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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

è  ñëúí ÷åâè  î ÷èëà í à аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ!

В древността рибо-
ловът е представля-
вал основен поминък
на жителите на Белия
град. Днес, след хи-
лядолядолетия, това
древно занимание
все още привлича
хората. Лодките до
таляните, рибарите,
наредени като брое-
ници на пристанище-
то и препълнения с
прясна риба пазар са
ежедневна гледка
през летния сезон.

Много рибари с
дългогодишна прак-
тика са избрали ри-
болова с лодка като
най-надежден. Те са
посветили живота си

Ðèáîëîâúò â Áàë÷èê - äðåâåí ïîìèíúê íà íàñåëåíèåòî

на този древен зана-
ят и водите на Черно
море заслужено им
се отплащат. Но едно
е сигурно. Морето не
е фабрика, която но-
си редовни приходи
на лодкарите. Поня-
кога то е доста щед-
ро и  ги дарява с до-
бър улов, но друг път
не ги допуска до се-
бе си с бури и голе-
ми вълни. По време
на лятото се наблю-
дава умерен улов,
предимно на пасажни
риби каквито са ке-
фалът, сафридът и
зарганата. Но през
цялата година могат
да се уловят попчета,

които понякога са
утешителна награда
за ентусиазираните
рибари. Но обезпоко-
ителен е фактът за от-
съствието на типичен
за българското чер-
номорие представи-
тел – калканът. Пре-
ди десетилетие тази
риба донася добри
приходи на лодкари-
те, като всеки опитен
рибар е можел да се
похвали с около тон
калкан за цялата го-
дина. Ареалът на то-
зи вид е силно огра-
ничен, поради много-
то кораби-тралове,
които до преди някол-
ко години усилено
„раздираха” дъното
за рапани, унищожа-
вайки по този начин
местообитанията на
калкана. Сега тази
риба все по-рядко
може се срещне на
пазара. Местните ри-
бари разказват, че в
рамките на тази го-
дина не са уловени
повече от 200 кг. об-
що за всички. Едини-
ци са въдичарите,
които могат да се по-
хвалят с уловен кал-
кан през годината.
Друг обитател, който
радва повечето лю-
бители на морето, е
истински кошмар за
рибарите. Напосле-
дък топлите води на

българското черно-
морие, вкл. и Бал-
чик, привличат кра-
сивият морски бо-
зайник – делфинът.
Макар, че радва с
грациозните си ско-
кове късметлиите,
успели да го видят
отблизо, този обита-
тел нанася поражения
на рибарските мре-
жи, където преслед-
ва пасажните риби.
Много рибари разка-
зват как са издърпва-
ли разкъсани и праз-
ни мрежи, а други –
мъртъв делфин, зап-
летен в здравите въ-
жета. Този бозайник
е застрашен екземп-
ляр в Черно море,
затова лодкарите тря-
бва да внимават за
съответните санкции.

Въпреки всичко,
малко са хората, които
могат да  инвестират в
риболова с лодка или
малък кораб, защото
той е доста трудоемък
и изисква време. Зато-
ва по-голяма част от
жителите разполагат с
въдица в багажника,
която във всеки един
момент може да влезе
в употреба. В съботни-
те и неделните дни при-
станището, известно
като „Вълнолом”, при-
влича много въдичари,
привлечени от слухо-
вете за „две кофи ри-

ба”. Лично аз споде-
лям, че риболовът на
въдица е доста атрак-
тивен, защото поняко-
га човек не знае каква
риба ще издърпа. Кон-
кретно в близките дни
се лови най-вече пла-
терина на бомбарда и
иларии на плувка. Те-
зи две риби са предс-
тавители на поетапно-
то развитие на кефала.
Въдичарите с ентусиа-
зъм очакват появата на
зарганата през август и
септември, защото не-
йния улов, повярвайте
ми, е наистина вълну-
ващ. Нерядко в прис-
танището се лови саф-
рид, а на дъното почти
винаги могат да се за-

качат попчета. Но има и
рибари, които се реши-
ли да използват по-акт-
рактивни методи за
улов, а именно – под-
водният. „Въоръжени” с
комплект за подводно
плуване, който, разби-
ра се, включва харпун,
те обстрелват доста ед-
ри риби, като по този
начин предизвикват уди-
влението на минувачи-
те, а понякога и раздра-
знението на въдичарите
с празна кофа.

Но ако за някои отго-
ворността за поддръж-
ката на лодка, чакането
с часове и преследване-
то на риби с харпун, им
се струва непосилно,
рибният пазар е идеал-

ното решение. Там се
предлагат поне 3-4 ви-
да риба, уловена на съ-
щия ден. Температури-
те през летния сезон са
доста високи, затова
ако решите да си купи-
те риба, направете го в
ранните часове на деня.
За финал приканвам
всички за по-отговорно
отношение към водите
на нашето Черно море.
Всяко едно замърсява-
не или злоупотреба, ра-
но или късно, дава своя
ефект върху морските
обитатели. Затова нека
кажем „Сбогом” на тра-
ловете и външните за-
мърсители и „Наслука”
на всички рибари.

Ерсин ИСМАИЛОВ




