ню се ЛОБИ у 

тихој води. Он ·се спушта lНa дно, да би ~e 
после :юраhег В.ремена !IЮДИГC2iО !ИЗ ,ваде. Та

IШ се хвата риба КЈојасе нађе 'Ha~ мреж,ом. 

Рибе ,се услеш.није х:ватају :НОhУ или кад је 

вода мутна. 

ч ере'liац са сеЬо.м и .љесо.м 

На плиhим \деловима реке или !На ме

стима где риба јаП'IИмице улази у плаsвне 3'0-

не реке, пос'Г'ављају '·се лесе, тј. плетери ОД 

пруhа преко целе ширине "Bo,цBНiOГ т'ока, а 

само на јед:нюм месту ·се ·о'от·ави ле!Вк,аст от .. 
В!Ур за ,слободан пролаз рибе. Изнад то'г ме
стасе :направи седиште - ,сеl)а на :к:ојем 

седи ри60ловац, а Јна 'O'I1BOpCe 'СТаЈВљ'а чере
нац 'кюји ·се IЮЂременiO диже. 

ч ере1iац-ва-zа 

Черењац-:вага је <мрежа 'Чије су С'11ране 

велике 'од два и по до че'I1ИрИ метра, IЮВр

шине ·OIД 6 до 16 м2 . Окца :на 'мрежи ,оу ве
лика и rиспл.етена ,ОД дебљег о:ин.теЂИЧНОГ 

канца , јер служе эа ХВ'а'1'аље к:руnних (риба. 

Ов·ако :велика мрежа диж:е :ее ИЗ воде по· 

:МЮћУ полуге - ,ва,ге .или ђерм.а. На 'средини 

мреже могу се привезати lPаЗЛИЧИm1 при

родни мамци иљи IК()М,адиh.!и црвене вунице 

ради мамљења рибе. Њиме ,се ЈЮВИ 'сва p~'L!
на ,риба . 

ч еренац дуБИ1iски ил-и шараиски 

Оби'L!НО је величине 110 до 160 оантиме
тара на 'свакюј ,ст,рани. Мреж,а КiOД olВor че

ренца ј е !разапет,а са два' лучню ·саЈВrијена и 

у.крштена дрењова штапа 'ИЛИ чеЛИ'L!не 

шипке .nреЧlН!ика 'Око 7 'МЈм. На CВ'a~()M крају 
штапа или шипке налаэи ,се по једно ку

пасто олово и тако 'оптереfiен чере.нац бр
же и равномерније тоне на ,ДНО. Овим че

peHЦOlМ ЈЮВИ 'се из чамца iкюји Iвода ,сло60'~НО 
Н'оюи. Помоћу ј.аког и дугачкюг к,ана:па на

изм€oнично ,се спушта и диже оа дна. Мре

жа !може да буде jeДНiOCЂPY1Ka, .дво.струка 11 

'Гро-струка. Риба ,се .у њега улооВИ ИЛИ када 

је черенац ПОКЛОПИ lНa .дну <ИЛИ ·~aдa сама 

лег.не .на мрежу черенца. НајчеШће ,се 'љи-

Са'Ч.ма .м.а.ља ил-и сертна, везивоје 

Се.рт.на је мрежа кружнюг облика на 'Чи
јоо ·се периферији - доња:ци налази вели
ки број олов.а, шт{) ЗаЈВИ10И од број.а 'о.каца у 
доњаци. Олова су у облику перли тешка 
30 грама, ·а YKy;rnнe теЖИiне од 4 до 6 кило
грама. Са периферије - доњаке према сре
дини мреже, на којЈој се IнаЛaGИ метаљни 
rnpcтeH пречника 5 до ' 8 СCliнтимет.а.ра, пола
зи 14 ДО 16 равњомервю зракасто распо.ре
ђеlНИХ к.анапа званих "чалмаци" :юоји се на 
срединlИ мреже спајају у главни к,онолац. 
Каща се мрежа баци 'она се к.ружНiO раши
ри И тоне на дно . Пом.оЋу КЩЊC2iпа - К;ОRОП
ца, дужине 4 ДО 6 ilVIетЭlра, МЈреж·а се полако 
скупља, а ч·алмаци -rюлуnре'L!НИ канапи 

пролазећИ К'роз це!И'.рални метални прстен 
lН'a ,средlИНИ мреже paIВIНJOMepнO скупљају 

мрежу пр~већИ џепове .или кесе у којима 
о-стаје уловљена риба. Висина, OДНO'CtНo по
лупре'L!iшк cepТiНe јео:бично <ОД 160 до 180 
СаЈнт!Иметара. Постоје веома мале сертне 
виоине до 100 сантиметара оа r{)кцима од 
1 О милимета:ра за лов ситне рибе - кеде
ра које служе к'ао мамац. 

Са'Ч.ма велика ил-и турк.у.ља, турача 

Велика сачма је обично 'Висине 3 до 8 
метара и таКОђе је, каю мала Cepl1"Ha, к:ру-

ме ЛОО·е шаран, бела риба, кечига, омуђ, а Дубински - шара1iС'КИ чере1iац - .А~режа nо-
:ређе оом. 'Кл.аnа'Ча 
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жног облика. Код ·ове мреже окца ·се сма
њују од периферије }{ја центру. КiРУЖНИ к,а
нап ,ове мреже, 'т·ак,озвана Дооьака, ·оtПтере

ћ.ена је ОЛО.RНим перлама чиј·а је укупна 
теЖИiна 10 до 15 килограма. Туркуљом се 
ЛОВИ на тај \Н,ачин што се један део Ње1НОГ 
'обима з·акач(И за часмац који !Вода ПО[1речно 
нюои, а остали део пусти ·се у ,ВОДУ да пото

не ·и ,вуче rю !Дну, Д(Ј!К ,се врх КOiнюпцем др

.ж<и изнаД повrpшине (Воде. После заlВрше(Ног 
вучења - рине !.иљи Me'l'a пусти се цели 

обим ту,ркуље да потоне, па ,се полако по
влаЧ€ћИ скупља. У 'скупљеној мрежи, чи
ј и крај заТВаЈра тежина ~]Ова, риба о;ст'аје 
у специј аљно исплетенИ\М кесама - џепо

вима. 

Мрежа nmслаnа'Ч,а - са'Ч,.м,а - сертnа - везu
воје 

Кеца 

Кеца је мреж'а кюја се саотој:и из два 
дела - рама у оБJll1:КУ ,слова А, и кесоли
ке мреже. 

Странице Д;р,вmюг рама ,обично су дужи

не око 130 до 200 с аЈНТИ1М е тара, а .rnраве се 
најчешfiе ад Iбагремювих или ја,сеН()IВИХ 
штафли дебљ:ине 4 Х 8 ~антимета.ра. У ра
му су избушене 'Рупе :юроз које се llJPOBJlIa-ч:и 
конац да би се мреж·а ПРИЧВРC'I\Ила. На до-

40 
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Мрежа nо'К,лаnа'Ч,а - туркуља - тура'Ча 

њим храјеiВима рама увезани- оу теmви, 
најчеШЋе по цела опека на свакlOМ крају 
или ;одговарајућа теж:ина ,олоrва. Доњ·а'ка, 
,која -<спаја кpajelВe рама, прошнирана кроз 
'Мiрежу и такође 'оптереfiена комадима оло
ва. Дужина ,кесе - мреже к-есе је окю 4 ДО 
6 метара. Горњи К1>ај рама - р:огуља кеце, 
конопцем је привезан так'о да рибар, пу
штајyhи ·се чамцем 'низ матицу .реке, по
мо.Ћу њег.а П(Ј!влачи iмрежу низводно по дну. 
По заlвршеном вучењу - \рини !ИЛИ мету 
.риба;р ,КiOнопцем подиже р,огуље на чамац, 
а УЛО.в.љена риба ост:аје у \дугачкюј кеси 
мреже. Кецом 'се ЛОБИ преК!о целе године, 
КаЈда је низак водостај; ЛОВИ ·се сва речна 
риба ,а '.и .раК'ови iИ шкюљке. 

Куса'Ка 

Кусака је -веома слична мрежи кеци али 
,ИМа IнекiИХ м.алих разлика. Мрежа к<од КУ
саке је трОстру,ка, тј. са две 'спољашње 
стране се :налази -мрежа вељикlИХ ()(К,аца, а 
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, 

L___ __________________ ___________________________ Ј 
Мрежа турк,уља - турач,а Кусак,а 

-- _ .. ---- ----- ---- --- --- - - . ------ -- - - .- - _._ .... - --.,----

Врwжа - бубањ. 

... . - ------- ------------ ._- _ .... _--------------
Вршк,е - бубњевu nостављеuu 'Као nреzрада 
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између тих са -ситним oQ,КЦИЈма у којlOј се 
риба мрси пра:већи хесе. На доњаци ~oд 
ку.сакесу при-везане шycr:rље кости да се 

мрежа не би l~аЈчила за камење и друге 
предмете у води. Кости лупајiУ ПО 'дну, пла
шећи рибу, ;и ут еру ју је у мрежу. Ky,cawoi\1. 
се Јl1OВ'И зими; угла'В:Нј()t.~ 'Се лове смуђ, ша
ран, а .ретко и нека ,д.руга РИЈба. 

Бубањ ИЈ/.и врш'){д 

Бубњеви или !вршке IЮОТЭlвљају ,се на 
извесно време и ,свакодневно се прегледају 

да л.и се у њих уХ!ва:тила ,риба. Плету се 
ОД 'СИlнтетичког ·,кюнца. РаЗJDИЧ'И'I\ИХ су ве
личина и веЛИЧ;Ji:1Jна .ак,аца, з·ависно ОД ме

ста :rще се .риба лови и која ,се риба жели 
Да УЛOiви. Бубњеви су .кеСОJDике мреже ра
запете ломоћу четири а најчешће пет др
вених или металНlИХ обруча. К'Од бубњева 
разликујемо к;рило бубња, .тј. nраВОУIlаопе 
1V.Dpеже које ·се на:ста'вљај.у .на највећи лред
ffiИ .. обруч. Он ·се 'nrpеК)о предње nуше и 
предњег 'амбара наСТ·аЋља :на задњу гушу и 
за:ВРШ'ЭЈва задњим 'alмба:рам - .реПЊёЈКЮ1VI. 
ПоМtоћу две мотке - .Ш'I'ице, БУ'Бањ се по
бalда и з-атеже у !Води поред .обале, Т·(1ЈК)О да 

ј е предња ГУllIа БУ'Бња увек оюренУ'та 'Уко
со .од обале, узво!Дню, према ,С'Dр.ујrи ,в,оде. На 
ПЛаЈВlНИМ .тереНlима Iможе д.а се ПOiређа пет 
иљи више б.у6њева један ДО 'другот, загра
lJyјуhи велику ПОВlрш'ИiНY' \воде и rr;pЭiВеhи 
та:кюзвани ".пле.нкер". ПЛ:ИlВ'ајућ.'И узводно, 
риба lНаилази на к:рило бубња и, ТiPажеhи 
пролаз, улази у предњу, :односно задњу гу

шу, тј. у .репњак и 'остаје ТаЈМО уловљена 
као миш у мишоловци. 

Бубањ дво%рuљац 

Буб.ањ Двоюрилац је прављ-ен к,аю и оби
чан 6убањ, с том 'Разликом шт.о ,има 'два 
крила Iкој,а улазе у Ј]редњу гушу. Так:ВIИ...'VI 
бубњевима ·се ,обично ЛОБи lНa уЖlИМ 'кана
лима и .rrpолазим,а :vде оу юрила бубња за
боде:на у једну и ,дру,гу обалу, док се сам 
бу.бањ налази по ,оредиН!и iКlаЈнала - прола
за. Бу.БЊ8вима се ЛОБИ преКО целе nодине 
"сва речна ,риба, 'Изу.зев <кечи-ге. 3а Бреме 
:мреста еома Xlв,аТ;аЈНИ су :к:аrпиталНIИ ПЈРwмер

ци и од 1Jiрекю 100 I}{]ИJI;ог.рама. 

3аzажањ ИЈ/.и -zазавuца 

3агажањ је прашюугаона мрежа iдУЖlИне 
3 до 10 метара, а дубине 150 до 180 ОЭЈНти
метара м с кесом - трбухом дубине 2 до 3 
метра. На ropњем канапу - горњaлty, за 
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IOOји је мрежа причв:ршh.ена, налазе се :ран-:
намерно ра1споређени пљО'Вц\и ОД ifIлуте ИЛИ 
сугиро!По;ра веЛИЧИЈне песнице или јајета. На 

доњем ~анапу - д<Оња;ку, за :к:оји је мре
жа исто та;юо IIричвршh,ена, налазе се пар

чмћи ОЛlO'ва, да би мреЖ)а ПРИJI'и\кюм вучења 

Врш'){,а - бубањ 

Кусака ОЈ10вња"{а 

дрљала по дну_ Вочне 'C'IlpaJHe мреже при
везане ,су за дрвене i1vютке ,С 1К10ј :има се мре

жа {Вуче IНИ:З!ВОДIЮ Л!о!ре,д обале. Мреж,()М се 
направи лук и вуче <Се /Извесно време, од

НОООtO Д<Ж се не осети ударац 'к:рyrnrије ри

бе. Та\Ца рибаipiИ rrривлаче CВloje крајеве 
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мреже ка обали и из.влаче је. ОбичlНО се 
овом мрежом ЛОБи ле11И, тј. к-ада је вода то
плија; лови се ав·а реЧЈна nРИlOбална риба. 

Приzраб - ,/оди 'вамо" 

Приграб или ,,'оди 'вамо" је кесолика 
мрежа, К'оја је предњим 'юрајем ПрИчВр

ШЋена за ЛОЛУКРУЖ:Н'О саlВијен штап на чи
ј ем се доњем делу, !OДНiOC-HO те.тиви ЛУ1к,а rнa

лази ј а;чи юанап мли затеr.нуга жмца. Ilо
МОћУ дугачке мотке приграб је ·среДином 
свога лука ,щи.реК11НО цривезан за њен та

њи кр.ај, а к:рајесви лука, IЮМ!схћу ,канала 

или ж>ице, привезани су ОД .врха према де-

су окца велика и исплетена ·од јаког и де
белог синтетичкюг конца, има кесу дубине 
ДВа до три -метра, а lН,a .к:рају се налазе ка

мен :или олово. Трбок ,се ГLOMOћy дуг.аЧ!ке и 
јаке мотке спушта пО\ред потопље.них обје
ката или пањева у воду, TaКlo да су крај 

кесе и уста т.рбока ·ок:рен:ути УЗВОДНО, По
мюћу друг-их дугачких МО11ЮИ рибари ИЗ тих 

з.аклО!На (поrl"юпљени објекти, пањеви на 
дну реке, ДIРве'ће паЛlО у воду) плаше рибу 
кој,а, бежеhи, упада у кесу. Нарочито је у
спешан ЛoQiв трбоком ЗИIМИ на местима на 
КОјмма рибе ЗJi1lмују - у н::рт.огу. Некада се 
у ј ЕЩНОМ дизању трбок,а ухвати И преко 
50-60 кг рибе, углавном шарана, смуђа, со
ма и др. 

ПО8Ј1Д'Ч,'Н.а .мрежа - заzажањ 

бљем крају мо-тке. То О'м.огућује да .се при
гра.б .као грабуља ТIOвла:чи ка обалм праве
ћи кесу у кој,ој ,о-стаје уловљена риба. При

граб ·се употребља.ва за лО;В· у з.аТtpављеним 
водама с му љевитим ДНОМ. Љиме се најче
шhе лов и СИТИ'а ;риба к·ој,а служи као ма
мац, и ~o нај чешhе ч;ико.в IИ вијун или 
"штампајзер" који ,се 'На !дрУIlИ lНаЧИiН не 
могу уловити; ·одличан -су мамац за COlМO·Be 

и друге рибе граБJЬiИjвице. 

Трбок. 

Трбок је по ов.ојој nрађи веома сличоан 
приграбу, само је знатно вев:и и њиме се 
лови на други нащm. Тe'I1ива 'К'ОД Ђрбоrк·а је 
дуга'"Ч,'ка до два IИ по метра, а лучнlO сави

јен штап је веома јак и -дебео. Мрежа, чија 
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Ро~а'Ч.. иЈ1.и каШU'l{а СВ. Петра 

ова мрежа је добила име по таме што 

је разапета на Ш1'аповим.а к:ој.и [10дсеh·ају 

на виле за сено, rи што има изглед велике 

каШИiке. Рогачем се најчешhе ЛОВИ ifюhу 

кад нема ме-сеч.ине. РиболоВ'ац ,се навезе на 

воду и пусти да га ЂОК сљободно носи по

'ред обале. Чамац је у ymраэнlOiМ положају 

у 'односу према обали 'Реке. На крају чам
ца, 6лижем обали, седи :риб~р rи држи ,рогач 
који је о(rшор.ом окренут НИЗВЮДЊО. На ,щру

гом :крају седи други риба-р к;ојiИ помоfiу 

lВесла стално одржааза !исти положај чамца. 

K,atДa риба, .пливајуhи уз -воду, удари у 

мрежу ;рогача, 'риба-р tOдмах -о.:юрене pora~I, 

тако да 'она остаје у 'Мiре}Юи захваhена као 



у некој велик.ој кашици. Рогачем се уrлав
ном ло;в'и бела риба, ШC1iра.н, смуђ, а шуне
кад и сам и :нeКta друга риба. Њиме се лови 
nРЩ{jQ лета, а може и ·с пролећа И у јесен. 

Поклаnа~ или ~anaCT 

Поклапач или напаст се ,ПРЭ1Ви lRa iв,ише 
начина И 'Од р.азличиТ>ог материј ала. Једна 
врста Iюк.:rnапача подсеh:а 'на карпу - ко
шару без Дна, а -друга ,врста је Пlрављена од 
шине (металtНJИ обруч) КЮЈЈЮКИХ "ГОЧIЮIВ'а за 
юо}у је причнршhена кеСОЛlИка мрежа. о
вим a~пaTKaMa се риба лови у ЛЛИТ,К'JI1JМ И 
затраiВљени!М водама 'i:иј 'а дубина не прела-

----~~~~~~---~----·-----·--i 

РаЗ.l/,u'Ч.uте врсте вршкu од nруља, РО'lоза 'lt 

стах.ља 

ЗИ 50 до 80 са:нтимеТ>ЭЈра. Рибакр.адице ,о!Вим 
направама ло,ве ·ша:раЋе када због -м.реста 
дођу у плиhа'ке и ра:зливе -река. 

Влдк.овu 

ВЛЭlЮ()ВИ су мреже дужине 8 ДО 12 мета
ра, висине до 3Ме1:1ра, с IKeOOM ,дубоком 4 
ДО 6 метара . Влаюо'В:и ,се плету ОД ,синтетич
ког <к'oIНцa ораЗЉИЧХИlте дебљИ'не, оа ОiКци<м:а 
величине 40 до 120 мм. ЊИiма .се ло.ви са 
два чамца из којих се ,Кlрајеви IВлака, опте
реhени YTe~OM - поста:вцем Te~e 3 ~o 5 
КЈилоnpама, СПУllIТају помоћу дебелог ко
нопца - једекоа на ДНО. Горњи ка;нап или 
го:рЊ'а:ка вља:ка је КаЈнапом зв'анИiМ ,стражи-

Трбок 

Ро-zач - 'К:ашU'lШ Св . Петра 
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ца .са оба крај-а везана И з'авршава се у 

руци риБЭЈра. Рибари ра.шире ,влак iИ спу

сте га поста1Вцем на ДН'О. ЈеДНЮINI руком QlДoP

:Жа>в-ају жељеiНИ пра:вац 'ЧЭЈмца iЊИЗCfЮIЦНО, 

by-куЋ'И вла>к по· ~. У \ДР У 110 ј руци сваки 
од њих држи ·слободне .к!рајеве једека с ПО

СТ.аЈВце'М :и 'стграж:ице. 

Ако ·се лOiВ!И iВЛ'аком н'а rювлarку, о/щца се 
мрежа т.ако вуче да поставац ,стално буде 
10 до 15 ,са;нТИ'мет~ра ИЗНЈсЩ (реЧiI:ЮГ дна. 
Чим се осети преКiО 'C'I1раЖiице да је риба 
ударила у мрежу, []овуче се једек ,ОКО ме
тар и по навише, тако да -се .влак з'атвю-ри 

и уловљена риба ,оет-ане у 'Кеси. Честим 
вљак'()(М - за дрљ\ање љави се 'слично, ·с ТО!<Л 

разликом што к:од ювог ;наЧИЈна постЭ!Вац 

цело време ДОДИр'уј.е 'РеЧlНЮ Д'НlO. После из
веонюг :времена 'ВЛЭЈк ·се 'на и,СТ11 ,НЭЈЧин за

твара :и диже IHa ПQВРШИНУ. ВлаКОlВИ'Ма се
углавном лове с ом о.ви , ш аРаЈН!И , iКечиге, ·бе
ла риба, понекад и М'OIpyIНa, а врло .ретко 
смуђ. Њима се може л{)cr3·И'Nf преко целе го

дине. 

Метлu-це или nоnупице 

Све меТЛiице-попунице д€,ЛiИМlО на две 

вр-ете, и то: ајнфок или - једноструке 11 

триплекс 'Или - TpOC'IpYlKe, а лрема начину 
лова на: ,с-т.ајаће lИ метлице н.а :ву'Чење. 

Ај<нфок једнос-труке метлице :се ,обично 

праве ЮјЦ веома T·aRKQr синтетиЧ\lЮГ К'ШIца 

с релативно великим -окцима 'веЛiИчине 40 
.цо 60 Мlи лимет ара. Т.риплеке !или .троструке 
метл-ице тцра:ве ·се :из три ·слоја мреже од 

кюјlИХ су две споља:шње .са 'ОКIJ)И!l\lIа величине 

15 ДО 30 'сантиметаЈра ЗаЈтегнуте :између до
њег и г.орњег крај а. СредИ!Шња мрежа је 

ис-плетена 'од тањег конца. Окца ,су ,вели

чине 30 до 60 милИ!метара. Лабава је и Dpa

ди .хесе. На гор.њем крају метлице сналазе 

се ПЈЮВЦИ 'величине јајетэ, !На оваюих 80 до 
100 сантиметара. На доњ-ем 'крај'У :мреже, 
доњаци, налази се ол-ово ,юоје 'МеТJ1iИЦУ ·оп
терећује и држи прем,а .дну. СтајаЋе метли

це се lIоетављају у мирној или опоро те

юућој :води - на ПОВРШИЈну ИJIiИ !На дно. 

Метлице за вучење 

Метлице за <вучеље су т.рипл6К'с, одно
сно троструке мреже IКioje су nрађене као 
и ст·ај-аће триплекс метљице. ПО<ВipШИЈнске 
метлице за 'вучење обич:ню ·се :праве OIД 'Га
њег синтетичког [кюнца И ,оптерећују толи

KQ оловом колико пловци могу да ·издрже, 
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д.ржеhи ј е на шmршИlНИ. Мет лица за ву.че
ње по дну ",грунт.к-арн" је ;иста као 'и .прет

х'ощна метлица, једИlНО је плетен:а ОД де
бљег ;К,OiНцa 'с юрупнијмм ОКЦИJМIа. Оптере
в.eНla је тако да .дрља доња,юorм - доњи крај 
мреже - по речном ,дну. 

МетЈЕИцама з'а ,вучење ЛQВи се с једним
или два чамца, т,ако да се <мрежа рашири 

полук:ружно и вуче I!rИЗI1ЮДНО. Дужина ме

ТЈИ1ца је обично од 40 до 50 метара, а њи
х'O'Sа ,дубина јед'ан и ПО дО ~ри 'l\'Ie'I1pa. Љима 
се л()ви преко целе IlОдине (J{laдa нема ле

да); .ЈЮlВи се сна ;речна ,риба. 

Чедuч.nи срп за сеч.ење nодводпих трава и ра
стиња 

Најтежа риба .ухваћена у НаЈС !на Дунаву 
(ко.д Ста,рих Бан.аваца) у метлицу за lJ3уче
ње "ГРУ1Нткарн(( је -била l\ЮРYlна о,ц 285 кг. 

ВЕЛИКИ МРЕЖАРСКИ АЛАТИ 

Вељики м:режарск:и ,алати ,ц:ооили ,су име 
не ,само због веЛИЧЈине мреже већ и због 
т,ога 'што с таквим алатима :не 'може да ру

'кује само један .р.ибар - потребно је да 
раде Haj,Maњ€ дна, чети;ри :или шест риба
'Ра, у зависности <од т,ога '0 :кюј.ој 'Врсти мре
же се раДи. 

у !Велике мрежа'Роке ,алarrе .опадају: 

1. Лириli 
2. Љапташ 
3. Алов 

- алов c-алећЭiК 

- алоо б.ар-сюи - риБЊЭЈчки-тањарац 

- -велики алов са фаркорН'ом. 



Пuрuh 

Пириh је мрежа ду}кине 30 до 35 мета
ра, дубине 'око 10 а висине 4 'дО 6 Merrapa. 
ВеЛИЧИlН,а пир:иh!а може да ВЭiрира у зави
сности О\д .места на којима ·Се ЛОЂИ. Поме
нуте дим€'нзмје сщг()(В·арају велик<Ом I]ИРИ

ћУ, а постоје још аредњи и мали iПiИlрић. 
Као и код осталих 'великих м,режарск:их 
алаtfа (ЛaIIТlаша и аљов.а) и К'ОД ItИiРlИћа се 
на горњаци налазе пловци - параши, а на 

доњаци 'олово. За лов овом .мре:яroм по
~ребне су две велике риБЗlрске шикље са 
по два рибара у ов-акој од њих. Је-дан од 
ове че-т.вор:ице рибatра (најИСКУСНЈИји) зове 
се мештер и ан кюмандуја, тј. РЈ71КОВОД1И о
вом рибарском I1РУПО:М. Поред њега, посто
је дв;а среДЊЭiка, .ОВЭ!Кtи у ПО jeДlНIOj ШИКЈЬ1И. 
Њих.ова дужност је :да !развозе 'Мрежу, док 

је ч.е'fIВРТ:И члан посаде кра:нЦalРОШ који у 
друг.ом чамцу замењује мештера. Он седи 
на крми и управља .дРУГ,ОМ ШlИКЉ<О,м. Овим 
алатом се најчешће лави зими; међутим, 
може -се ловит-и .и у )1)pyl'a rЮДiИшња Д'оба -са
мо ако висина ваде одт\Ова:ра. У C"Dв·ар'И, за 
добар уљов :ПО'I1ребно је да је вода у к:ори.ТУ 

реке. На 'дубљим деЛОВИlма 'Реке, у ЉИlмани

ма, маlнгура'ма (ру:паlма), ПИiРИћ се ,ооушта 

(потапа) помо,hу YoТeI1a - ПОСТЭiэаца и дебе

лих 'Ко.нопаца - једека 'на Iд'НЮ реке и B,YQe 
неко време. По З'аЈВршенюј iВучи - мету -
р ИНИ, П'ириfi ,се затвара и iИЗБлачи, а уљов

љена риба остаје у кеСОЛИi~ој ,мрежи. 

Начин лова .кДlда се забаЧ6на мрежа . ву

че H~'O време НИ'Звадњо, па с.е с.купља 'и 

изв.mачlИ, назива се - лов !на РИlНУ. Пири
Ћем се, иначе, ЛОБИ сва риба. 

Лаnташ 

Ова :мрежа веома је 'слична l1'ириhу, са
мо 'Су њене димензије Iнешто јвеће. Дужине 

је 45 ,до 50 меТа!ра, дуБИЈна ЈОКО 10, -а 'Виси

'На д'О 6 метара. Њу послужују два лап-га
.рош'к,а ча..7VIца дужине 9 метара са по три 

Бес.ла На сваком .од њих и -са ло т:ри риба

ра. Лanташку групу рибара npед'Вi()~И ме

штер (наиску.ооији рибasp), а поред њега ра

де један кранцарош, по један ClPeiдЊaK и 
лаптаро,ш у ова\ком Ч<а!МЦУ. Место и начин 

лова ,одређује мештер. Лапташем се ло,ви 

искључив-о ЗИМИ, тј. к,ада се Iриба окyrnи у 

велика јата - Kp~OTe (ТО оу юбично најдуб

ља места ,на реци) да лрезИ'М'И. Њиме се ло

ви на ",.рИiН'У". IЪoнeKalД 'се лапташем у јед
ној рини може уЛi()ВIИ'I\И м по неколlИК.О ст·о

тина КИЛОI1рама 'РЭ!энсщрсНlИХ речних риба. 

РИБОЛОВНИ АЛАТИ Д'УНАВСКИХ АЛАСА 

А.л.овu 

Има више врста алова, а према !Начину 
и ме'ету л.ова, деле се на : 

- аЛПЕ салеh-ак 

- велики барсКЈИ аЛQ8 са секлом, тзв. 
таlЊа!рац 

- :велиКlИ ало.в са форкю.рном 

MeTaJ!,'tia yTel.C1. - nостава'Ц за дубu'tiСКU дов 
.,\tрежа.ма 

А.л.ов са.л.еhак 

ОБ-ОМ врстом ,алова ЛOlвисе :на отвореној 

БОДИ - реци, најчешfiе .око оречН!их ада и 

спру.ц'О!Ва. Међутим, ,салеfi.ак.ом 'се може ло ·

!ВИТИ И У затвореним нода:ма - бараlМа, рмб
њацима, речним залив има. Дужина <Ове 

мреже (60 ~o 70 мет·ара)аМiOгућује брзо за
бацивање и ,nовлачење, па је 3'ато м доби

ла \ИМа салеh,а'К. Начин лова је следећИ: 
ЛQiВИ се једнИiМ чамцем у к,ојем се .налазе 

четири рибара, и то: Iмештер , ИЛИ вођа 
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"партије" који избацује горњаку ,са ПЭЈра
ШИ1VJJa - ПЉОlВцим.а, лаптар.ош којlИ На од
ређеном месту tИск,аче из чамца на обалу 
носеви за 'Собом једаЈН :}{1рај .мtpежеса штап
цем (оптереhенOIМ МlO'ГК:OM KOj.OIМ 'се эа.в;рша-

Ве.fl,их;и барск.u а.fl,ОВ се сех;.!/,о.лt, 
ТЗВ. тањарац 

Дужина о>ве мреже је 100 до 300, а ду
БИIНа 5 до 6 метС\?ра. На оредини мреже на-

. ' - .,.. " ....... .. : .. , . ., , .~... . .. ..... . 

Алов сале'liах 

ва један крај мреже) , ,~peдњaK iИ кrp анц а
рош раз'В.озе забачени алав !и (Избацују до
њаку. И на другом :юрају алова lНа.mаз!И се 
шт:апац или .клечка IK'oja ,оптеревује алон 
Iютапај уЋи I1a до дна . Штапци ИЛИ iКлечке 
К'ОД аЛОlВа замењују утеге поставце КО'Д 
BљaKOВta и метл:ица. Салеfi,аК'омсе лови на 
"мет"; то је начин лоооЭ. 'R:ЭJДiа Јсеоаа.IJ.Ю зао
кружи мрежо:м, ЫОЛИКО ј ој дужина дозво
љава, па се ·алов привуче 'Oiба.mи 'и 'извлаЧiИ. 
I1:рилик.ом извљачења, мештер па је,цнЈОМ: а 
лаптарош на другом ,к;рају ГIlO!влаче noрња

ку, а I{јранцарош и оредњ'ак, Cffi·аIКИ на по 

лази се (з'аразлику .од других ,ало'В-а) ве
лика кеса та:к,оЭ'в:ана секл, у коју -се ,скуп

ља ухлзаhена риба, када се ·ал-ав привуче о
бали. ,Овакв:им а'љовима ,се лови на зат.ВQ
реним - мртвим водама (у баРаЈма, prибња
цима, речн'Им заЛИВlИlма) ·с муљetВитим Дном. 
Ако је вода јак,о затраЈВљена, онда ее пре 
почетка л,ова трава , ПОМОhу дебелих лана
ца, УЗiВлачи Ra юбалу. На :ДОЉИ -крај \мреже 
- доња;ке кој,а је -оптеревена ~оло.вом, 'ст·а13-

љају ·се гуж'веод суве '11раве, 'сена или дра
кушине (сувiИ адвен'DИВНИ хюрени врбе) да 
мрежа .не би засецала у муљ и IJjовлачила 

Алов са сехло.М 

једном ]{јрају мреже, :притискуј'У ~oњa.кy и 
ИЗlВла:че ј е на обалу. АЛОВЈ1Јма се лови у 

: С\Ва;КО доба г,одине сва реч-на :риба. 
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га са ,соб.ом. Ове гуж'Ве .назив:ају се "Ш'11ре
бе". Ка'да ,се ЛО'ВИ ,овим ,аЛОВIQМ м.о.гу -се при
мениТIИ два начина лова, iИ '1'0: швеБОlВање 



и .на метове. Н а чин л о в,а Ш'В е60!В а
њ е м: бара или речни залИlВ прегради се 
од ,обале до обале мрежом ~~ojJa се назива 
прес'DО, ла се алOiВ 'вуче извесно вре!Ме, док 

'.Не стигне до пре-стол·а. Тада се алоtВ, зајед-

Метал/нљ %орnа за џw.ерење рuбе 

----------_._._------, 

I 

I 

I ------.. 

Мередов 

ДЮ-/ЉЈ,ю.м,етар 1{а-нтар са ЛЉ1{О.ht и теш%о.м 

стра-но.м, за .лtерење рибе 

(но 'с престолом IИзвлачи в.ан ил-и ,се, пак, 

aJ10lВ поред .самог преО'I'ола (l1юји и даље 0-
-стаје КЗ/О npeI1paд1a) rиЗ-ВЛrЭЈЧИ !На .обалу. Мре-
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Жiа "престо"спречarва рибу да беLКiИ 'Испред 
алова. По-сл е извлачењ'а, -к,ада се Iриба по
купи, алаБ се од.несе IHa другу страну иза 
пре,стоља па ·се поново lПовлаЧlИ ,ка њему. 

На ч !и Н л·о 'в а J:I а м е т 'о в е: аЛiОО -се за-

Мередов и .лtетаљ-на UZJLuoцa за -нuзање рuбе 

Воnер 

баци пюлукружно, iI-ЮЛИКО му 'ДУЖИЈНа мре
. же дозвољава, -па се гюмоhу дебелих КОНО
паца - једека Iизвљачи:на ,обалу. 
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Велики ба-рски алав опслужује ало:в,ска 

група од 6 рибара. Мештер, као и ,обlиЧ1НО, 
одреди место и начин лов'а, Прилик,ом за

бацинаља мреже, мештер избацује па.раше, 

лаптарош иекаче на ,обалу и држи штапац, 

кранцарош весла на предњем веелу, сред

њак веела на средњем 'веслу, развозеhи 

мрежу, а ПOlМОћНЈИК мештера 'избацује до

њаку алова. Када се мреЖlа из:вла:чи, >онда 

мештер на једном крају, а лаrnа'рош на 

другом извлаче горња-ку алова с парашима. 

Краrнцарош и cpeДЊla'K, ,сваки ;на ПО једном 

крају, т-акође притиску ј у, д'оњаж:у алона за 

дно, а ПОМОћНИК 'и. ~рМа!р BYlKY доња-ку. По
следњ'ој ДЂојици могу се tПРИДРУЖМ11И још 

по један ЧOlВЕЖ 'са сваке cTpatНe. Псуне.к,ад, у 

једном маху, оним а.ЛDВОМ може 'се У,ЛОВИТИ 

и преко 1.000 килограма :речне 'Рибе. Бар
ским аловом се лови преко целе г.одине . 

ВеЈ1,ихи аЈ1,О8 са форхорrи.Jl(, 
за Ј1,ОВ рибе па храnу 

Овим аловом, чија дужина варира од 
200 до 300 метара а дубина му је и до 9 
метара, ЛОВИ се обиЧIНО на отвореној реци. 
МреЖЈа је прављена тако да почиње ситним 

окцима с ј eдiНOГ к.раја (кюји полази ОД оба
ле) , па се окца на мрежи постепеню nOLВeћa
вају према другом крају (који .иде према 

средини реке). Пошто је мештеро\Ц,абрао 

i\-1еСТО за лов, онда се у великим каза-НИ1\'Iа 

скува "храна" {већа Кiоличина јечма или 
пшенице) к,оја се баци оу реку да сакупи 
рибу. Овде се Пlримењуј'е ,начин ,љова на 

"MeToiВe" . Ал-оо,ока група .од 6 до 8 рибара 
избацује мрежу, а лови ,се једним лапт>а:ро

шк'Им чамцем - фишерцем. Начин избаци
вања, из,влачења IlVДреже и -подела -рада овде 

је ИС'l'а као и 'код :претхю,щно алисаног iВељи

КЈог бароког алова. К1ада -се ЛОВIИ :а..ловом на 

храну нај'већИ проценат ујЮВЈм~не ,рибе са
чињавају бела риба Iи ша-ран, тј. оне рибе 

к:оје се хране биЉАНОМ Xlраном. Поред њих, 
УЛQ.ви се -и друга речи-а 'риба, а најчешће 

грабљивице: штука, смуђ, буцов и со м, KO~ 

је прате белу рибу. 

АЛАТ ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ПРИХВАТАЊЕ -
ИЗВЛАЧЕЊЕ УЛОВЉЕНЕ РИБЕ 

За извлачење ул.овљене рибе К!О:РИС'l'е се: 

1. Мередов 

2. Вопер, и 
3. Кука или ЛУКОТ, дочекаш 
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Мередов 

КМ мередо!В,а разлиК!ујемо д\ва дела, и 
то: рам или раЧlИЛО и !Мрежу или лиш. M~

реДОБ се најчешh.е пра,ви ОД jac€.HoiRo1r или 
дренов'ог д:рвет,а. Намена му ј е да ,рашири 

мрежу, как:о би 'се риба лако прихватила. 
CaМiO рачило не оме бити тешко, јер се ме
ред()(Вом руку је једном IpYKOM. Ме;редови су 
различите веЛИЧИЈне, што ЗalВИЮИ од тога 

кюја им је НаЈмена. Постоји :мередов з,а при
х':вата'ње кедера из барке кедеруше, затим 
струкарош'к'и мередов (к,ада се л.ави ст.ру
ковима) , мереДов за буfioку и вла-к . 

Мрежа за мередо,ве се плете o~ синте
ТИЧК;QГ конца , са окцима 'различите величи·· 

не и дебљине. Добро начеткана (наШНlира
на и на рам причвршh.ена) мрежа мередо
ва има облик кесе и мора би~и ДОВ-ОЉНО 

дубока . 

Воnер 

в.опер је, каю и мереДов, ,кесолик.а мре

жа, само ШТО је дрвени 'Рам ,КРУЖiНОГ обли
ка и без .дршк€. И мрежа (која се ;обично 
прави од јаког 'конца ,са ситним ,о.кцима) и 
рам ВQ\пера м:,орају iбит.и јаЈ~И. В-опер служи 

В.л.а1шк.а кука nрихвата1{.а за nрuхватање и 
изв.л,а-чење већих риба 

за захватање и прењошење -веће количине 

рибе одједном. Њиме се обично са.купља 
риба када ,се лови аловом. 

Кука или .ftYKOT, доче'Кач 

Овај ала-т служи з,а извлачење круПRИХ 
риба, УГЛаЈВ'НОМ ,сомова и моруна. Кука под
сећа на огромну удицу добро учвршћеЈНУ у 
јаку дрвену дршку. МетаљНiИ део куке мо
ра бити наПРЭЈВљен од квалитети-от челика, 
деБЈЫине 10 до 12 милиме-ТаЈ.ра, да кука, 

ПРИЛИКОМ дизања, под теретом рибе не би 
парал'а меео. Постоје две врсте КУ1Ка: .кука 
с пером - језичком, Ка!О код удиц€) и кука 



без пера ИЛИ такозвана ,влашка кука. Прва 
се употребљаlв.акада ,се крупна 'Риба лови 
удича:рским а,латом, а ;цруга - 'када се ло

ЕМ мрежама. "Ухваћена риба се најчешhе и 
најбоље ПРИХI31ата и извлачи ,ако се по,го
ди у леђНИ део .одмах изнад главе. Рибар
ок'а етик,а забраљује ПРИХЋатање рибе КУ
КiOM у 'Clf!()IMaK; међУТИМ, некада се и ОВ'О МО-
ра n:pеIКРШИ'Nf, јер како аласи кажу: "Воље 
је мртва риба у Чу1НУ него жива у води". 

СРЕДСТВА ЗА ЧУВАЊЕ ЖИВЕ РИБЕ 

Да -би се ЖЈ1)ва риба <очувала дуже или 
КР3Јће !Бреме, упот.реБЉ'aiВају 'се ,различите 
напРaiВе: 

1. Низа или 'низа.љка , поворка 

2. Тартов 

3. Барка 
4. Тиквара 

Нuза или ?iизаљка, поворка 

Низаљка -се са'ст.оји из два дела: игли
це кој а може бити ,дрвена /Или метална, И 
канапа на који 'се Iриба 'Ниже. На Iниз,аљку 

КУ1<.а nрuхвата'Ча - до'Чека'Ч за nрихватање и 
uзвља'Чење KpYn1ie рибе 

се ставља .риба да би 'се ,адржаља у живо-, 
ту краће вре-ме. Поједине IВpoтe риба се 
различи'I'ОНЈИЖУ Iна '.низаљку, ·а такође дру
гачије ,се rниже СИ'lliIJИј,а риба iOД ЮРУIItНиј~. 
ОитнијiИ примерци ша:рања iИ ·сома нижу се 
:ца 'им ,се ,низаљка :провуче ИСПОД ·шкржног 

поклопца њроз уста . Већ·а КiOлич:ина рибе H~ 
нижесе ња olВaj 'начин, јер 'се \риба :на до
њем крају низаЉlке, услед тежине, цепају 
шкрге 'Или отпадну ·с Нiиза. Други, боJыи ла-· 
чин је 'када се 'Риба \Н'Ј1же такю да се 'Игла 
низаљке ПРОЋуче испод доње 'в:илице и 

rлробије !Изнад горње усне КiQД нооНiИХ ОТЕ,о
ра (шараlН, мрена) или (к:од ,сама) да ,се игла 
провуче кроз горњу ВИЛИЦУ из'МеђУ ОКа и 
брка. За крупне шаране, :юао и сомове, ла-· 
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чин низања је ,еледећ'И: игла ·С }аюим сип

тетичким канапом провуче ·Се !ИСПОД шкр

ж.ног поклопца и протури .ван '~роз уста, па 

се кроз уста врати да прође са унутрашње 

стране ИСПОД ШКРЖ1Ног покљопца друге 

I..llXpre. Онда се крајеви низаљке вежу на 
леђнOIМ делу изнад главе. Тая)cuв наЧ1.ИЈН ни
зањ.а наЗlИJЗа се " амчење". Примењује се 
због тота јер б'И !Крупан шcuран, .нанизаЈН о
бично, пок:идаlO уата, поцепао се и побегао, 
а крупан СОМ је у стању да у току ЊО'ћИ, 
непрекидню тр-љајући СВtQјим МlњогобројLНИМ 

ситнИ1VI И ка:о чеЛИЧlна четк·а <оштрим зуби

ма, npест:руже низу и побеnне . 

Ша~р.а:н: на ле.ђном перају има ка-о те;сте
ра тврду назубљеlНУ к.ошчату жбицу, коју 
рибарlИ наЗИlВају "саксфелер" . При.веЗl(liН за 
њу КЭiНапом шаран >Може дуnо да Ж:ИЂИ јер 

није повређен. 

Тартов 

Tap'I\OB - мрежа чуваРКiа је исплетена 
од ј.аког C'Jfl-I.тетичк·ог конца 'Са доста сит
НИМ roкцима (крупна окца ,оштеhују рибу). 
TapтoiВ се може .наместити так-о да се ·orгBop 
М1реже помоd)у дрвених ракљи, по.бодених 
у земљу, ИЗДИI\Не један метЭ1Р изнад ПОВР
шине в,оде ' да риба не би исюакал.а из мре
же. Тако се риба ЧytВа у т a1p.'l'OB им а у стаја
ћи.м ,водама, а каща се ра-ди о теКУћој, онда 
се .на т арт:опз у , која има облик велике кесе, 
\Н.аместе два или три дрвена -обруча ,као к.од 

бубња, а кроз roрн:>и део ке-се ПРОБуче се 
канап, 'скупи и завеже, па се IDОТ.оли у во

ду. Тарт.ови могу бити различитих величи
на. У велики ТalРТ·ОВ може да се стави и да 
се чува неколико СТОЂИНЋ КИJ1l0грама рибе. 

Барка 

Барк;а је специјална ЧytВаЈрка напра'Бље
на ОД х;ра,ст.оюrх или ч'анvLOВИХ дa-c~к<a. Ово
ј'им !ОБЛiИКОМ подсе'ћа (На чамац. Са доње и 
бочних страна На барци се налази веhи 
број КРУЖ1них или ПРЭlвоугаоних отвара да 
би несметано протицала [Вода, а на горњој 
страни су отвори с ПОКЛОО1цима roро.з које 

се риба 'СТЭЈВЉ·а у баЈРКУ. Ба:рке су разли
читих величина. Веће примају и по 3.000 кг 
рибе. Мале 6а.рке од 80 до 100 ,о~иметара 
дужине с .мањим су ~'Гворима и у њима се 

чува сrитња бела риба - кедер <и "буба" -
ларва .в.оденог цвета . 

Код ве:'ћих баЈРК:И у ,којФ:ЈЈма се ·сакуnља 
риба и чу<ва за дуже вреоме, пос'Гоје ,специ
јална ,одељеља - таЛОБlИ међуообно .одвоје
ни, у којима се ,сортира риба у завионости 
од врсте, веЛИЧiИlНе 'и здравственог стаља . 
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Барка за 'Чување уловљеn€ рибе 

На ,средини барке обично -су два таља, пред
ЊIИ и задњи. На предњем и IHa за:дње.м делу 
барке .налазе се преJJ)ЊIИ и 3IClJ)JJЊ.И шпитаљ. 
'у т.аЛ'QiВима се држи юбиЧНО 'крулнија ,риба, 
.доброг здравст.веног -стаља, ,а у шпитаљима 
,сит.ниј а, повређена Iи .ана юој ,а је ,мала:юсала. 

Ти'ГСвара 

Тиквара је 'Велика барка у облику шле
па, лrpа'Вљена од дебелих храстО'Вих да'сака 
или -ОД челичног лима. Као :и обична бар-

Барка за 'Ч.ување уловљен,е рибе 
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ка, и тиквара је подељена :на талове. На 
љој се такође налаои lВећИ број отвора, 
КiРУЖНОГ или лравоугаонЈОГ ,обли:к.а, оКIРОЗ 
које ПРО'I:'Иче вод,а. Велики шлепови - бар
ке добили оу име 'I1икваре ПО "тиюваlма", тј. 
KOM-opaavr-a које 'Не пропуш'тају ВО\дУ и IWje 
тикваре ,о~жавају 'На ПОВРШИЈЕ:И. На ти
квар.ама обично .постоје 'I1ри тзв . тикве: 
предња, аредња rи з ад н:> а. Че0'I10 -се на ти
Кiвари налази већа lКабииа у ~юј.ој ЖИВИ 
"ТИКВ'аЈраш", човек .к'о ј и се брине 'о Т'Иква
ри. ТiИКВаЈре примају неКiQЛИКЮ 'BaГOlНa ри
бе, ·а iНajBeћe и до 50 -вагона. 

Одржавање и 'Ч,ување ~tрежарс'Ких аJl,ата 

Некаща f:.y рибарске -мреже биле плете
не углавном од л:аненог, .КQЊОПЉ'аЈНОГ или 

ПаЈМУЧ:Н-ОГ конца. Век Iмрежа ј е би.о 'релатиз
'но кратак) због брзог 'I\Py љења К'онца. По
сле С'Ваког ло:ва 'ОiВаЈКВИМ мрежама) рибари 
'су морали да их перу 11 -суше на промајУ1, 

заш'Гиhеие -од кише и 'оунца, -а и подигну

те са земље. После сваких пе-nнаест дана (у 
летњим месецима) \М,арали -су овакве мре
же пошт,о !ИХ оперу 'и оОсуше, да потапају 
у Ла!Нено уље или тер, ИЛИ у р.аст-вор пла

'БОГ камена. Појавом 'СИ'.НТe'I1ичк.ог - најлOlН 
~o,нцa, који је веома јак и к,ој,и не 1IP УЈ1И , 
.рибарима је YМНODQlMe :олакшан посао. До
BOЉiН'O је после лова опрати и -осушити мре
же (држа"m1 их на .rnpомај!И, IЮДИI\НУТе. ОД 
земље, заШТИЋ€jне ОД 'оуЈица и iКЈише) ла да 
'ИiМВек бу;де 'IlаЈко.реhи нео.граничен. Мреже 
се -најчешfiе Ј.11Роотиру прек;о мотк;и тзв. 
,,'ЂИричке" које tОВОј.им оБЛИЈКЈОоМ 1f]00дсеhају 
на 'стативе. 

КОНЗЕРВИРАЊЕ РИБЕ 

СУШЕЊЕ, СОЉЕЊЕ И ДИМЉЕЊЕ 

РИБЕ 

Сушење рибе 

Сушење рибе на ,сунцу је једЭЈН 'о.д ,нај

ПРИМИW1Jнијих и нај.старијих .мето,да суше

ња {юснюервирања) рибе. На 'СУНЦУ ,се риба 
су,ши на следеhи 1Н'31ЧИЈН: ,добро испрана ри
ба, из које је .иЗВ1а:ђеиа Y'Dроба, у'соли се, на

:ниже Кlрю.з 'очи ИЛИ шкрrе јна ка'НalП; HaiН~

зана риба изНiООИ се lНa С'УЈН'це да ,се 'суши. 

Само оушење, када је ј.ако сунце, .траје пет 

до шест дасна. Приликом сушења рибу тpe~ 

ба зашти'ГИ'Ти ад прашИ'не. Да би 'се 'осуши ... 
ло 100 -килог.ра:ма рибе потребно је око 25 
КИЛЮIlра<ма соли. 



Ката'Ишц Ј1,охот за захљу-ч.авање ча.м,аца u 
рuбарсхuх бархu (Руч,uu рад) 

Чахља u Ае'Иzер 

Дpвeи€ UZЈ1,uц€ за хрnљење u nЈ1,етење .мрежа 

МетаЈ1,'ИU трозубац - харnуи за uабадање рибе 
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Сољење Количина соли за сољење 
с.лаТКОl&одне некаланом И3-

Соље-ње може се <В'ршити два носи: 
и то сољење у 'калatНЮМ} 

стаљу, и оољење у не-

каланом етању. 

Сољење 

Риба се -опори, кала ·се тако да се 
шиљаст 'ошт.ар нож увуче IИСПОД 

,отприлике до висине 

па 'се онажним ПОК1рет·ом руке Н1Ожем 

сеч:е до репа. 

ОД леђн.ог 

мало 

почне солити. 

,се на њега 'стаrви ра-

њена УНУ11рашња ст.рана. 

је 
сољу) затим се 

истрља сољу са VН:VТ'ра.ШЈње 

начин у·сољена ·слаже се 

;дрвене каце у бе:I10нск:е 
се држи и по неколико месеци 

од соли и воде из 

ње калаНOJVI ста.њ у 

љичита количина соли, завионо од врсте 

то: 

За оомовину 40 кг на 100 кг 
За 

35 кг на 100 кг 

30 кг >На 100 
25кг на 100 

Сољење у стању 

Риба 

з'аостале 

усоли као И 

мо што је сад ПОТI'D€-Ьна 

СТаљу, 

већа К'ОЛ1ИЧlJ1lНа со
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овако 

заТIВОРИ'I\И 

За СОМОВИНУ 50 кг 'на 100 
За 

ЈП .на 100 кг 

35 кг на 100 'кг 
30 кг на 100 кг 

За време летњегсољењ·а дате ко-

ЛИЧИiНе повећати .до 10 iKf. 

Сољење CUT1ie беле 

Ои'Гна бела следеhи 
начин: се пори, и 'ГО да се пре-

-око кажипрста леве руке 11 п:ридр

И палцем. Тако З8.iтеI1нута ри
у дужини 

КУIКИЦQiМ из

оЧ\ишhена и у 
И!опрЭ!На ·оце-ди 

па 'Се стави, у или бе-
'ТЮГf!'iске базене. Кэк:о се та-
ко се преКQ њега ·стЭЈВИ соли И тако 

наизмеНИЧlНЮ ДОК се ,не напуни ка.ца. Р<иба 
би (:е 

жели 

онда се оставља да неко-

дана у салаМJI1рИ. 

За усоља;вање 1 ОО КИЛОI'1рамаСИ'Dне 
је 25 кг -соли 

ЈП 

у 

дuJ.tљење 

из саЛЭ!Мytpе, lопере 

Битне СОЛИ, .н:аниже .юроз .на чисту че-

личну жицу или канап, па ,се .обеси у 
шници. за 

мора имати отворе 

TeмnepaTJ71pa. 

од че'I'П11н:>а'Ра, VnЮ'I~Р€~DЈъава 

СЂРУI1отине, 

би'IiИ потпуно СУсВа. На ·ОГIЬИшту, за 
сме бити пл.а'МffiШ, а rrpосечна 
у пушници да изrњ0СИ 

ДИМИт.итри дана, после 



РИБОЛОВНИ АЛАТИ ДУНАВ СКИХ АЛАСА 

чега ,се lоставља дан да у ПУШНIИ- ти лаки проз>ирни Пaд-Dир или пе.рг,амент па

ЦИ одсто ји, али дима Овако се ради 
охлади. Овако димљена 
жице или канапа, па се caH~ тим 'се пr:~еК:\DlIП е 

дуке. Преко сваког реда стави- цем. 

ОБЈАШЊЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ТЕРМИНА (ИЗРАЗА) 

Ајnфоtc /,f,режа,мрежа. се у лову мрежом 

Аљов - велИ!к'а 1VJJPежа за лов име лапташом. 

је добила по речи х'ал, што зна- Лuш - назив за јэдноС1'РУКУ мрежу са 
ситнијим ,окцима се :налази у СаЈста:зу 

дела мреже вр- TPO'CTpY1Re мреже метлице ИЈЈЈИ је пак то са-

Гuба'Ч.- - подужи еластичзЈН шт,ап ад 
сена ИЈЈЈИ дрена. 

ј е свој,OIМ rюр-
њом ,страном мрежа. 

Гру'Њткарп - трострука мрежа за лов 
ПОБлачењем по 'дну. Ре-ч: потиче !из не

ма-ч:ког 

- назив једног дела мреже 
ња - 'вршке у левка 'К!роз :који ри-
ба улази у В1рш.ку. 

Доња'lШ - к.анаЈП lНa је до-
Iho';''VI страном причвршhена мрежа. 

Ишљuz - кан.аш, дебљ'Ине ОД 2-
6 ММ. 

Једех - конопац дебљине од 10-20 ММ, 
којим се гювлаче .рибар:с.ке Мiреже .ла-
цал, lв:ре:нI\Ија, РУ'ЧIнице, пајва'Н). 

Кадање - начин сечења ри-
бе ГnрlИiП!реме засушење :или со-
љење 

КраЛi'Царош - назив за рибара 'Који се
ди у предњем делу .оопташк,ог чамца И са

мо весла, а не вуче :мрежу. 

- дугаЧаЈК ј,аЧ)и Кatнап дебљи·. 

не 'од 2---4 ММ, На ·.юоји су ,на-везане уд!Ице, 
КОД удичарс.ких алата: с т.рЈ71Ка, aIаЈмпура, 

дуго'в'а. 

- меС110 где 

Лаnташ - велика мрежа за ЛОiВ на 
отвореним iвода,ма. 

Лаnтарош - ТЮМОfЫ-Ј1ИК 'рибарск,ог 
стора ,к:оји га у риба'рењу. 

Лаnтарошхu -ча.м.ац - велики ча'мац са 
два велика 'Весла и једним малим веслом, 

мо мрежа као 

алат. 

-- је назив за неравно, rвалови
то и пеОКОВiИТQ ДНО у реци. 

М ет - .одређено rи обележено мвсто за 
вучење и IИзвлачење мреже на 

Мештер - под чијом 
се к:омандом л'ови 

Параш - назив за пљовке који "Одржа
мрежу на ПОВРШИНИ 'или одижу мре-

жу са дна. су од ilлуте, ко-ре, 

сти;ропора. 

специЈално 

њев:и, вршке у реду. 

Постава'Ц - тег 'од ЮЈЈ.10ва или ко-
се мрежа спушта на дно !реке. 

Престо ,3\,љовска мрежа 

кюја чиНlИ преграду Ој.Ц .обале <,цо обале. 

- кратак КЈонац, КаЈНап је 

везана удица за гла1щ-rи канал - юрпину 

удичарских алата. 

Рина - терен, :место на 

се лови мрежюм и !од Т1ре;нУ1жа спу-

штања ДО 'грену'Лка rЮДИЗЭЈња мреже на ча

мац. 

Саксфељер - са-к:сфедер - тестераста 

Ж1ица у ша:РаЈН'СКИХ 

Саљећ.а-к: - Iназив за ,мрежу 

заокружи 

и извуче 'на 

се 

сале-

Сек,.љ - једна кеоа iНШ мреЖ1ИОUJюва. 

- назив за к,а:нап којим се 

везу ј е го'рњи део мреже, горњаке) ,а служи 
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као 

ГРУНТКаЈрна. 

Та.љ 

ке 

мрежа. 

и за зЗ!'гварање 'ВЛЗЈка или 

ПРИМИ или 

!ИЛИ lТ.ИlК'iВ аре. 

nЮС'I'iаrвљerне :м:от-

з,апрос.тирање сушење 

<-и'"~''иjH''''' - велики iOOiЬ,;UРСКIИ 

наз,ив за ,велика 

окца КОД троструких мрежа. 

или 1С.љеЧ1Са РЭlкљ'эст:о ДРВО у 

ракљама У'везана 'Обично 0-
служи за 

на'зИiВ за 

малаксала ИЛИ 

:мотка ОД 

и РАТ'УРА 

1. Богумил Рибољов ~t nи-

јаца БеО'lраду у и XVIII ве%у, ТОДИШl'Ьак 
града књига VП, Београд; 

2. Проф. Михајло Петровиh: uе-

1<;адаш'Њu цеnтар вељико?, 
ске општинске новине, Београд, 

3. Вејсил VolkstumZiche 
in Bosnien und Wien, 

4. Велu'Кu 

LES OUTILS DE 

La le metier le ancien de 1а 
ciete humaine. Le Danube, fleuve le deuxiem.e 
d'Europe pour sa longueur. Belgrade et ses 
virons de lа prehistoire йа cu1ture de Vinca) 
јиБчи'а nos jours, le plus centre de con-
sommation, de соmтегсе et prefabrication de 
poisson. 

Nous avons 
р1иэ succincte 

ресЬеигэ et de етрlој, immediatement 
1а Premiere guerre lorsque le 

Danube а сеээе d'etre le fleuve Се sont 
des outils lesquels оп prenait du poisson аих 

et qui sont еmрl0уез aujourd'hui 
cent апз. Bien entendu, il у а 
des outils sont decrits dans cet 

Pourtant, оп а раз tel1ement insiste 
car сЬачие рагНе du fleuve а 
auquelles П adapter les 

5. Antalfi Anta1 i Istvan Tёlg: Аве riЬni_ 
carstva, Осијек, 1974. 

6. Михаило Ристиh: Упутства 
по рибарство, Београд, 19'37 

7. Тихомир Марковиh: Рuболовnе Ср-
бије, Београд, 

8. Вуковиh и ВОЖИFIа Ивановиh: 
Сљат'Ководnе рибе ЈУ20сљавuје, Земаљски му
зеј БиХ, Сарајево, 1911. 

DE DANUBE 

cents pecheurs entre deux 
еп а чие soixante зит 1е territoire 

1а vШе Be1grade ont 
Нэ tгаvаШепt dans 
Ribokomblnat OOUR 
Organisation де Ьаэе du travail assoc:;ie). 
потје de poissons »Beograd« de 
Combinat agrico1e et 1а 
agricole »Posavina« 

La reduction du реТБоппеl travaillant 
ипе lente 

est normal. L'ouvrage .ll.L'oH,\.t.Lt:: 

ре'Сћ~:::иl'Б de Danube« а еи роиг but de 
sauver de се metier seculaire, vieux соm-
те эосЫЊ§, et ses outils. 


